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Tisz telt Ügy fe lünk!

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

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

1. A biz to sí tó

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

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

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

Telefon: +36-1-433-1180
Jo gi for ma: Egye sü let
Cég jegy zék szám: 9. Pk. 61. 110/1996
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

FON TOS: Kü lön sze ret nénk fel hív ni fi gyel mét ar ra, hogy a
KöBE egy egye sü le ti for má ban mû kö dô biz to sí tó. Egye sü le -
tünk a vo nat ko zó tör vé nyek és alap sza bá lyunk ér tel mé ben
ki zá ró lag tag ja i val kö tött szer zô dés alap ján nyújt hat szol gál -
ta tást, va gyis a biz to sí tá si jog vi szony hoz egy ben egy egye -
sü le ti tag sá gi jog vi szony is tar to zik. A köl csö nös biz to sí tó
egye sü let be tör té nô be lé pés (az az az egye sü le ti tag sá gi jog -
vi szony) fel té te le a biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te. Je len
szer zô dés kap csán lét re jött tag sá gi jog vi szony tag díj fi ze té si
kö te le zett ség gel nem jár. 

2. A biz to sí tás

A KöBE „Last Minute” Utasbiztosítás az Ön kül föld re tör té nô
uta zá sá val össze füg gés ben fel me rü lô egész ség ügyi se gít -
ség nyúj tá si, uta zá si se gít ség nyúj tá si, be teg ség biz to sí tá si,
ba le set biz to sí tá si, poggyász biz to sí tá si és egyéb ki egé szí tô
biz to sí tá si szol gál ta tá so kat nyújt.

A biz to sí tó se gít ség nyúj tó part ne re
a EUROP ASSISTANCE MA GYAR OR SZÁG.

Te le fon: 00 36 1 236 75 58

Amennyi ben Ön ren del ke zik KöBE „Last Minute” Utas biz to -
sítással, és a biz to sí tás tar ta ma alatt Ma gyar or szág ha tá ra in
kí vül ba le se tet szen ved, vá rat la nul meg be teg szik, vagy más
ok ból ki fo lyó lag egész ség ügyi el lá tás ra, jog se gély szol gá lat -
ra, vagy bár mely egyéb, a biz to sí tó szol gál ta tá sát ki vál tó se -
gít ség nyúj tás ra van szük sé ge, a EUROP ASSISTANCE MA -
GYAR OR SZÁG a biz to sí tó ne vé ben el jár va, a biz to sí tott ál -
la po tá nak és az adott kö rül mé nyek nek leg in kább meg fe le lô
szol gál ta tá so kat szer ve zi meg.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

A biz to sí tá si szer zô dés az Ön ál tal, az aján la ttétel során
meg adott ada tok alap ján jön lét re. Eze ket az in for má ci ó kat a
biz to sí tó utóbb, kü lön nem el len ôr zi, ezért kü lö nö sen fon tos,
hogy a szer zô dés kö tés kor min dig a va lós ada to kat ad ja
meg, hi szen csak eb ben az eset ben lesz meg felelô a biz to -
sí tá si vé de lem.

A szer zô dô az a ter mé sze tes személy fogyasztó, vagy vállal -
kozás, aki a biz to sí tott ja vá ra a biz to sí tá si szer zô dést meg -
kö ti és a dí jat meg fi ze ti.

A biz to sí tott az a ter mé sze tes sze mély, aki nek éle té vel,
egész sé gi ál la po tá val, útipoggyászával és/vagy egyéb va -
gyon tár gyi val kap cso la tos koc ká za tok ra a biz to sí tá si szer zô -
dés lét re jön, il let ve:

- a koc ká zat vi se lés meg kez dé se kor 70. élet évét még nem
töl töt te be,

- ma gyar or szá gi ál lan dó lakó hellyel ren del ke zik,
- a ma gyar kö te le zô egész ség biz to sí tás ban biz to sí tott, vagy

an nak el lá tá sá ra egyéb mó don jo go sult,
- ér vé nyes tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jel lel (TAJ szám)

ren del ke zik,
- nem fi zi kai jel le gû mun ka vég zés cél já ból uta zik kül föld re,
- nem olyan kül föl di sze mély, aki sa ját ál lam pol gár sá ga sze -

rin ti or szág ba uta zik.

Az aján lattétel alap ján lét re jött biz to sí tá si szer zô dés ré sze a
biz to sí tá si sza bály zat (Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te lek), to -
váb bá a biz to sí tá si köt vény.

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

Ügyféltájékoztató



4

Ü g y f é l t á j é k o z t a t ó

4. Biz to sí tá si ese mény

A KöBE „Last Minute” Utasbiztosítás biz to sí tá si ese mé nye it
és a hoz zá juk kap cso ló dó biz to sí tá si össze ge ket a szolgálta -
tási táb lá zat tar tal maz za.

Egy-egy itt meg adott ese mény pon tos le írá sát a biz to sí tás
Kü  lö nös fel té te le i ben ta lál ja meg. Kér jük szer zô dés kö tés
elôtt min den eset ben ala po san ol vas sa át az egyes biz to sí -
tá si ese mé nyek hez kap cso ló dó Kü lö nös fel té te le ket, és csak
ab ban az eset ben kös se meg szer zô dé sét, amennyi ben meg -
gyô zô dött ar ról, hogy a le írt biz to sí tá si ese mé nyek kel lô biz -
to sí tá si vé del met je len te nek majd a biz to sí tott/ak szá mára.

5. A szol gál ta tás

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a fel -
té telekben, il let ve a biz to sí tá si köt vény ben fel tün te tett Szol -
gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze get fi ze ti meg, a
Kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyok alap ján.

6. Biz to sí tá si összeg

A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si szerzôdésben fel tün te tett,
az egyes biz to sí tá si ese mé nyek hez meg ha tá ro zott összeg,
amely egy ben a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra.

7. A biz to sí tá si szer zô dés tar ta ma

A KöBE „Last Minute” Utasbiztosítás ha tá ro zott tar ta mú, leg -
 alább 1, leg fel jebb 90 nap nyi idô szak ra köt he tô. A tar tam el -
sô nap ja a köt vé nyen fel tün te tett koc ká zat vi se lés kez de te -
ként meg je lölt nap, a tar tam vé ge a koc ká zat vi se lés utol só
nap já nak 24. órá ja.

8. A szer zô dés ha tály ba lé pé se,
a koc ká zat vi se lés kez de te

A biz to sí tá si szer zô dés a biz to sí tá si díj meg fi ze té sé nek nap -
ján lép ha tály ba.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lése ki zá ró lag ha tály ba lé pett szer -
zô dés vo nat ko zá sá ban in dul hat meg a biz to sí tá si köt vény -
ben fel tün te tett na pon, de leg ko ráb ban:
• a szer zô dés kö tés idô pont já ban Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó

biz to sí tot tak vo nat ko zá sá ban, a biz to sí tá si köt vény ki ál lí tá -
sá nak óra/perc pon tos ság gal meg je lölt idô pont já ban,

• a szer zô dés kö tés idô pont já ban kül föl dön tar tóz ko dó biz to -
sí tot tak vo nat ko zá sá ban pe dig a köt vény ki ál lí tás nap ját kö -
ve tô nap nul la órá já val.

9. Díj fi ze tés

A biz to sí tás dí ja a biz to sí tá si szer zô dés tel jes tar ta má ra, a
köt vény ki ál lí tá sá val egy idô ben, egy összeg ben fi ze ten dô.

A biztosító függô biztosításközvetítôje nem jogosult bizto sí -
tási díj átvételére, nem jogosult továbbá a szolgáltatási
összeg kifizetésében közremûködni.

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

Men te sül a biz to sí tó a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól,
amennyi ben a biz to sí tott:

a) kár meg elô zé si
b) kár eny hí té si

kö te le zett sé gei va la me lyi ké nek nem tesz ele get és emi att lé -
nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké, azo no sít ha tat la nok -
ká vál nak.

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

Men te sül a biz to sí tó a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól, ameny -
nyi ben a biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tott, il let ve a szer zô dô
fél, vagy a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk jog -
el le ne sen, szán dé ko san, vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ta.

11. Al kal ma zott ki zá rá sok

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

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

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

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

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se nem ter jed ki az aláb bi ese mé nyek re:

1. a biz to sí tott jö ve del mi, pénz ügyi, vagy va gyo ni hely ze té -
vel össze füg gô en köz vet le nül, vagy köz ve tet ten be kö -
vet ke zô ká rok ra,

2. fog lal ko zá si be teg ség bôl (ár ta lom ból) be kö vet ke zô ká -
rok ra,

3. bár mely rob ba nó sze rek kel, rob ba nó szer ke ze tek kel vég -
zett te vé keny ség so rán tör tént, ba le set bôl be kö vet ke zô
ká rok ra,

4. bár mely hi va tás sze rû en, ver seny sze rû en, vagy dí ja zá sért
ûzött sportte vé keny ség ben (edzé sen, ver se nyen) va ló
rész vé tel so rán, vagy az zal össze füg gés ben be kö vet ke -
zett ká rok ra,

5. edzô tá bo ro zás so rán be kö vet ke zett bár mely sport ba le -
set tel össze füg gô ká rok ra (a té li spor tok ki vé te lé vel),

6. a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô, ba le -
set bôl be kö vet ke zô ká rok ra (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,

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

8. amennyi ben a biz to sí tott 125 cm3-nél na gyobb hen ger ûr -
tar tal mú mo tor csó na kot ve zet,

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

10. bár mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes ség ke ze lé se,
el ne ve zé sük tôl, vagy osz tá lyo zá suk tól füg get le nül, pszi -

UTAS_23001_KF_20200915
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chiátriai és pszi cho ti kus ál la po tok, bár mi lyen faj ta dep -
resszió, il let ve el me baj, kó ros elmeállapot,

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

12. nap szú rás, fa gyás, meg eme lés,
13. a biz to sí tott ter hes sé ge a ter hes ség 27. he té nek kez de -

té tôl, il let ve a szü lés,
14. bár mely olyan be teg ség, ha lál, egész ség ká ro so dás, vagy

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

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

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

17. ter hes ség elô se gí té se, im po ten cia ke ze lé se, il let ve po -
ten cia-fo ko zás,

18. Ma gyar or szág ha tá ra in be lül fel me rült or vo si költ sé -
gekre,

19. bár mely tí pu sú és for má tu mú adat vesz tés bôl be kö vet ke -
zô ká rok ra,

20. az aláb bi, fo ko zott ve széllyel já ró sport-, hobbi te vé keny -
ségbôl szár ma zó ká rok ra:
• ej tô er nyô zés,
• sik ló er nyô zés,
• pap lan er nyô zés,
• paragliding,
• sár kány re pü lés,
• mo to ros sár kány re pü lés,
• vi tor lá zó re pü lés,
• se géd mo to ros vi tor lá zó re pü lés,
• hô lég bal lo no zás,
• pá lyán kí vü li: sí e lés, snowboardozás, szán kó zás,
• gumikötél ug rás,
• vízisíelés,
• jet-ski-zés,
• motorcsónakkal vontatott eszközök használata (ba nán,

flyfish, crazy ufo, ringo),
• vad ví zi eve zés (rafting), hydrospeed,
• canyoning,
• bú vár ko dás (40 mé ter nél mé lyebb me rü lés ese tén),
• barlangászat,
• va dá szat,
• szik la-, hegy- és fal má szás,
• hegyvidéki túrázás, hegyi treking, he gyi ke rék pá ro zás,
• lö vé szet, íjá szat,
• paintball,
• bá zis ug rás,
• rocky jumping,
• surf, windsurf, kitesurf, vitorlázás, tengeri kajak,
• wakeboard, flyboard,
• auto-mo tor sport,
• via ferrata (klettersteig) tú rá zás.

Nem mi nô sül nek biz to sí tá si ese mény nek a ba le set be kö vet -
ke zé sét meg elô zô en már sé rült, nem ép szer vek, test ré szek,
il let ve a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se elôtt már meg lé vô,
ba le set tel, vagy be teg ség gel oko za ti össze füg gés be hoz ha -
tó ese mé nyek bôl szár ma zó ká rok, utó ke ze lé sek és kont roll -
vizs gá la tok.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek 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.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a biz to sí tott bár mely
ide gi, vagy el me be li rend el le nes sé gé vel össze füg gés be
hoz ha tó kár ese mény. Pszi chi kai re ak ci ók okoz ta kó ros za -
va rok ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor tel je sít szol gál ta tást,
ha ezt a je len fel té te lek sze rint ba le set nek mi nô sü lô ese mény
okoz za.

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

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó kár té rí -
té si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben:

• a biz to sí tott or vo si ta nács el le né re vesz részt az uta zás ban,
• a biz to sí tott, a szá má ra elô írt or vo si ke ze lés nek nem ve tet -

te ma gát alá, vagy nem kö vet te az or vo si uta sí tá so kat,
• a biz to sí tott ki fe je zet ten or vo si ke ze lés cél já ból tesz uta -

zást,
• a biz to sí tott nem ren del ke zik az adott or szág elô írá sai sze -

rint kö te le zô vé dô ol tá sok kal,
• a biz to sí tott ke ze lé sét ter mé szet gyó gyász vé gez te.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki az olyan ese mé nyek re, ame lyek ben
bár mely kor mány, köz hi va tal, vagy he lyi ha tó ság jog sze rû in -
téz ke dé se a biz to sí tott va gyon tár gya i nak el véte lét, vagy ká -
ro so dá sát ered mé nyez te.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki a biz to sí tott – meg bí zá si vagy mun ka -
vi szony alap ján vég zett – fi zi kai mun ka vég zé sé vel össze füg -
gés ben be kö vet ke zett kár ese mé nyek re.

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

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

A Kü lön fel té te lek ben rész le te zett or szá gok ki vé te lé vel, nem
mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a kül föl dön bé relt, aláb bi jár -
mû vek hasz ná la tá val oko za ti össze füg gés ben be kö vet ke zett
ba le set:

• motorkerékpár,
• dzsip,
• quad,
• buggy,
• segway,
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• trike,
• kerékpár.

Nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító kocká -
zatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek
a mun ka vé del mi sza bá lyok, biz to sí tott ál tal tör té nô sú lyos
meg sze gé sé vel össze füg gés ben kö vet ke ztek be.

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

A KöBE „Last Minute” biz to sí tás meg szûn het:
• bi zo nyos ese tek ben biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel,
• a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül, a tar tam le já -

ra ta kor,
• ér dek mú lás sal,
• szer zô dô kez de mé nye zé sé re kö zös meg egye zés sel.

Œ Biztosítási esemény bekövetkezése:
A biz to sí tott ha lá lát oko zó biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé -
sé vel a biz to sí tá si szer zô dés adott biz to sí tott ra vo nat ko zó
ré sze meg szû nik.

� Tartam lejárata:
A biz to sí tá si szer zô dés a ha tá ro zott tar tam utol só nap ján
meg szû nik.

Ž Érdekmúlás:
Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt a biz to sí tá si ese mény
be kö vet ke zé se le he tet len né vált, vagy a biz to sí tott biz to sí tá -
si ér de ke meg szûnt, az ér dek mú lás, vagy le he tet le nü lés nap -
já val a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és ez zel együtt a biz to sí tá -
si szer zô dés – biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül –
meg szû nik. A biz to sí tót eb ben az eset ben az ér dek mú lás
nap já ig ese dé kes díj il le ti meg.

� Közös megegyezés:
A szer zô dô szer zô dés meg szün te té sé re irá nyu ló írásbeli
kez de mé nye zé se ese tén, amennyi ben a biz to sí tó a szer zô -
dés meg szün te té sét el fo gad ja, a szer zô dés kö zös meg egye -
zés sel meg szû nik.

A szer zô dés kö zös meg egye zé ses meg szün te té sé re vo nat -
ko zó írás be li nyi lat ko za tot a köt vény szám ra tör té nô hi vat ko -
zás sal az aláb bi el ér he tô sé gek va la me lyi kén kell el jut tat ni a
biz to sí tó hoz:

e-mail: utas@kobe.hu 
fax: +36 1 433 1181
le vél ben: KöBE 1475 Bu da pest, Pf.: 142

Amennyi ben szer zô dô – leg ké sôbb a szer zô dés koc ká zat vi -
se lé sé nek meg kez dé se elôt ti na pon – írás ban kez de mé nye -
zi a szer zô dés meg szün te té sét, a biz to sí tó tel jes összeg ben
vissza té rí ti a be fi ze tett dí jat. 

A szer zô dô – a koc ká zat vi se lés meg kez dé sét kö ve tô – kö -
zös meg egye zé ses meg szün te tés re irá nyu ló ké rel me ese tén,
amennyi ben a szer zô dés kö zös meg egye zé ses meg szû né -
sé ig a megszolgált és díjjal rendezett idôszakban biz to sí tá si
ese mény nem tör tént, a biz to sí tót a megszolgált díjrészt
meghaladóan a be fi ze tett, és az ad dig meg nem szol gált biz -
to sí tá si díj fe le il le ti meg.

A biz to sí tá si szer zô dés meg szû né se nem érin ti a szer zô dés
meg szû né se elôtt ese dé kes sé vált szol gál ta tá si össze gek ki -
fi ze té sét, il let ve a biz to sí tó nak a szer zô dés meg szû né se elôtt
be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek kel kap cso la to san ke -
let ke zett szol gál ta tá si kö te le zett sé ge it.

Amennyiben a szerzôdés közös megegyezéses megszûné -
se elôtt va lamely biztosítási esemény kapcsán a biztosító
szolgáltatást teljesített, vagy szolgáltatási kötelezettsége
keletkezett, a biztosítót a teljes idôszakra járó díj megilleti.

13. Te en dôk biz to sí tá si ese mény
be kö vet ke zé se kor

A biz to sí tó se gít ség nyúj tó part ne re
(asszisz ten cia szol gál ta tó)

a EUROP ASSISTANCE MA GYAR OR SZÁG.
In gye nes se gít ség nyúj tó 24 órás vo nal

Te le fon: 00 36 1 236 75 58 (ma gyar nyel vû)

Amennyi ben a biz to sí tott nak kül föl di út ja so rán bár mely ok
mi att egész ség ügyi el lá tás ra, jog se gély szol gá lat ra, vagy
egyéb, a biz to sí tó szol gál ta tá sát ki vál tó se gít ség nyúj tás ra
van szük sé ge, le he tô ség sze rint még a se gít ség nyúj tá si szol -
gál ta tás igény be vé te lét meg elô zô en, de legkésôbb az ese -
mény be kö vet ke zé sét kö ve tô 24 órán be lül, a szerzôdô,
vagy a biztosított kö te les bejelenteni az eseményt a biztosító
asszisz ten cia szol gál ta tó jához.

A biz to sí tá si igény utólagos ér vé nye sí té sé hez szük sé ges
be nyúj tan dó do ku men tu mo kat a biz to sí tá si fel té te lek Kár ren -
de zés hez szük sé ges do ku men tu mok kö re cí mû fe je zet ben
rész le tez zük.

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

17. Pa na szok ke ze lé se

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

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

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

Székhely: MNB 1054 Bp., Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, 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 ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elô zô en a fo gyasz tói jog vi tá val érin tett sze -
mély nél, vagy szer ve zet nél köz vet le nül meg kí sé rel te a vi tás
ügy ren de zé sét, vagy e szer ve zet nél ered mény te le nül mél -
tá nyos sá gi ké re lem mel élt.

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

Székhely: 1054 Bu da pest, Sza bad ság tér 9.
Le ve le zé si cím: H-1534 Bu da pest, BKKP, Pf. 777.
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügy fél szol gá lat cí me: 1013 Bp., Krisz ti na krt. 39.
Ügy fél szol gá lat te le fon szá ma: +36 (80) 203-776
Ügy fél szol gá lat e-mail cí me: 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 természetes személy fogyasztó-
nak 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 szol -
gál ta tá si szer zô dés sel 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.

18. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

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

INDULÁS ELÔTTI SZOLGÁLTATÁSOK

START Ország-specifikus információk 24 órás szolgáltatás
ASSISTANCE Közlekedési baleset miatti légijárat lekésése 50 000 Ft

UTAZÁS TARTAMA ALATT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

EGÉSZSÉGÜGYI Telefonos orvosi konzultáció és tanácsadás 24 órás szolgáltatás
SEGÍTSÉG- Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások 24 órás szolgáltatás
NYÚJTÁS Sürgôsségi gyógyászati szállítás 05 000 000 Ft

Sürgôsségi ellátás orvosi költségei 50 000 000 Ft
Sürgôsségi fogászati kezelés (fogankénti limit, max. 2 fog) 000 400 EUR
Gyógyszerek, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátása 00 200 000 Ft
Átszállítás EEK kórházba 04 000 000 Ft
Hazaszállítás megszervezése Limit nélkül
Baleset vagy betegség miatt felmerülô egyéb költségek 00 200 000 Ft
Holttest hazaszállítása Limit nélkül
Koporsó költségeinek megtérítése 00 300 000 Ft

UTAZÁSI Idô elôtti hazautazás 00 200 000 Ft
SEGÍTSÉG- Tartózkodás meghosszabbítása 00 300 000 Ft
NYÚJTÁS Beteg gyermek látogatása 00 300 000 Ft

Sürgôsségi utazási költségek beteglátogatás esetére 00 300 000 Ft
Gyermek hazaszállítása Limit nélkül
Tolmácsszolgálat 00 200 000 Ft
Biztosított személy felkutatása 00 500 000 Ft
Pénzsegély közvetítése (max. 200 000 Ft-ig) Szolgáltatás
Információ útiokmányok elvesztése esetén Szolgáltatás
Légijárat késése (járattörlés) az utazás tartama alatt

• 6–12 óra 00 030 000 Ft
• 12 órán túl 00 060 000 Ft

BALESET- Baleseti halál 03 000 000 Ft
BIZTOSÍTÁS Légikatasztrófa 03 000 000 Ft

Baleseti eredetû maradandó teljes rokkantság 05 000 000 Ft
Baleseti eredetû maradandó részleges rokkantság 05 000 000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés 00 002 000 Ft

POGGYÁSZ- Poggyász sérülés, elveszés 00 300 000 Ft 
BIZTOSÍTÁS • Csomagonkénti limit 00 100 000 Ft

• Gépjármûben elhelyezett poggyász 00 150 000 Ft
• Tárgyankénti limit 00 050 000 Ft
• Tárgyankénti limit (infokommunikációs és fotóeszközök) 00 100 000 Ft
• Személyi okmányok pótlásának közvetlen költségei 00 050 000 Ft
Poggyász késés

• 6–12 óra 00 010 000 Ft
• 12–24 óra 00 040 000 Ft
• 24 órán túl 00 060 000 Ft

JOGVÉDELEM Jogi képviselet és ügyvédi költségek 02 000 000 Ft
Óvadék elôleg 03 000 000 Ft

FELELÔSSÉG Utas-felelôsség 05 000 000 Ft
Szállodai felelôsségbiztosítás 00 500 000 Ft

UTAZÁS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK 

AFTER Magyarországra érkezô légijárat – 6 órát meghaladó – késése 00 020 000 Ft

GÉPJÁRMÛ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

AUTO Menetképtelenné vált gépjármûvel kapcsolatos segítségnyújtás Szolgáltatás
ASSISTANCE Menetképtelenné vált gépjármû helyszíni javítása 200 EUR

Menetképtelenné vált gépjármû szállítása, tárolása 200 EUR
Menetképtelenné vált gépjármû hazaszállítása 500 EUR
Sofôr küldés 300 EUR
Menetképtelenné vált gépjármû utasainak
továbbszállítása / hazaszállítása (személyenkénti limit: 100 EUR) 600 EUR
Szállásköltség a javítás helyén (személyenkénti limit: 50 EUR) 250 EUR

Szolgáltatási táblázat
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S e g í t s é g n y ú j t á s i  s z o l g á l t a t á s o k

A biztosító segítségnyújtó partnere
a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG.

Amennyi ben a biz to sí tás tar ta ma alatt a biz to sí tott Ma gyar -
or szág ha tá ra in kí vül ba le se tet szen ved, vá rat la nul meg be -
teg szik, vagy bármely egyéb ok miatt segítségre van szüksé -
ge, a EUROP ASSISTANCE MA GYAR OR SZÁG a biz to sí tó
ne vé ben el jár va, a biz to sí tott ál la po tá nak és az adott körül -
mé nyeknek leg in kább meg fe le lô szol gál ta tá so kat szer ve zi
meg. A biz to sí tó szol gál ta tá sa it a valós kár mértékéig, legfel-
jebb azonban a biz to sí tá si köt vény ben, il let ve a je len fel té te -
lekben is csa tolt, szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí -
tá si összeg ere jé ig nyújt ja.

Az igény elt szol gál ta tás ter mé sze té tôl füg gô en a biz to sí tó és
asszisz ten cia part ne re igyek szik úgy meg szer vez ni az egyes
szol gál ta tá so kat, hogy a biz to sí tott nak kü lön költ sé gei ez zel
kap cso lat ban ne merüljenek fel, kül föl dön le he tô ség sze rint

ne kell jen sem miért köz vet le nül fi zet nie. Saj ná la tos mó don
ez nem min den or szág ban és nem min den kö rül mé nyek kö -
zött valósítható meg. Ezek ben az ese tek ben a biz to sí tó – a
ha za ér ke zést kö ve tô en – bírálja el és rendezi a biz to sí tá si
ese mé nyek kel köz vet le nül össze füg gés be hoz ha tó, a biz to -
sí tott ál tal meg elô le ge zett, kül föl dön eszközölt ki fi ze té se ket,
amennyiben az ehhez szükséges dokumentumokat a biz-
tosított utóbb a biztosító rendelkezésére bocsájtja.

Amennyi ben a biz to sí tott nak kül föl di út ja so rán bár mely ok
mi att egész ség ügyi el lá tás ra, jog se gély szol gá lat ra, vagy bár -
mely egyéb, a biz to sí tó szol gál ta tá sát ki vál tó se gít ség nyúj -
tás ra van szük sé ge, le he tô ség sze rint még a se gít ség nyúj tá -
si szol gál ta tás igény be vé te lét meg elô zô en, de legkésôbb az
ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô 24 órán be lül, a szerzôdô,
vagy a biztosított kö te les bejelenteni az eseményt a biztosító
asszisz ten cia szol gál ta tó jához.

EUROP ASSISTANCE MA GYAR OR SZÁG
In gye nes se gít ség nyúj tó 24 órás vo nal

Telefon:003612367558(magyarnyelvû)

Sürgôsségi és segítségnyújtási szolgáltatások

Legfontosabb tudnivalók a külföldön igénybe vehetô sürgôsségi
egészségügyi és segítségnyújtási szolgáltatásokkal kapcsolatban
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A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez az aláb bi fel so ro lás ban
sze rep lô do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni a biz to sí tó hoz. A
fel so rolt ira tok, do ku men tu mok be szer zé se és biz to sí tó hoz
tör té nô el jut ta tá sa a biz to sí tott (meg ha tal ma zott), vagy ked -
vez mé nye zett kö te les sé ge, azon kár ese mé nyek hez kap cso -
ló dó do ku men tu mok ki vé te lé vel, ame lyek vo nat ko zá sá ban
köz vet le nül a biz to sí tó asszisz ten cia szol gál ta tó ja járt el.

A „Valamennyi kárigény esetén szük sé ges do ku men tu mok”
kö ré nek fel so ro lá sán túl, csak azon biz to sí tá si ese mé nyek
ke rül nek külön ne ve sí tés re, ame lyek kapcsán felmerült ká -
rok rendezéséhez további spe ci fi kus do ku men tu mokra lehet
szükség.

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

a) a kár ese mény le írá sát is tar tal ma zó, teljeskörûen ki -
töl tött, és a biztosított vagy – kiskorú biztosított ese té -
ben – a törvényes képviselô által aláírt kár be je len tô
nyom tat vány,

b) kül föl di uta zás sal kap cso la tos útiokmányok (pl. me net -
je gyek, beszállókártyák, szál lás fog la lá sok vissza iga -
zo lá sa, üzem anyag szám lák, út hasz ná la ti dí jak szám -
lái, bi zony la tai stb.), út le vél és ví zum má so lat,

c) kedvezményezetti jo go sult sá got és az azo no sít ha tó -
sá got iga zo ló ha tó sá gi ira tok, iga zol vá nyok má so la ta,

d) a kár ren de zés ben eset le ge sen köz re mû kö dô és a biz -
to sí tott ál tal meg ha tal ma zott sze mély ne ve, cí me, el -
ér he tô sé ge, valamint a biztosított eredeti meghatal -
ma zása,

e) fel me rült költ sé ge ket (pl. fakultatív program) iga zo ló
és a biztosított nevére kiállított ere de ti szám la,  eredeti
befizetési bizonylat,

f) szám lák ki fi ze té sé hez a fizetési bizonylatok, valmint az
ak tu á lis ár fo lyam iga zo lá sa (bank szám la ki vo nat má -
so lat, pénz vál tást iga zo ló bi zony lat má so la ta stb.),

g) kár ese mény ere de ti hatósági jegy zô köny ve, amennyi -
ben ilyen ké szült,

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

i) to váb bi biz to sí tó, vagy egyéb fe le lôs sze mély érin tett -
sé ge ese tén az ál ta luk nyúj tott té rí tés do ku men tu mai,
bi zony la tai.

Egész ség ügyi se gít ség nyúj tás ese tén

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

b) be teg ség ese tén a tünetek észlelésének idô pont ja
és/vagy a di ag nosz ti zá lás el sô nap ja,

c) az el lá tás sür gôs sé gét iga zo ló or vo si do ku men tá ció,
amely leg alább az aláb bi a kat tar tal maz za:
(1) di ag nó zis,
(2) or vo si ke ze lés rész le tes le írá sa,
(3) orvosi kezelés idôpontja,
(4) el vég zett vizs gá la tok le le tei,
(5) zá ró je len tés,
(6) anamnézis,
(7) el lá tó or vo sok név sze rin ti meg je lö lé se.

d) az igény be vett szol gál ta tás (pl. or vo si, gyógy szer-,
kór há zi, gyó gyá sza ti se géd esz köz költ sé gek stb.)
bitosított nevére kiállított ere deti szám lái és bizony-
latai,

e) or vos (biz to sí tott) ál tal köz vet le nül be nyúj tott szám lá -
nak leg alább az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
(1) ke zelt sze mély ne ve,
(2) be teg ség meg ne ve zé se,
(3) di ag nó zis le írá sa (BNO),
(4) or vo si szol gál ta tás rész le tei,
(5) a ke ze lés idô pont ja,
(6) a ke ze lés költ sé ge té te le sen,
(7) fizetési bizonylat,
(8) fo gá sza ti ke ze lés ese tén a ke zelt fog meg je lö lé se,

a ke ze lés le írá sa.
f) a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó elôz mé -

nyi ada tok (pl. kórházi zárójelentés, háziorvosi, szak -
orvosi dokumentumok),

g) há zi or vo si törzs kar ton, ke ze lô kar ton má so la ta,
h) a kór há zi zá ró je len tés, vagy am bu láns lap má so la ta,
i) a mû té ti le írás má so la ta, amennyi ben ilyen ké szült,
j) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (ambuláns lap,

or vo si je len tés va la mennyi sé rü lés vagy megbete ge -
dés 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, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövettani
lelet, rönt gen-, MRI-, CT- le le tek, kont roll vizs gá la tok
do ku men tu mai stb.),

k) mentési jegyzôkönyv,
l) hazaszállítás után keletkezett összes orvosi doku -

men tum,
m) magyar kórház igazolása a fek vô beteg-ellátásról,
n) hazaszállítás esetén befogadó nyilatkozat,
o) EEK másolat vagy az azt helyettesítô nyomtatvány,
p) kötelezô védôoltások oltási bizonyítványai,
q) telefon-, szállásköltségek eredeti számlái.

EEK kór ház ba tör té nô át szál lí tás ese tén:

a) biz to sí tott át szál lí tás ra vo nat ko zó írá sos igé nye,
b) biz to sí tott ne vé re ki ál lí tott, ér vé nyes EEK kár tya má -

so la ta,
c) biz to sí tott el lá tá sát vég zô kór ház nyi lat ko za ta, hogy

az EEK kár tya alap ján nem nyújt szol gál ta tást,
d) biz to sí tott el lá tá sát vég zô kór ház nyi lat ko za ta:

Kárrendezéshez szükséges
dokumentumok köre
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(1) a biz to sí tott to váb bi sür gôs sé gi kór há zi el lá tásá -
nak in do kolt sá gá ról,

(2) a biz to sí tott át szál lí tás ra al kal mas egész sé gi ál la -
po tá ról,

(3) az át szál lí tás mód já ról, egyéb fel té te le i rôl.
e) be fo ga dó kór ház nyi lat ko za ta a biz to sí tott el lá tásá nak

foly ta tá sá ról és az EEK kár tya fe de zet el fo ga dá sá ról,
f) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (ambuláns lap,

or vo si je len tés va la mennyi sé rü lés, vagy megbete ge -
dés 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, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövet-
tani lelet, rönt gen-, MRI-, CT- le le tek, kont roll vizs gá la -
tok do ku men tu mai stb.).

Ál ta lá nos se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok
igény be vé te le ese tén

1. Tartózkodásmeghosszabbításaesetén:
a) kül föl di or vo si di ag nó zis és an nak do ku men tá ci ó ja

(di ag nó zist tar tal ma zó am bu láns lap, kór há zi zá ró -
je len tés, el lá tá si lap, szö vet ta ni le let stb.),

b) szál lo da ál tal ki ál lí tott ere de ti szám la,
c) hazautazás többletköltségeinek eredeti számlái és

útiokmányai.

2. Beteglátogatásesetén:
a) sze mély azo no sí tó ok mány és lak cím kár tya má so la ta,
b) for gal mi, ve ze tôi en ge dély má so la ta,
c) út vo nal le írás,
d) hazautazás többletköltségeinek eredeti számlái és

útiokmányai.

3. Járatkéséskülföldön:
a) a biz to sí tott ne vé re ki ál lí tott (elektronikus) teljes út -

vo nalra szóló re pü lô jegy, poggyász cím ke, be szál -
ló kár tya,

b) az igé nyelt költ sé gek re vo nat ko zó – le he tô ség sze -
rint a biz to sí tott ne vé re szó ló – szám lák,

c) a lé gi tár sa ság ál tal ki adott, a já rat ké sés té nyét, idô -
tar ta mát rög zí tô iga zo lás, il let ve a lé gi tár sa ság nyi -
lat ko za ta a kár té rí tés rôl.

4. Közlekedésibalesetmiattlégijáratlekésés
a) a re pü lô jegy azo no sí tá sá ra al kal mas do ku men tum,

va la mint a re pü lô jegy árá nak meg fi ze té sét iga zo ló
bi zony lat,

b) a lé gi tár sa ság ar ra vo nat ko zó nyi lat ko zata, hogy a
hi vat ko zott je gyet nem vet ték igény be,

c) az át írás ra, vagy új re pü lô jegy re vo nat ko zó bi zony -
lat, va la mint az igény be vé tel iga zo lá sa.

5. Idôelôttihazautazásesetén:
a) hi va ta los ok ira tok a ha za uta zá si ok meg ala po zott -

sá gá ról (pl. kór há zi, or vo si, vagy BM szer ve zet ál -
tal ki ál lí tott iga zo lás má so la ta, ha lot ti anya köny vi
ki vo nat má so la ta stb.),

b) hazautazás többletköltségeinek eredeti számlái és
útiokmányai.

6. Földimaradványokhazaszállítása:
a) hi va ta los hatósági jegy zô könyv a ba le set, sé rü lés

meg tör tén té rôl, kö rül mé nye i rôl,

b) ha lál okát iga zo ló ha tó sá gi vagy or vo si bi zo nyít vány,
c) biz to sí tott szü le té si anya köny vi ki vo na ta,
d) há zas sá gi anya köny vi ki vo nat,
e) ha lot ti anya köny vi ki vo nat,
f) te me tôi be fo ga dó nyi lat ko zat,
g) rend ôr sé gi jegy zô könyv,
h) halottvizsgálati bi zo nyít vány,
i) bon co lá si jegy zô könyv.

Ba le se ti ese mé nyek ese tén:
a) a ba le set, illetve közlekedési baleset té nyét és kö -

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

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

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

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

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

f) ha tó sá gi el já rás ról szó ló ha tá ro zat, amennyi ben a
ba le set tel kap cso lat ban in dult ha tó sá gi el já rás,

g) bú vár ba le set ese tén hatósági jegyzôkönyv, a me -
rü lé si jegy zô könyv, a biz to sí tott bú vár-mi nô sí té sét
iga zo ló do ku men tum, vagy az ok ta tást vég zô cég
jegy zô köny ve,

h) mentési jegyzôkönyv.

Poggyász kár ese tén:
a) poggyász fel adá si vény, cso mag cím ke, beszálló -

kár tya,
b) a poggyász el tû né sé nek, ron gá ló dá sá nak, ká ro so -

dá sá nak rész le tes le írá sa,
c) a légitársasághoz benyújtott teljes dokumentáció,
d) a szál lí tó kár ral kap cso la tos nyi lat ko za ta, iga zo lá -

sa, a káresemény helyszínén felvett jegy zô köny ve
(PIR),

e) a szál lí tó ál tal ki ál lí tott és a biz to sí tott nak nyúj tott
kár té rí tés mér té ké re vo nat ko zó iga zo lás,

f) amennyi ben az adott szál lí tó nem is me ri el a fe le -
lôs sé gét, az er rôl szó ló hi va ta los nyi lat ko zat,

g) a ká ro sult sze mély ne vét, a kár ese mény be kö vet -
ke zé sé nek té nyét, idô pont ját, kö rül mé nye it le író,
valamint az eltulajdonított tárgyak részletes listáját
és értékét is tartalmazó ere de ti és hi te les (rend ôr -
ségi) ha tó sá gi jegy zô könyv, vagy a ha tó sá gi el já rás
ered mé nyé rôl szó ló ha tá ro zat, amely poggyász-
eltu laj do ní tá si ká rok ese tén tar tal maz za a biz to sí -
tott fel je len té sé nek iga zo lá sát is,

h) amennyiben a szerzôdô vállalkozás, vagy fogyasz -
tónak nem minôsülô természetes személy, aláírási
cím pél dány, létesítô okirat,

UTAS_23001_KF_20200915
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i) amennyiben a károsodott vagyontárgy vállalkozás
vagy fogyasztónak nem minôsülô természetes sze -
mély tulajdo na, aláírási címpéldány, létesítô okirat,

j) a sé rült, el tûnt va gyon tár gyak rész le tes lis tá ját ér -
ték meg je lö lés sel, il let ve az ér ték meg ha tá ro zás hoz
szük sé ges ere de ti do ku men tu mok (pl. va gyon tárgy
vá sár lá si szám lá ja),

k) 20 ezer forint egyedi értéket meghaladó értékû mû -
szaki cikkeket infokommunikációs- és fotóesz kö zö -
ket ért kár esetén a tulajdonviszonyt igazoló, ere -
de ti vásárlási dokumentum (pl. vásárlási számla),

l) a poggyász, il let ve sé rült va gyon tár gyak ja ví tá si
szám lá ja, amennyi ben ezek gaz da sá go san még ja -
vít ha tó ak,

m) el ve szett útiokmányok pót lá si költ sé gét iga zo ló
szám lák, dokumentumok (pl. garanciajegy, benyúj -
tott kérelem stb.),

n) szálloda által felvett jegyzôkönyv,
o) személyi sérüléssel is együtt járó balesetek esetén

a keletkezett teljes külföldi orvosi dokumentáció,
p) közlekedési baleset esetén a részletes hatósági

igazolások,
q) elemi kár esetén szakhatósági igazolás.

Poggyász ké sés ese tén:
a) poggyász fel adá si vény, cso mag cím ke,
b) a szál lí tó kár ral kap cso la tos nyi lat ko za ta, igazo lá -

sa, jegy zô köny ve (PIR),
c) a szál lí tó ál tal ki nem szol gál ta tott vagy hi á nyo san

ki szol gál ta tott poggyász ese té ben az ere de ti jegy -
zô könyv és a be je len tett té te les poggyászlista, va -
la mint a szál lí tó ál tal ki ál lí tott és a biz to sí tott nak
nyúj tott kár té rí tés mér té ké re vo nat ko zó iga zo lás,

d) amennyi ben az adott szál lí tó nem is me ri el a fe le -
lôs sé gét, az er rôl szó ló hi va ta los nyi lat ko zat,

e) kül föl dön esz kö zölt, in do kolt vá sár lá sok költ sé ge i -
nek szám lá val tör té nô iga zo lá sa,

f) a ké se del me sen ki szol gál ta tott poggyász át vé te lé -
nek pon tos (óra perc pon tos sá gú) idô pont ját is iga -
zo ló elis mer vény.

Fe le lôs sé gi ká rok ese tén:
a) a biz to sí tá si ese mény rö vid le írá sa,
b) a biz to sí tott fe le lôs sé gé nek el is me ré sé re vagy el -

uta sí tá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za ta,
c) a ke let ke zett kár mér té ke, be kö vet ke zé sé nek he -

lye, idô pont ja,
d) rend ôr sé gi jegy zô könyv, amennyi ben ilyen ké szült,
e) hi va ta los vagy ha tó sá gi je len tés, jegy zô könyv,

amennyi ben ilyen ké szült,
f) ha tó sá gi el já rás szá ma, a ho zott ha tá ro za t, il let ve

az il le té kes ha tó ság ne ve, cí me,
g) ügy vé di meg ha tal ma zás,
h) ká ro sult, sé rült sze mély ne ve, ada tai,
i) a sé rü lés jel le ge, mér té ke, a sé rült sze mély or vosi

do ku men tu ma i,
j) a sé rült sze mély gyó gyá sza ti, te met ke zé si és egyéb

a kár eset tel kap cso la to san köz vet le nül fel me rült (pl.
ügy vé di) költ sé ge it iga zo ló szám lák,

k) do lo gi kár ese tén a sé rült, meg sem mi sült va gyon -
tár gyak lis tá ja, a sé rü lés mér té ke, ér té ke, a tu laj do -
nos ada ta i,

l) kár szak ér tôi szak vé le mény, amennyi ben ilyen ké -
szült,

m) javítási számla, vagy ja vít ha tat lan sá got iga zo ló
szak iparosi vé le mény,

n) szakmai gyakorlat esetén az oktatási intézmény
nyilatkozata.

Szál lo dai fe le lôs ség ese tén:
a) a kár mér té két, be kö vet ke zé sé nek he lyét, idô pont -

ját rögzítô, a szál lo da er re vo nat ko zó jegy zô köny -
ve,

b) a biz to sí tott fe le lôs ség el is me ré sé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za ta,

c) a szál lás hely dí já nak meg fi ze té sét iga zo ló bi zony -
lat,

d) a sé rült tár gyak fényképfelvételei és a sérülés, il let -
ve a keletkezett kár mér té ké nek le írá sa,

e) az ön ré sze se dés meg fi ze té sét iga zo ló bi zony lat.

Baleseti rok kant sá gi ese tek ben:
a) a rok kant ság mér té két meg ál la pí tó or vo si do ku -

men tum, NRSZH ha tá ro zat, sza kor vo si vé le mény,
b) TB I-II-III. rok kant ság ese tén a nyug díj biz to sí tó ha -

tá ro za tá nak és a ha tá ro zat mel lék le te i nek (or vos
szak ér tôi in té zeti szak vé le mény) má so la ta,

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

d) káreseménnyel kapcsolatban keletkezett összes
orvosi do kumentum.

Elhalálozás ese tén:
a) hi va ta los hatósági jegy zô könyv a ba le set, sé rü lés

meg tör tén té rôl, kö rül mé nye i rôl,
b) halottvizsgálati bi zo nyít vány,
c) szü le té si anya köny vi ki vo nat,
d) házassági anyakönyvi kivonat,
e) bon co lá si jegy zô könyv,
f) ma gyar ha lot ti anya köny vi ki vo nat,
g) ha tó sá gi el já rás ha tá ro za ta, jegy zô köny ve, amennyi -

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

vez mé nye zet tet jog erôs ha gya ték áta dó vég zés,
örök lé si bi zo nyít vány,

i) végrendelet,
j) halál okát igazoló hatósági, vagy orvosi bi zo nyít -

vány.

Légikatasztrófa ese tén:
a) a lé gi tár sa ság iga zo lá sa ar ra vo nat ko zó lag, hogy a

biz to sí tott a ka taszt ró fa idô pont já ban, utas mi nô -
ség ben a ba le se tet szen ve dett gép fe dél ze tén tar -
tóz ko dott,

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

Kül föl di kész pénz se gély ese tén:
a) iga zo lás a se gély össze gé nek és a vo nat ko zó

tranz ak ciós költ sé gek be fi ze tés rôl.

Gyer mek ha za szál lí tás:
a) sze mély azo no sí tó ok mány,
b) utazási többletköltséggel kapcsolatos eredeti

számlák és útiokmányok.
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Biz to sí tott fel ku ta tá sa, men té se:
a) fel ku ta tás, szál lí tás költ sé ge i rôl ere de ti iga zo lás,

szám la,
b) hatósági jegyzôkönyv.

Óva dék, ügy vé di költ sé gek:
a) biz to sí tott el len in dult sza bály sér té si vagy bün te tô

el já rás ira tai, teljes dokumentációja,
b) óva dék vagy ha son ló biz to sí ték le té te lé rôl ere de ti

iga zo lás,
c) ere de ti ügy vé di szám la,
d) a biz to sí tott kár té rí té si igé nyé nek ér vé nye sí té sé vel

kap cso la to san fel me rült költ sé gek iga zo lá sa, ere -
de ti szám la.

Autó assistance igény be vé te le ese tén
a) a biz to sí tott gép jár mû for gal mi en ge dé lyé nek má so -

la ta,
b) a köz le ke dé si ba le set re vo nat ko zó, il le té kes ha tó -

ság ál tal ki ál lí tott rész le tes hely szí ni jegy zô köny v
és/vagy a vizs gá la tot le zá ró ha tá ro za t,

c) fénykép a balesetben sérült jármûrôl,
d) a gépjármû-vezetô vé ral ko hol szintjének meg ál la pí -

tá sá ra vo nat ko zó or vo si irat és rendôrségi jegyzô -
könyv,

e) a gépjármû-vezetô vezetôi engedélyének másolata,
f) a ja ví tást vég zô sze re lô il let ve szer viz, va la mint a

gép jár mû szál lí tá sát vég zô cég iga zo lá sa a menet -
kép te len ség rôl,

g) javítási munkalap az el vég zett ja ví tá sok té te les fel -
so ro lá sával, kü lön a ki szál lás ra, ja ví tás ra, szál lí tás ra
és a szük sé ges al kat ré szek re vo nat ko zó bon tás ban,

h) fel me rült költ sé gek biz to sí tott ne vé re ki ál lí tott és a
gép jár mû azo no sí tó it is tar tal ma zó (pl. rend szám,
tí pus, al váz szám, for gal mi en ge dély szá ma stb.)
ere de ti szám lái,

i) szállítói menetlevél, tachográf korong, szállítási
munkalap.

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

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.
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Akut fog be teg ség:
Akut az a vá rat lan és hir te len fel lé pô fáj da lom mal já ró fog be -
teg ség, amely ha laszt ha tat lan be avat ko zást igé nyel.

Alkoholmérgezés:
Je len biz to sí tás szem pont já ból al ko hol mér ge zés a 2,5 ez re -
lék vé ral ko hol szin tet meg ha la dó mér té kû al ko ho los be fo lyá -
solt ság.

Am bu láns köz pont:
Az am bu láns köz pont olyan en ge déllyel ren del ke zô, a kór -
ház tól, kli ni ká tól, vagy or vo si ren de lô tôl el té rô in téz ményt je -
lent, amely sür gôs sé gi se bé sze ti, vagy or vo si ke ze lést nyújt.

Asszisz ten cia szol gál ta tó:
Je len biz to sí tás kap csán a kül föl dön be kö vet ke zett konk rét
kár ügyek ben köz vet le nül a biz to sí tó szer zô dé ses se gít ség -
nyúj tó part ne re a Europ Assistance Ma gyar or szág jár el a biz -
to sí tó ne vé ben és meg bí zá sá ból, kárrendezési megbí zott ként.

Autó-motorsport:
Je len szer zô dés vo nat ko zá sá ban auto-mo tor sport nak mi nô -
sül bár mely – spe ci á li san ki ala kí tott, átalkított – gé pi erô vel
haj tott esz köz köz úton kí vül, vagy ver seny pá lyán tör té nô hasz -
ná la ta, ilyen esz kö zök hasz ná la tá val já ró ver se nyen vagy
ver seny re va ló fel ké szü lé sen, edzé sen, ka land tú rán, tú ra -
ver se nyen tör té nô ak tív rész vé tel.

Ba le set:
A biz to sí tott aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô kül sô be ha tás kö -
vet kez mé nye, amely köz vet le nül és min den egyéb ok tól füg -
get le nül a biz to sí tott je len szer zô dés ben meg ha tá ro zott va -
lamely tes ti sé rü lé sét, ma ra dan dó rok kant sá gát, vagy halálát
okoz za.

Je len biz to sí tás szem pont já ból az ön gyil kos ság, öngyilkossá -
gi kísérlet nem mi nô sül ba le set nek.

Be teg ség:
Bár mely, a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ban be kö vet ke zô
egész ség ká ro so dás, vagy megbetegedés, fel té ve, hogy ez a
vál to zás a biz to sí tás idô ha tá lya alatt kö vet ke zik be és az
adott be teg ség nem tar to zik a ki zá rá sok kö ré be, il let ve nem
már meg lé vô, bár mely be teg ség.

Biz to sí tá si ese mény:
A biz to sí tás ha tá lya alatt be kö vet ke zett, jelen szabályzatban
meghatározott ese mé nyek azon kö re, ame lyek vo nat ko zá -
sá ban a biz to sí tó vagy asszisz ten cia szol gál ta tó ja jelen szer -
zôdés alapján szol gál ta tást tel je sít.

Biz to sí tott jár mû:
Je len biz to sí tás Auto Assistance szol gál ta tá sá val kap cso la -
tos fo ga lom, a biz to sí tá si szer zô dés ben rög zí tett magyar for -
gal mi rend szá mú, a koc ká zat vi se lés meg kez dé se kor, Ma -
gyar or szágról induló, 14 éves nél nem idô sebb és a koc ká -
zat vi se lés tel jes tar ta ma alatt, ér vé nyes for gal mi en ge déllyel
ren del ke zô, 3,5 t együttes össz tö me get meg nem ha la dó „A”

vagy „B” ka te gó ri ás jo go sít vánnyal ve zet he tô, üzem képes és
rendszeresen karbantartott, jogsze rû en használt, üzembiz-
tos gép jár mû.

A biz to sí tott ál tal bé relt bér au tó, vagy üz let sze rû en sze mély-
és/vagy áru szál lí tás ra hasz nált gép jár mû, nem mi nô sül biz -
to sí tott jár mû nek.

Biz to sí tott gép jár mû ben uta zó:
Ki zá ró lag je len biz to sí tás Auto Assistance szol gál ta tá sá val
kap cso la tos fo ga lom, a biz to sí tott sze méllyel, mint a me net -
kép te len né vált biz to sí tott gép jár mû ve ze tô jé vel azo nos gép -
jár mû ben uta zó azon sze mé lyek, akik a me net kép te len ség
be kö vet ke zé sé nek idô pont já ban ren del kez nek ér vé nyes
KöBE-s utas biztosítási fe de zet tel.

Cél or szág (desztináció):
Az uta zás ter ve zett cél or szá ga, aho vá az uta zás irá nyul.
Amennyi ben egy ilyen or szág az adott uta zás kap csán nem
ér tel mez he tô (pl. kör uta zás), az uta zás so rán va la mennyi
érin tett or szág kü lön-kü lön is cél or szág nak te kint he tô.

Dzsip:
Je len biz to sí tás szem pont já ból dzsip nek mi nô sül a gyá ri lag
vagy utó la go san, ki fe je zet ten off-road hasz ná lat ra ki ala kí tott,
négykerék meg haj tá sú, pick-up, vagy te rep já ró ki vi te lû gép -
jár mû.

EEK:
Az Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya az át me ne ti jel leg gel
egy má sik uni ós (EGT) tag or szág ban (il let ve jog sza bály ál tal
meg ha tá ro zott egyéb or szá gok ban) tar tóz ko dó sze mély szá -
má ra az or vo si lag szük sé ges el lá tá sok igény be vé te lé re jo go -
sít ja a Ma gyar or szá gon ál la mi egész ség ügyi el lá tás ra jo go -
sult sze mé lye ket.

Elemi kár:
Jelen szer zô dés vo nat ko zás ban ele mi kár nak mi nô sül a föld -
ren gés, föld csu szam lás, szik la- és kô om lás, ár víz, vi har, fel -
hô sza ka dás, jég ve rés, villámcsapás köz vet len és in duk ci ós
ha tá sa, to váb bá a tûz.

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.

• 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.

• Szem 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.

Fizikai munkavégzés:
Olyan te vé keny sé gek összes sé ge, amely ben a mun ka fe la dat
el lá tá sa el sô sor ban tes ti erô ki fej tést igé nyel, vég re haj tá sa

Fogalmak
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lé nye gét te kint ve má sok ál tal elô re meg ha tá ro zott mó don és
esz kö zök kel tör té nik.

Fo gyasz tó:
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi. V. tör vény (a to -
váb bi akban: Ptk.) 8:1. § 3. pontja sze rin ti fo ga lom: a szak má -
ja, önál ló fog lal ko zá sa vagy üz le ti te vé keny sé ge kö rén kí vül
el já ró ter mé sze tes sze mély.

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

Gyermek:
A káresemény idôpontjában a 18. életévét még nem be töl -
tött, érvényes biztosítási fedezettel rendelkezô személy.

Há bo rú:
Há bo rú – akár ki nyil vá ní tot ták a ha di ál la po tot, akár nem –
vagy egyéb har ci cse lek mé nyek, ide ért ve azt az ese tet is,
ami kor bár mely szu ve rén ál lam ka to nai erôt al kal maz va la -
mely gaz da sá gi, föld raj zi, nem ze ti, po li ti kai, fa ji, val lá si, vagy
más cél ér de ké ben.

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

Infokommunikációs- és fotóeszközök:
Je len biz to sí tás szem pont já ból kizárólag az alábbiakban fel-
sorolt tárgyak minôsülnek infokommunikációs- és fo tó esz kö -
zök nek: lap top, tablet, notebook, netbook, ebook ol va só, vi -
deo- vagy di gi tá lis ka me ra, sport ka me ra, dashcam (fe dél zeti
ka me ra), okostelefon, fény ké pe zô gép, GPS készülék.

Kór ház:
Je len biz to sí tá si ese mény szem pont já ból kór ház nak mi nô sül
az adott or szág tisz ti or vo si és szak mai fe lü gye le te ál tal el is -
mert és en ge dé lye zett fek vô be teg el lá tást nyúj tó in téz mény,
amely egész ség ügyi in téz mény ként, vagy kór ház ként ke rült
be jegy zés re ab ban az or szág ban, ahol a biz to sí tott fo lya ma -
tos or vo si fe lü gye let alatt áll.

Kö ze li hoz zá tar to zó:
Je len biz to sí tás szem pont já ból kö ze li hoz zá tar to zó a há zas -
társ, a be jegy zett élet társ, az egyeneságbeli ro kon, az örök -
be fo ga dott, a mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó,
a mos to ha- és a ne ve lô szü lô, va la mint a test vér; hoz zá tar to -
zó to váb bá: az élet társ, az egyeneságbeli ro kon há zas tár sa,
be jegy zett élet tár sa, a je gyes, a há zas társ, a be jegy zett élet -
társ egyeneságbeli ro ko na és test vé re, va la mint a test vér há -
zas tár sa, be jegy zett élet tár sa.

Közlekedési baleset:
A kár ese mény hely szí ne sze rint il le té kes szak ha tó ság ál tal
köz le ke dé si ba le set nek mi nô sí tett ese mény, amely nek kö vet -
kez té ben a biz to sí tott gépjárû és/vagy a biz to sí tott sze mély
– jegy zô könyv ben do ku men tált – sé rü lé se ket szen ved.

Külföldön indokolt vásárlások:
A biz to sí tott tar tóz ko dá sá nak fenn tart ha tó sá gá hoz szük sé -
ges élel mi sze rek vá sár lá sa, il let ve a biz to sí tott elô re ter ve -
zett uta zá si cél já nak meg va ló sí tá sá hoz vagy a to vább ju tás -
hoz el en ged he tet le nül szük sé ges és in do kolt olyan – el sô sor -
ban ru ha ne mû, tisz tál ko dá si és higéniai – esz kö zök be szer -
zé se, ame lye ket az idô ben ki nem szol gál ta tott útipoggyász
is tar tal ma zott.

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

Me net kép te len né vált gép jár mû:
Je len biz to sí tás Auto Assistance szol gál ta tá sá val kap cso la -
tos fo ga lom. A biz to sí tott gép jár mû ak kor mi nô sül me net kép -
te len nek, ha köz le ke dé si ba le set, vagy bár mely elô re nem
lát ha tó mû sza ki meg hi bá so dás mi att üzem kép te len né vá lik,
vagy a hi ba ter mé sze te mi att a gép jár mû a meg hi bá so dás
he lyén ér vé nyes ha tó sá gi elô írá sok mi att nem ve het részt a
for ga lom ban.

Mûszaki cikk:
Bármely elektromossággal (pl. elemmel, akkumulátorral, há -
ló zati áramforrással) mûködtetett eszköz, az órák, valamint
az infokommunikációs- és fotóeszközök kivételével.

Mûszaki hiba:
A biz to sí tott gép jár mû olyan meg hi bá so dá sa, amely a biz tosí -
tá si szer zô dés koc ká zat vi se lé sé nek meg kez dé se kor, il let ve a
szer zô dés tar ta ma alatt elô re nem lát ha tó ok mi att kö vet ke zik
be és üzem kép te len sé get okoz (pl. mo tor hi ba, de fekt stb.).

Je len biz to sí tás szem pont já ból nem mi nô sül mû sza ki meg hi -
bá so dás nak, amennyi ben a hi ba az aláb bi okok bár me lyi ké -
vel össze füg gés ben kö vet ke zik be:

a) a gép jár mû nem ren del ke zik az adott or szág jog sza bá lyai
ál tal elô írt kö te le zô tar to zé kok kal (pl. pót ke rék, hó lánc, iz -
zó kész let, kerékkulcsok stb.),

b) nem ren del te téssze rû a gép jár mû hasz ná lata (pl. nem
meg fe le lô üzem anyag-tan ko lás),

c) az adott gép jár mû tí pus ra vo nat ko zó kar ban tar tá si hi á -
nyos sá gok, üze mel te té si elô írá sok be nem tar tá sa (pl. olaj -
csere, fék be tétcse re el mu lasz tá sa stb.),

d) önhiba (pl. kulcs elvesztése).

NRSZH:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2017. január 1-
jétôl: Budapest Fôváros Kormányhivatal, Rehabilitációs Fô -
osz tály.

Nyolc napon túl gyógyuló sérülés:
Je len biz to sí tás szem pont já ból 8 na pon túl gyó gyu ló sé rü lés -
nek mi nô sül, ha a biz to sí tot tat leg alább 8 egymást kö ve tô
nap tá ri na pon or vos ál tal iga zol tan, ke re sô kép te len nek mi -
nô sí tet ték, vagy az is ko la lá to ga tá si kö te le zett ség alól or vo si
elô írás ra fel men tet ték.

Ugyan azon ba le set bôl ere dô, egymást kö ve tô, több szö ri
gyógytartamok nem adód nak össze.
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PIR:
An gol sza vak rö vi dí té se (Property Irregularity Report). Sé -
rült/el ve szett poggyász be je len tô lap ja. Amennyi ben az uta -
zás so rán poggyá szát nem kap ja meg, vagy sé rül ten, hi á nyo -
san ve szi kéz hez, en nek té nyét min den eset ben je lez ni kell
a káresemény helyszíne szerinti rep té ren. A be je len tést kö -
ve tô en a rep té ren fel vesz nek egy jegy zô köny vet és kiállítanak
egy do ku men tu mot, ez a PIR. Ké sôbb a „PIR szám ra” hi vat -
koz va – akár on-line is – el len ôriz ni tud ja, hogy meg ta lál ták-
e már a poggyá szát.

Poggyász ké sés:
Poggyász ké se de lem nek mi nô sül, ha a biz to sí tott ön hi bá ján
kí vül, a cél ál lo más ra tör té nô meg ér ke zést kö ve tô en az in du -
lás kor sza bály sze rûn fel adott poggyá szát igazoltan az uta -
zá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott ki szol gál ta tá si idô pon tot
kö ve tô hat órán túl kap ja kéz hez. Az át szál lá si pont nem mi -
nô sül cél ál lo más nak.

Ptk.:
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. tör vény (a to -
váb biakban: Ptk.).

So ro zat kár:
Je len fel té te lek szem pont já ból so ro zat kár az, ha egya zon
kár oko zói ma ga tar tás ból több kár té rí té si kö te le zett ség szár -
ma zik és az ok (a biz to sí tá si ese mény) és az oko za tok kö -
zöt ti össze füg gés fenn áll.

Sür gôs sé gi el lá tás:
Az a hi te les, külföldi or vo si do ku men tá ci ó val iga zolt azon nali
or vo si el lá tás, ame lyet a biz to sí tott ba le se te, vagy hir te len be -
kö vet ke zô sú lyos be teg sé ge mi att vet tek igény be és amely -
nek el ma ra dá sa a biz to sí tott éle tét, tes ti ép sé gét, egész sé gi
ál la po tát ve szé lyez tet te vol na.

Szak kép zett or vos:
Olyan or vos, vagy szak em ber, aki a gyógy ító te vé keny ség
vég zé sé nek he lye sze rin ti or szág jog sza bá lyai sze rint gyó -
gy ító te vé keny ség re jo go sult és aki nem ma ga a biz to sí tott,
vagy a biz to sí tott kö ze li hoz zá tar to zó ja.

Személyi okmányok:
Jelen szerzôdés biztosítási védelme az alábbi – a külföldön
történô utazáshoz, továbbhaladáshoz elengedhetetlenül
szükséges – személyi okmány-típusokra terjed ki: útlevél,
vezetôi engedély, biztosított jármû forgalmi engedélye.

Szol gál ta tás:
Je len biz to sí tás kap csán a biz to sí tó ál tal tel je sí tett pénz be li ki -
fi ze tés, vagy a biz to sí tó asszisz ten cia szol gál ta tó ja ál tal, ter -
mé szet ben nyúj tott nem zet kö zi se gít ség nyúj tá si szol gál ta tás.

Szol gál ta tá si táb lá zat:
A je len sza bály zat ban fog lalt biz to sí tá si ese mé nyek és szol -
gál ta tá sok, va la mint az ezek hez tar to zó té rí té si össze gek
össze fog la ló táb lá za ta.

Szük sé ges és in do kolt or vo si költ sé gek:
A szük sé ges és in do kolt or vo si költ sé gek azo kat a költ sé ge -
ket je len tik, ame lye ket az igény be vett, or vo si lag szük sé ges
gyógy ke ze lé sek, szol gál ta tá sok és el lá tá sok he lyén, a ha son -
ló sú lyos sá gú és jel le gû ke ze lé sek ese té ben ál ta lá ban al kal -
maz nak, ki vé ve azon el lá tá sok költ sé ge it, ame lye ket a biz to -
sí tás hi á nyá ban nem vet tek vol na igény be és or vo si lag nem
in do kol tak.

Te rü le ti ha tály:
A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya az aláb bi ak ban fel so rolt or szá -
gok ra ter jed ki: Al bá nia, An dor ra, Auszt ria, Azer baj dzsán,
Bel gi um, Bosznia-Her ce go vina, Bul gá ria, Cip rus, Cseh or -
szág, Dá nia, Egye sült Ki rály ság, Észt or szág, Fe hér orosz or -
szág, Feröer, Finn or szág, Fran cia or szág, Gib ral tár, Gö rög -
or szág, Grú zia, Hol lan dia, Hor vát or szág, Iz land, Ír or szág, Ka -
zahsztán, Kirgizisztán, Ko szo vó, Len gyel or szág, Let t or szág,
Li ech tens te in, Lit vá nia, Lu xem burg, Ma ce dó nia, Mál ta, Mol -
dova, Mo na co, Mon te negró, Né met or szág, Nor vé gia, Olasz -
or szág, Orosz or szág, Ör mény or szág, Por tu gá lia, Ro má nia,
San Ma ri no, Spa nyol or szág, Svájc, Svéd or szág, Szer bia,
Szlo vá kia, Szlo vé nia, Tadzsi kisz tán, Tö rök or szág, Türkme -
nisztán, Uk raj na, Üzbegisztán, Va ti kán, továbbá Magyar or -
szág, a biztosítási feltételekben részletezett biztosítási ese -
mények vonatkozásában.

Te rü le ti ha tály – Auto Assistance:
A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya az aláb bi ak ban fel so rolt or szá -
gok ra ter jed ki: An dor ra, Auszt ria, Bel gi um, Bosznia-Her ce -
go vina, Bul gá ria, Cseh or szág, Dá nia, Egye sült Ki rály ság,
Észt or szág, Finn or szág, Fran cia or szág, Gib ral tár, Gö rög or -
szág, Hol lan dia, Hor vát or szág, Ír or szág, Ko szo vó, Len gyel -
or szág, Let tor szág, Li ech tens te in, Lit vá nia, Lu xem burg, Ma -
ce dó nia, Mál ta, Mo na co, Mon te negró, Né met or szág, Nor vé -
gia, Olasz or szág, Por tu gá lia, Ro má nia, San Ma ri no, Spa -
nyol or szág, Svájc, Svéd or szág, Szer bia, Szlo vá kia, Szlo vé -
nia, Tö rök or szág, Va ti kán, továbbá Magyar or szág, a bizto sí -
tási feltételekben részletezett biztosítási ese mények vo nat -
kozásában.

Téli sportok:
Je len szer zô dés szem pont já ból té li sport nak mi nô sül a sí e -
lés, sí fu tás, snowbordozás, vezetôvel és en ge déllyel tör té nô
pá lyán kí vü li sí e lés, szán kó zás.

Vállalkozás:
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom: a szak -
má ja, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
el járó személy.
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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: Biz to sí tó) a
je len biz to sí tá si fel té te lek alap ján ar ra vál lal kö te le zett sé get,
hogy a biz to sí tás dí ja el le né ben a szer zô dés ben meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si ese mé nyek Ma gyar or szág te rü le ti, köz igaz -
ga tá si ha tá ra in kí vül tör té nô be kö vet ke zé se ese tén a szin tén
itt meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg ere jé ig biz to sí tá si vé del -
met nyújt.

A biz to sí tá si fel té te lek re, il let ve a fel té te lek ben nem ren de zett
kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv és a ha tá lyos ma gyar
jog sza bá lyok ren del ke zé sei az irány adó ak.

1. A biztosítási szerzôdés alanyai

Biz to sí tó: A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye -
sü let – 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3. – az a jo gi sze mély, aki
a biz to sí tá si szer zô dést a szer zô dô vel meg kö ti és a szer zô -
dés rôl köt vényt ál lít ki.

Szer zô dô: a biz to sí tó jog nyi lat ko za ta i nak cím zett je, az a ter -
mé sze tes személy fogyasztó, vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés], aki a biz to sí tott ja vá ra a biz to sí tá si szer zô dést
meg kö ti és a dí jat meg fi ze ti.

Biz to sí tott: az a koc ká zat vi se lés meg kez dé se kor 70. élet -
évét még nem be töl tött, ma gyar or szá gi ál lan dó la kó hellyel
ren del ke zô, a ma gyar kö te le zô egész ség biz to sí tás ban biz to -
sí tott, vagy an nak el lá tá sá ra egyéb mó don jo go sult ter mé sze -
tes sze mély, aki ér vé nyes tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó
jel lel (TAJ szám) ren del ke zik és aki nek az éle té vel, egész ségi
ál la po tá val útipoggyászával és/vagy egyéb va gyon tár gya i val
kap cso la tos koc ká za tok ra a biz to sí tá si szer zô dés lét re jön,
amennyi ben nem fi zi kai jel le gû mun ka vég zés cél já ból uta zik
kül föld re.

Nem mi nô sül biz to sí tott nak:
• kül föl di sze mély sa ját ál lam pol gár sá ga sze rint or szág ban,
• kül föl dön, mun ka vi szony alap ján, fi zi kai mun kát vég zô sze -

mély.

Egy biz to sí tá si szer zô dés ben ugyanazon tartam vonatkozá -
sá ban egy szer re több sze mély is le het biz to sí tott.

Ked vez mé nye zett: Az a sze mély, aki a biztosított halála
ese tén a szer zô dés sze rint já ró szol gál ta tás(ok) igény be vé -
te lé re jo go sult.

Amennyi ben a biz to sí tott írás ban ked vez mé nye zet tet nem
je lölt meg, a ked vez mé nye zett a biz to sí tott tör vé nyes örö kö -
se.

A szer zô dô ked vez mé nye zett je lö lés re, il let ve a ked vez mé -
nye zett sze mé lyé nek vál toz ta tá sá ra ki zá ró lag a biz to sí tott
írás be li hoz zá já ru lá sá val jo go sult.

2. Biztosítási szerzôdés létrejötte

Biz to sí tá si szer zô dés a koc ká zat vi se lés meg kez dé se kor Ma -
gyar or szá gon tar tóz ko dó ter mé sze tes sze mély (biz to sí tott)
eseti utazásaira köt he tô.

Amennyi ben a biz to sí tott a koc ká zat vi se lés meg kez dé sé nek
idô pont já ban kül föl dön tar tóz ko dik, csak ab ban az eset ben
köt he tô ré szé re biz to sí tá si szer zô dés, ha a biz to sí tott a kül -
föl di uta zá sá nak kez de té tôl a meg kö ten dô biz to sí tá si szer zô -
dés ha tály ba lé pé sé nek idô pont já ig a biz to sí tó val ko ráb ban
kö tött biz to sí tá si szer zô dés alap ján biz to sí tá si vé de lem alatt
áll, és ez alatt az idô szak alatt biz to sí tá si ese mény nem tör -
tént.

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.

Szer zô dô 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,
illet ve ame lyek re vo nat ko zó an a biz to sí tó – szó ban kö zölt
aján la ti nyi lat ko zat so rán szóban, illetve írás ban tett aján lat
ese tén a szer zô dés ré szét ké pe zô aján la ton – kér dést tett
fel.

Szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

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.

Írás ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

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.

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:

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

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

tel mû azo no sí tás ra,

amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó ki fe je zet ten er re a cél ra
ki dol go zott nyom tat vá nyá nak az aján lat-té tel hez szük sé ges
tar ta lom nak meg fe le lô és tel jes kö rû ki töl té sé vel, a biz to sí tó
ál tal elô re rög zí tett és az aján lat té tel idô pont já ban ha tá lyos
díj sza bá sa alap ján te szik, ha az a biz to sí tó ál tal nyil vá no san
meg hir de tett (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 be ér ke zett.

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
fentiek szerinti 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 (ajanlatke -
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.

A biz to sí tá si szer zô dés a szer zô dô szóban, vagy írásban tett
aján la ta alap ján ké szí tett köt vény/elektronikus kötvény ki ál lí -
tá sá val, vagy az utas biz tosítási kár tya ki a dá sá val jön lét re. A
biz to sí tó, il let ve meg bí zott ja (füg gô üz let kö tô, vagy füg get len
al kusz) a vo nat ko zó biz to sí tá si díj egy összeg ben tör té nô
meg fi ze té sét igazoló bizonylat ellenében ál lít ja ki a szer zô dô
igé nye sze rint az elekt ro ni kus, és/vagy pa pír ala pú köt vényt,
vagy ad ja ki a kár tyát. A biz to sí tá si köt vény vagy utasbizto -
sítási kár tya leg ko ráb ban a biz to sí tá si szer zô dés ben meg je -
lölt koc ká zat vi se lés meg kez dé se elôtt 180 nap pal ál lít ha tó ki.

Elekt ro ni kus úton meg kö tött szer zô dés – ide ért ve az elek-
tronikus kötvényt, az ál ta lá nos-, a kü lö nös és a ki egé szí tô
fel té te le ket – elôzetesen regisztrált szerzôdô számára, az
ügyfélportálon keresztül érhetô el.

Je len biz to sí tás ugyan azon biz to sí tott, ugyan azon uta zá sá -
nak tar ta má ra csak egy szeresen köt he tô meg.

3. A szerzôdés tartama

A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zott tar ta mú, leg alább 1, leg -
fel jebb 90 nap nyi idô szak ra köt he tô. A tar tam el sô nap ja a
köt vé nyen fel tün te tett koc ká zat vi se lés kez de te ként meg je lölt
nap, a tar tam vé ge a koc ká zat vi se lés utol só nap jának 24.
órája.

4. A szerzôdés hatálybalépése,
a kockázatviselés kezdete

A biz to sí tá si szer zô dés a biz to sí tá si díj meg fi ze té sé nek nap -
ján lép ha tály ba.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki zá ró lag ha tály ba lé pett szer zô -
dés vo nat ko zá sá ban in dul hat meg a biz to sí tá si köt vény ben
fel tün te tett na pon, de leg ko ráb ban:

• a szer zô dés kö tés idô pont já ban Ma gyar or szá gon tar tóz ko -
dó biz to sí tot tak vo nat ko zás ban a biz to sí tá si köt vény ki ál lí -
tá sá nak óra/perc pon tos ság gal meg je lölt idô pont já ban,

• a szer zô dés kö tés idô pont já ban kül föl dön tar tóz ko dó biz to -
sí tot tak vo nat ko zás ban pe dig a köt vény ki ál lí tás nap ját kö -
ve tô nap nul la órá já val.

5. A biztosítás megszûnése

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

• bi zo nyos ese tek ben a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel,
• a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül, a tar tam le já -

ra ta kor,
• ér dek mú lás sal,
• szer zô dô kez de mé nye zé sé re kö zös meg egye zés sel.

Œ Biztosítási esemény bekövetkezése:
A biz to sí tott ha lá lát oko zó biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé -
sé vel a biz to sí tá si szer zô dés adott biz to sí tott ra vo nat ko zó
ré sze meg szû nik.

� Tartam lejárata:
A biz to sí tá si szer zô dés a ha tá ro zott tar tam utol só nap ján
meg szû nik.

Ž Érdekmúlás:
Amennyi ben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se le he tet len né vált, vagy a
biz to sí tott biz to sí tá si ér de ke meg szûnt, az ér dek mú lás, vagy
le he tet le nü lés nap já val a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és ez zel
együtt a biz to sí tá si szer zô dés – biz to sí tá si ese mény be kö -
vet ke zé se nél kül – meg szû nik. A biz to sí tót eb ben az eset ben
az ér dek mú lás nap já ig ese dé kes díj il le ti meg.

� Közös megegyezés:
A szer zô dô szer zô dés meg szün te té sé re irá nyu ló írásbeli
kez de mé nye zé se ese tén, amennyi ben a biz to sí tó a szer zô -
dés meg szün te té sét el fo gad ja, a szer zô dés kö zös meg egye -
zés sel meg szû nik.

A szer zô dés kö zös meg egye zé ses meg szün te té sé re vo nat -
ko zó írás be li nyi lat ko za tot a köt vény szám ra tör té nô hi vat ko -
zás sal az aláb bi el ér he tô sé gek va la me lyi kén kell el jut tat ni a
biz to sí tó hoz:

e-mail: utas@kobe.hu 
fax: +36 1 433 1181
le vél ben: KöBE 1475 Bu da pest, Pf.: 142

Amennyi ben szer zô dô – leg ké sôbb a szer zô dés koc ká zat vi -
se lé sé nek meg kez dé se elôt ti na pon – írás ban kez de mé nye -
zi a szer zô dés meg szün te té sét, a biz to sí tó tel jes összeg ben
vissza té rí ti a be fi ze tett dí jat.

A szer zô dô – a koc ká zat vi se lés meg kez dé sét kö ve tô – kö -
zös meg egye zé ses meg szün te tés re irá nyu ló ké rel me ese tén
amennyi ben a szer zô dés kö zös meg egye zé ses meg szû né -
sé ig a megszolgált és díjjal rendezett idôszakban biz to sí tá si
ese mény nem tör tént, a biz to sí tót a megszolgált díjrészt
meghaladóan a be fi ze tett és az ad dig meg nem szol gált biz -
to sí tá si díj fe le il le ti meg.
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A biz to sí tá si szer zô dés meg szû né se nem érin ti a szer zô dés
meg szû né se elôtt ese dé kes sé vált szol gál ta tá si össze gek ki -
fi ze té sét, il let ve a biz to sí tó nak a szer zô dés meg szû né se elôtt
be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek kel kap cso la to san ke -
let ke zett szol gál ta tá si kö te le zett sé ge it.

Amennyiben a szerzôdés közös megegyezéses megszûné -
se elôtt va lamely biztosítási esemény kapcsán a biztosító
szolgáltatást teljesített, vagy szolgáltatási kötelezettsége
keletkezett, a biztosítót a teljes idôszakra járó díj megilleti.

6. A biztosítás területi hatálya

A biz to sí tás Ma gyar or szág ki vé te lé vel Európa min den or szá -
gá ra ér vé nyes, de a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed a Ma -
gyar or szág te rü le tén be kö vet ke zô, a köt vé nyen fel tün te tett
cél or szág ba tör té nô uta zás meg kez dé sét kö ve tô, vagy a kül -
föld rôl a ha za uta zás be fe je zé se elôtt be kö vet ke zett ba le se ti
ha lál ra és ma ra dan dó tel jes, vagy rész le ges egész ség ká ro -
so dá sok ra, továbbá közlekedési, vagy légibalesetben meg -
sé rült, megsemmisült poggyász ok káraira, to váb bá a ha za -
uta zást kö ve tô kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett biz to sí tá si
ese mé nyek re is.

A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya nem ter jed ki azon or szá gok, il let -
ve tér sé gek te rü le te i re, ame lyek a koc ká zat vi se lés el sô nap -
ján, vagy az adott or szág ba tör té nô be uta zás nap ján a Ma -
gyarország Külgazdasági és Kül ügy mi nisz té ri uma ál tal nem
ja va solt uta zá si cél or szá gok és tér sé gek kö zött sze re pel nek.

7. A biztosítás idôbeli hatálya

A biz to sí tás 1–90 nap ra köt he tô meg, legfeljebb 180 nappal
a kockázatviselés megkezdése elôtt.

A biz to sí tás idô tar ta má nak meg hosszab bí tá sa a szer zô dés
meg kö té sét kö ve tô en nem le het sé ges!

8. A biztosítási díj

A biz to sí tott élet ko ra, a ki vá lasz tott cél or szág, az uta zás tarta -
ma és az uta zás jel le ge alap ján a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott
biz to sí tá si díj a biz to sí tá si köt vé nyen ke rül fel tün te tés re. A biz -
to sí tás dí ja a biz to sí tá si szer zô dés tel jes tar ta má ra, a köt vény
ki ál lí tá sá val egy idô ben, egy összeg ben fi ze ten dô.

9. Biztosítási összeg

A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si szerzôdésben fel tün te tett,
az egyes biz to sí tá si ese mé nyek hez meg ha tá ro zott összeg,
amely egy ben a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra.

10. Biztosítási esemény (biz to sí tá si szol gál ta tá sok)

Je len biz to sí tás szem pont já ból biz to sí tá si ese mény nek mi -
nô sül a kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett, va la mennyi olyan
ese mény és kár, ame lyek be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó
szol gál tat ni kö te les.

11. Szerzôdô, biztosított, kedvezményezett
kötelezettségei

11.1. Tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
A szer zô dô kö te les tájékoztatni a biz to sí tot tat a szer -
zô dés tar tal má ról, ha tá lyá ról, va la mint az ab ban be -
kö vet ke zett eset le ges vál to zá sok ról, to váb bá a koc -
ká zat vi se lés, il let ve a szer zô dés meg szû né sé rôl.

11.2. Köz lé si kö te le zett ség
Szer zô dô szer zô dés kö tés kor kö te les a biz to sí tás el -
vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges, va la mennyi olyan
kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert,
vagy is mer nie kel lett, il let ve ame lyek re vo nat ko zó an a
biz to sí tó – szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat so rán
szóban, illetve írás ban tett aján lat ese tén a szer zô dés
ré szét ké pe zô aján la ton – kér dést tett fel. 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.

11.3. Vál to zás-be je len té si kö te le zett ség
A szer zô dô, illetve a biz to sí tott a szer zô dés meg kö té -
sét kö ve tô en, kö te les a biz to sí tás el vál la lá sa szem -
pont já ból lé nye ges, va la mennyi kö rül mény vál to zá sát
a tu do másra jutást követô 48 órán be lül be je len te ni a
biz to sí tó nak.

Lé nye ges nek te kint he tô mind az a kö rül mény, ame -
lyek re vo nat ko zó an a biz to sí tó – szó ban kö zölt aján -
la ti nyi lat ko zat so rán szóban, va la mint írás ban tett
aján lat ese tén, a szer zô dés ré szét ké pe zô aján la ton –
kér dést tett fel, akár kér dés re vá la szol va, akár nyi lat -
ko za tok ban, kü lö nös te kin tet tel az uta zás meg kez dé -
sé nek idô pont já ra, to váb bá a biz to sí tott egész sé gi ál -
la po tá ban be kö vet ke zett vál to zá sok ra.

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

Köz lé si, vál to zás-be je len té si kö te le zett ség meg sze gé se
A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló
kö te le zett ség meg sér té se ese té ben a biz to sí tó kö te -
le zett sé ge nem áll be, ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy az
el hall ga tott, vagy be nem je len tett kö rül ményt a biz to -
sí tó szer zô dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha tott
köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben.

11.5. Kár meg elô zé si, kár eny hí té si kö te le zett ség
A biz to sí tott kö te les min den tô le tel he tôt meg ten ni
bár mely, je len szer zô dés ben fog lalt biz to sí tá si ese -
mény el ke rü lé se, vagy eny hí té se ér de ké ben. En nek
ke re té ben pl. a biz to sí tott az uta zás tel jes tar ta ma alatt
kö te les gon dos kod ni a ma gá val vitt va gyon tár gya i nak
meg óvá sá ról, azok el ve szé se ese tén pe dig, min den
éssze rû in téz ke dést meg ten ni azok vissza szer zé se
ér de ké ben. Egy ben kö te les az el kö ve tôk fel de rí té se,
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fe le lôs ség re vo ná sa ér de ké ben az el já ró ha tó sá gok -
nak min den tô le el vár ha tó se gít sé get meg ad ni.

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

Bár mi lyen tes ti sé rü lést kö ve tô en a biz to sí tott nak a le -
he tô leg rö vi debb idôn be lül gya kor ló szak or vos hoz
kell for dul nia, és an nak or vo si ta ná csa it kö te les pon -
to san be tar ta ni a gyógy ító el já rás vé gé ig.

A biz to sí tó nem té rí ti meg a kár nak azt a ré szét, amely
ab ból szár ma zott, hogy a biz to sí tott kármegelôzési,
kár enyhítési kö te le zett sé gei nek nem tett ele get.

11.6. Kár be je len té si kö te le zett ség
A szerzôdô fél, illetve a biz to sí tott kö te les a biz to sí tá -
si ese ményt az ész le lést kö ve tô en ha la dék ta la nul, de
legkésôbb 24 órán belül be je len te ni a biz to sí tó
asszisztencia szol gá l ta tó jánál, kü lö nö sen, ha a bizto -
sí tott olyan ese ményt idé zett elô, amely har ma dik sze -
mély ha lá lát, tes ti sé rü lé sét, vagy har ma dik sze mély
va gyon tár gya i nak sé rü lé sét okoz ta.

A poggyászkárt legkésôbb a káresemény bekö vet ke -
zé sét követô 30 napon belül be kell jelenteni a biz-
tosítónak.

Ba le se ti ha lál ese tén a tu do más ra ju tás tól szá mí tott
leg ké sôbb 24 órán be lül ér te sí te ni kell a biz to sí tó
asszisztencia szolgáltatóját.

A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, ha a szer zô dô
fél, il let ve a biz to sí tott a biz to sí tá si ese mény be kö vet -
ke zé sét a fentiekben meg ha tá ro zott ha tár idôre a biz to -
sí tó nak, illetve az asszisztencia szolgáltatónak
(EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG) nem je lenti
be, a szük sé ges fel vi lá go sí tást nem ad ja meg, vagy a
fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el len ôr zé sét nem te szi le -
he tô vé és emi att a biz to sí tó kö te le zett sé ge szem pont -
já ból lé nye ges kö rül mény ki de rít he tet len né vá lik.

Je len kor lá to zás nem ke rül al kal ma zás ra, amennyi ben
az asszisz ten cia szol gá lat ér te sí té se az adott hely zet -
ben és kö rül mé nyek kö zött, bár mely ok ból – a be je -
len tési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló
24 órán belül – nem volt meg va ló sít ha tó.

A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez a kü lön bö zô biz -
to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén a II. fe je -
zet ben rész le te zett do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni a
biz to sí tó hoz.

A biz to sí tó ál tal igé nyelt va la mennyi iga zo lást, nyi lat -
ko za tot és bi zo nyí té kot a biz to sí tott nak, az ál ta la meg -
ha tá ro zott for má ban kell be nyúj ta ni. Az ez zel kap cso -
la tos költ sé ge ket a biz to sí tó nem té rí ti meg.

11.7. Együttmûködési kötelezettség
A biz to sí tott kö te les a biz to sí tó szol gál ta tá sá hoz a
szük sé ges in for má ci ó kat és nyilatkozatokat ren del ke -
zés re bo csá ta ni, a biz to sí tót se gí te ni az oko zott kár

össze gé nek a meg ál la pí tá sá ban, a kár ren de zé sé -
ben, il let ve a jog alap nél kü li kár té rí té si igé nyek ér vé -
nye sí té sé nek el há rí tá sá ban.

Amennyi ben a biz to sí tó nem té rí tet te meg a tel jes kárt
és a biz to sí tó a kár oko zó val szem ben ke re se tet in dít,
kö te les er rôl a biz to sí tot tat tá jé koz tat ni, és a biz to sí tott
ké ré sé re kö te les a biz to sí tott igé nyét is ér vé nye sí te ni.
A biz to sí tott igé nyé nek ér vé nye sí té sét a biz to sí tó a
költ sé gek elô le ge zé sé tôl te he ti füg gô vé. A meg té rült
összeg bôl el sô ként a biz to sí tott kö ve te lé sét kell ki elé -
gí te ni.

A biz to sí tott kö te les – amennyi ben le het sé ges – a ká -
ro sult va gyon tár gyak meg ôr zé sé re, szük ség ese tén a
biz to sí tó nak tör té nô be mu ta tá sá ra.

A biz to sí tott nak le he tô vé kell ten nie a biz to sí tó, il let ve
meg bí zott ja szá má ra a biz to sí tá si ese ménnyel kap -
cso la tos kö rül mé nyek vizs gá la tát.

A biz to sí tó a kár igény el bí rá lás hoz a II. fe je zet ben fel -
so rol ta kon túl, egyéb ok ira to kat, iga zo lá so kat és nyi -
lat ko za to kat ma ga is be sze rez het.

12. A biztosító kötelezettségei

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

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

b) a be je len tett ká rok ren de zé sé nek stá tu szá ról – a
ká rosult ilyen irányú megkeresésekor, haladékta -
la nul, illetve a kárrendezés tartama alatt, rendsze -
re sen;

c) a folyamatban lévô ki fi ze té sek rôl, il let ve ezek eset -
le ges aka dá lyai ról – az akadály felmerü lé se kor
ha ladéktalanul.

Szolgáltatásikötelezettség
Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó leg fel -
jebb a biztosítási szerzôdésben fel tün te tett szol gál ta tá si táb -
lá ban meg ha tá ro zott össze get fi ze ti meg, a Kü lö nös fel té te -
lek ben rész le te zett sza bá lyok alap ján.

Szolgáltatásikötelezettségkorlátozása
A kárigénnyel kapcsolatosan felmerült 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
károsult az adott biz to sí tott va gyon tárgy kap csán nem jo go -
sult az ÁFA vissza igény lés re.

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 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.

Aszolgáltatásikötelezettséghatárideje
A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a kár ese mény el bí -
rá lás hoz szük sé ges utol só do ku men tum be ér ke zé sé tôl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül tel je sí ti.
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Aszolgáltatásikötelezettségteljesítésénekmódja
Szolgáltatási kötelezettségét a biztosító a szolgáltatási
igény lô lapon a biztosított által megjelölt módon, bankszám-
lára, vagy lakcímre történô utalással teljesíti.

13. Mentesülés

Men te sül a biz to sí tó a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól,
amennyi ben a biz to sí tott:

a) kár meg elô zé si,
b) kár eny hí té si,

kö te le zett sé gei va la me lyi ké nek nem tesz ele get és emi att lé -
nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké, azo no sít ha tat la -
nok ká vál nak.

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

Men te sül a biz to sí tó a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól,
amennyi ben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a biz to sí tott,
il let ve  a szer zô dô fél, vagy a ve lük kö zös ház tar tás ban élô
hoz zá tar to zó juk jog el le ne sen, szán dé ko san, vagy sú lyo san
gon dat la nul okoz ta.

14. Általános kizárások

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

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

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

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

14.2. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki az alábbi esemé nyek -
re:

a) a biz to sí tott jö ve del mi, pénz ügyi, vagy va gyo ni
hely ze té vel össze füg gô en köz vet le nül, vagy köz -
ve tet ten be kö vet ke zô ká rok ra,

b) fog lal ko zá si be teg ség bôl (ár ta lom ból) be kö vet ke zô
ká rok ra,

c) bár mely rob ba nó sze rek kel, rob ba nó szer ke ze tek -
kel vég zett te vé keny ség so rán tör tént, ba le set bôl
be kö vet ke zô ká rok ra,

d) bár mely hi va tás sze rû en, ver seny sze rû en, vagy dí -
ja zá sért ûzött sport-te vé keny ség ben (edzé sen, ver -
se nyen) va ló rész vé tel so rán, vagy az zal össze -
füg gés ben be kö vet ke zett ká rok ra,

e) edzôtáborozás során bekövetkezett bármely sport -
bal esettel összefüggô károkra (a téli sportok ki vé -
te  lé vel),

f) a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô,
ba le set bôl be kö vet ke zô ká rok ra (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,

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

h) a biz to sí tott által vezetett 125 cm3-nél na gyobb
hen ger ûr tar tal mú mo tor csó na kkal bekövetkezett
balese tek kel összefüggô károkra,

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

j) bár mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes ség ke ze -
lé se, el ne ve zé sük tôl, vagy osz tá lyo zá suk tól füg get -
le nül, pszichiátriai és pszi cho ti kus ál la po tok, bár mi -
lyen faj ta dep resszió, il let ve el me baj, kóros elmeál-
lapot,

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

l) nap szú rás, fa gyás, meg eme lés,
m) a biz to sí tott ter hes sé ge a terhesség 27. hetének

kez detétôl, il let ve a szü lés,
n) bár mely olyan be teg ség, ha lál, egész ség ká ro so -

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

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

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

q) ter hes ség elô se gí té se, im po ten cia ke ze lé se, il let ve
po ten cia-fo ko zás,

r) Ma gyar or szág ha tá ra in be lül fel me rült or vo si költ -
sé gek re,

s) bármely típusú és formátumú adatvesztésbôl be -
kö vet kezô károkra,

t) az aláb bi, fo ko zott ve széllyel já ró sport-, hobbite vé -
keny ségbôl szár ma zó ká rok ra:

• ej tô er nyô zés,
• sik ló er nyô zés,
• pap lan er nyô zés,
• paragliding,
• sár kány re pü lés,
• mo to ros sár kány re pü lés,
• vi tor lá zó re pü lés,
• se géd mo to ros vi tor lá zó re pü lés,
• hô lég bal lo no zás,
• pá lyán kí vü li: sí e lés, snowboardozás, szán kó zás,
• gumikötél ug rás,
• vízisíelés,
• jet-ski-zés,
• motorcsónakkal vontatott eszközök használata (ba -

nán, flyfish, crazy ufo, ringo),
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• vad ví zi eve zés (rafting), hydrospeed,
• canyoning,
• bú vár ko dás (40 mé ter nél mé lyebb me rü lés ese tén),
• barlangászat,
• va dá szat,
• szik la-, hegy- és fal má szás,
• hegyvidéki túrázás, hegyi treking, he gyi ke rék pá ro zás,
• lö vé szet, íjá szat,
• paintball,
• bá zis ug rás,
• rocky jumping,
• surf, windsurf, kitesurf, vitorlázás, tengeri kajak,
• wakeboard, flyboard,
• auto-mo tor sport,
• via ferrata (klettersteig) tú rá zás.

14.3. Nem mi nô sül nek biz to sí tá si ese mény nek a ba le set
be kö vet ke zé sét meg elô zô en már sé rült, nem ép szer -
vek, test ré szek, il let ve a biz to sí tá si szer zô dés meg kö -
té se elôtt már meg lé vô, ba le set tel, vagy be teg ség gel
oko za ti össze füg gés be hoz ha tó ese mé nyek bôl szár -
ma zó ká rok, utókezelések és kontroll vizsgálatok.

14.4. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek 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.

14.5. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a biz to sí tott bár -
mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes sé gé vel össze -
füg gés be hoz ha tó kár ese mény. Pszi chi kai re ak ci ók
okoz ta kó ros za va rok ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak -
kor tel je sít szol gál ta tást, ha ezt a je len fel té te lek sze -
rint ba le set nek mi nô sü lô ese mény okoz za.

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

14.7. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
kár té rí té si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben:

• a biz to sí tott or vo si ta nács el le né re vesz részt az uta -
zás ban,

• a biz to sí tott, a szá má ra elô írt or vo si ke ze lés nek nem
ve tet te ma gát alá, vagy nem kö vet te az or vo si uta sí -
tá so kat,

• a biz to sí tott ki fe je zet ten or vo si ke ze lés cél já ból tesz
uta zást,

• a biztosított nem rendelkezik az adott ország elôírá-
sai sze rinti kötelezô védôoltásokkal,

• a biztosított kezelését természetgyógyász végezte.

14.8. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki az olyan ese mé nyek -
re, ame lyek ben bár mely kor mány, köz hi va tal, vagy
helyi ha tó ság jog sze rû in téz ke dé se a biz to sí tott va -
gyon tár gya i nak el véte lét, vagy ká ro so dá sát ered mé -
nyez te.

14.9. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki a biz to sí tott – meg bí -
zá si, vagy mun ka vi szony alap ján vég zett – fi zi kai

mun ka vég zé sé vel össze füg gés ben be kö vet ke zett
kár ese mé nyek re.

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

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

14.12. A Kü lön fel té te lek ben rész le te zett or szá gok ki vé te lé -
vel, nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a kül föl dön
bé relt, aláb bi jár mû vek hasz ná la tá val oko za ti össze -
füg gés ben be kö vet ke zett ba le set:

• motorkerékpár,
• dzsip,
• quad,
• buggy,
• segway,
• trike,
• kerékpár.

14.13. Nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
kocká zatviselése nem terjed ki azokra az ese mé nyek -
re, amelyek a mun ka vé del mi sza bá lyok, biz to sí tott ál -
tal tör té nô sú lyos meg sze gé sé vel össze füg gés ben
kö vet ke ztek be.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Je len biz to sí tás Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te le i ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a 6:63. § (5) be kez -
dés kivételével a Pol gá ri Tör vény könyv, to váb bá a ha -
tá lyos ma gyar jog sza bá lyai az irány adók.

15.2. Az Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te lek ben is egya ránt sza -
bá lyo zot tak el té ré se ese tén a Kü lö nös fel té te lek ben
fog lal tak az irány adók.

15.3. Amennyi ben a Kü lö nös fel té te lek más ként nem ren del -
kez nek, je len biz to sí tá si szer zô dés alap ján ke let ke zett
kár té rí té si igé nyek a kár ese mény be kö vet ke zé sé tôl
szá mí tott egy év alatt évül nek el.

15.4. 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):



UTAS_23001_KF_2020091523

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

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

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

Székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1525 Bu da pest, BKKP 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 természetes személy fo gyasz tó elô -
ze te sen a biz to sí tó val köz vet le nül meg kí sé rel je a vi -
tás ügy ren de zé sét.

15.6. 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

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

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

Székhely: 1054 Bu da pest, Szabadság tér 9.
Le ve le zé si cím: H-1850 Bu da pest
Telefon: +36-1-428-2600
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:
Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Te le fon: +36 (80) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. A 15.10. pont ban meg ha tá ro zott cél tól el té rô cél ból
vég zett adat ke ze lést a biz to sí tó csak az ügy fél elô ze -
tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het. A hoz zá já ru lás meg -
ta ga dá sa mi att az ügyfelet nem ér he ti hát rány, és an -
nak meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó elôny.

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

15.13. 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.

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

15.15. A biz to sí tó a sze mé lyes ada to kat, to váb bá az egész -
ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gô, ál ta la ke -
zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak
ide jén, va la mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed -
dig a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér -
vé nye sít he tô.

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

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

15.17. Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze -
mély nek, ha a tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett -
ség nem áll fenn, il let ve a biz to sí tó ügy fe le vagy an nak
tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti -
tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zó an írás ban
fel men tést ad.

15.18. 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:
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a) a fel adat kö ré ben el já ró Fe lü gye let tel,
b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyo mo zó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

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

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

15.20. 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 folytató szerv, a nyo -
mo zó ha tó ság, az ügyészség, továbbá a bíróság adat -
kérésére, írás be li meg ke re sé sé re ak kor is kö te les ha -
la dék ta la nul, írás ban tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me -
rül fel ar ra, hogy a biz to sí tá si ügy let

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

b) a Btk. sze rin ti ká bí tó szer-ke res ke de lem mel, ká bí tó -
szer bir tok lá sá val, kó ros szen ve dély kel tés sel vagy
ká bí tó szer ké szí té sé nek elô se gí té sé vel, új 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.

15.21. A biz to sí tó a 15.18. il let ve a 15.20. 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.
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15.22. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha

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

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

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

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

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

Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás az
Aktv. 43/H. §-ában fog lalt kö te le zett ség, va la mint a
FATCA-tör vény alap ján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában
fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.

15.26. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó és a
vi szont biz to sí tó ál tal a har ma dik or szág be li biz to sí tó -
hoz, vi szont biz to sí tó hoz, vagy har ma dik or szág be li
adat fel dol go zó szer ve zet hez tör té nô adat to váb bí tás
ab ban az eset ben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.31. 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,
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azok for rá sá ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já ról,
idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne vé rôl, cí mé rôl és az
adat ke ze lés sel össze füg gô te vé keny sé gé rôl, to váb bá
– az érin tett sze mé lyes ada ta i nak to váb bí tá sa ese tén
– az adat to váb bí tás jog alap já ról és cím zett jé rôl.

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

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

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

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

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

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

15.35. Amennyi ben az érin tett a biz to sí tó fen ti ek sze rint meg -
ho zott dön té sé vel nem ért egyet, il let ve ha a biz to sí tó

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

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

15.37. 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.

15.38. A biz to sí tó és a sze mé lyes ada to kat a biz to sí tá si, il let -
ve a meg bí zá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la -
mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to -
sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap cso lat ban
igény ér vé nye sít he tô.

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

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

15.41. A biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben a Ptk.-ban és az üz -
le ti 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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A biz to sí tó je len szer zô dés ben rész le te zett szol gál ta tá sa i val
az uta zás sal kap cso la tos le he tô leg tel je sebb kö rû biz to sí tá si
vé del met igyek szik nyúj ta ni, már az uta zás meg kez dé se elôtt,
az uta zás tar ta ma alatt, sôt bi zo nyos ese tek ben még a ha za -
ér ke zést kö ve tô en is.

A) IN DU LÁS ELÔT TI SZOL GÁL TA TÁ SOK

A biz to sí tó a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét kö ve tô en, de
még az uta zás meg kez dé se elôtt az aláb bi szol gál ta tá so kat
nyújt ja:

1. Ország-specifikus információk

Az asszisz ten cia szol gá lat az uta zás meg kez dé se elôtt az
aláb bi in for má ci ó kat nyújt ja a biz to sí tott ké ré sé re:

a) a cél or szág út le vél- és ví zum kö ve tel mé nyei,
b) a cél or szág vám sza bá lyai,
c) a cél or szá gi egész ség ügyi, ol tá si, jár vány ügyi elô -

írá sai.

2. Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés

Amennyi ben a biz to sí tott az uta zás meg kez dé se elôtt 12 órán
be lül olyan közlekedési ba le se tet szen ved, amely mi att uta -
zá sát az elô re fog lalt menetrendszerinti légijáraton nem tud ja
meg kez de ni, a biz to sí tó meg té rí ti a re pü lô jegy mó do sí tá sá -
nak költ sé ge it, vagy amennyi ben 24 órán be lül ez nem meg -
old ha tó, a biz to sí tott ké ré se alap ján ugyan azon cél ál lo más ra
tör té nô el ju tás hoz re pü lô jegy vagy bár mely más köz le ke dé si
esz köz re szó ló me net jegy vá sár lá sá nak költ sé ge it, leg fel -
jebb az ere de ti re pü lô jegy árá nak mér té ké ig, de ma xi mum a
szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott összeg ere jé ig.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le az uta zás meg kez dé -
sé nek le he tet le nü lé sét oko zó közlekedési ba le set jegy zô -
könyv vel alá tá masz tott iga zo lá sa, to váb bá a fu va ro zó ar ra
vo nat ko zó iga zo lá sa, hogy a hi vat ko zott re pü lô je gyet nem
vet ték igény be.

A kár mér té ké nek meg ál la pí tás hoz min den eset ben szük sé ges
az át írás, vagy az új re pü lô jegy meg vá sár lá sá nak bi zony la ta,
valamint az eredeti repülôjegy, annak számlája és az útvonal -
leírás is.

B) UTA ZÁS TAR TA MA ALATT NYÚJ TOTT
SZOL GÁL TA TÁ SOK

I. Sürgôsségi egészségügyi segítségnyújtás

baleset vagy betegség esetén

Je len biz to sí tás szem pont já ból biz to sí tá si ese mény nek mi -
nô sül a biz to sí tott olyan ba le se te, be teg sé ge, amely nek kö -
vet kez té ben, kül föl di tar tóz ko dá sa alatt or vo si lag in do kol tan,
sür gôs sé gi egész ség ügyi el lá tás ra szo rul.

A biz to sí tá si ese mény idô pont ja a ba le set be kö vet ke zé sé nek
idô pont ja, be teg ség ese tén a tü ne tek je lent ke zé sé nek idô -
pont ja.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak igény be vé te lé hez a biz to sí tá si
ese ményt, an nak be kö vet ke zé sét kö ve tô en, le he tô ség sze -
rint ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb 24 órán be lül be kell je len -
te ni az asszisz ten cia szol gál ta tó nak.

A biz to sí tó meg té rí ti a szük sé ges és in do kolt sür gôs sé gi
egész ség ügyi el lá tás – aláb bi ak ban rész le te zett – szám lá val
iga zolt költ sé ge it, legfeljebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg -
je lölt biz to sí tá si összeg ere jé ig:

• Te le fo nos or vo si kon zul tá ció és ta nács adás
• Egész ség ügyi se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok
• Sür gôs sé gi gyó gyá sza ti szál lí tás
• Sür gôs sé gi el lá tás or vo si költ sé gei
• Sür gôs sé gi fo gá sza ti ke ze lés
• Gyógy sze rek és gyó gyá sza ti esz kö zök ren del ke zés re bo -

csá tá sa
• Át szál lí tás EEK kór ház ba
• Ha za szál lí tás meg szer ve zé se
• Ba le set vagy be teg ség mi att fel me rü lô egyéb költ sé gek
• Holt test ha za szál lí tá sa
• Ko por só költ sé ge i 

1. Te le fo nos or vo si kon zul tá ció és ta nács adás
Amennyi ben a biz to sí tott kül föl dön, ba le se té vel vagy egész -
sé gi ál la po tá nak hir te len vál to zá sá val össze füg gés ben egész -
ség ügyi tá jé koz ta tás ra tart igényt, a biz to sí tó asszisztencia
szolgáltatója le he tô ség sze rint azon nal, de leg ké sôbb 2 órán
be lül ma gyar nyel vû or vo si kon zul tá ci ós le he tô sé get biz to sít.

2. Egész ség ügyi se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok
A biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója a biz to sí tott be je len té -
sét kö ve tô en min dent meg tesz an nak ér de ké ben, hogy a biz -
to sí tott tar tóz ko dá si he lyé re a le he tô leg rö vi debb idôn be lül
ál la po tá nak meg fe le lô szak kép zett sze mélyt, vagy or vost
küld jön, vagy a biz to sí tot tat szük ség ese tén az ál ta la meg ne -
ve zett he lyen a legközelebbi el lá tást biz to sí tó in téz mény hez
irá nyít sa, vagy orvosi ellátást szervezzen számára.

Amennyi ben a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta ezt meg kö ve teli,
a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója meg szer ve zi a biz to sí -
tott to váb bi egész ség ügyi el lá tá sát is. En nek ke re té ben fel -
ve szi a kap cso la tot a meg fe le lô egész ség ügyi in téz ménnyel,
kon zul tál a ke ze lô or vos sal, tá jé koz tat ja a biz to sí tot tat az
igény be ve he tô gyó gyá sza ti el lá tás le he tô sé ge i rôl.

A biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója a sür gôs sé gi el lá tás
tar ta ma alatt fo lya ma to san kap cso la tot tart az el lá tó or vos -
sal, il let ve az egész ség ügyi in téz ménnyel, vál lal ja to váb bá,
hogy na pi rend sze res ség gel tá jé koz ta tást ad egy, a biz to sí -
tott ál tal meg je lölt sze mély ré szé re.

3. Sür gôs sé gi gyó gyá sza ti szál lí tás
A biz to sí tott ba le se te, vagy sú lyos meg be te ge dé se ese tén a
biztosító asszisz ten cia szol gá ltatója meg szer ve zi a biz to sí -
tott sür gôs sé gi gyó gyá sza ti szál lí tá sát ab ba a legközelebbi

Különös feltételek
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kór ház ba, vagy egész ség ügyi köz pont ba, amely meg fe le lô
fel sze relt ség gel ren del ke zik a biz to sí tott ál la po tá nak leg -
meg fele lôbb ke ze lé sé hez és átvállalja annak költségeit,
legfel jebb a szolgáltatási táblázatban feltüntetett biztosítási
összeg erejéig.

Az igény be vé tel hely szí nén ren del ke zés re ál ló le he tô sé gek,
a men té si szi tu á ció spe ci á lis kö rül mé nyei, va la mint biz to sí tott
ál la po tá nak sú lyos sá gá tól füg gô en, a gyó gyá sza ti szál lí tás a
ren del ke zés re ál ló le he tô leg al kal ma sabb esz köz igény be -
vé te lé vel tör té nik:

a) men tô au tó val,
b) men tô he li kop ter rel,
c) egyéb spe ci á lis men tô jár mû vel.

4. Sür gôs sé gi el lá tás or vo si költ sé gei
A sür gôs sé gi el lá tás or vo si költ sé ge i nek vo nat ko zá sá ban a
biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója ki zá ró lag az aláb bi szol -
gál ta tá sok – az igény be vé tel hely szí nén szo ká sos – a biz to -
sí tott ál la po ta alap ján in do kolt mér té kû el lá tá sá nak költ sé ge it
té rí ti, legfeljebb a szolgáltatási táblázatban meghatározott
biztosítási összeg erejéig:

a) ambuláns or vo si vizs gá lat, gyógy ke ze lés (például
ér zés te le ní tés) dí ja (kór há zi és kór há zon kí vü li or -
vo si költ sé gek, be le ért ve a la bo ra tó ri u mi vizs gá la -
to kat, a men tô szol gá lat (a kór ház ba, il let ve kór ház -
ból tör té nô szál lí tás) költségeit is,

b) gyógy sze rek, vagy gyó gyá ruk költ sé ge,
c) bár mely men tô szol gá lat ál tal vég zett, bár mely mó -

don meg va ló sult be teg szál lí tás, men tés költ sé ge,
d) kór há zi gyógy ke ze lés költ sé gei max. 30 nap tar -

tam ra
(1) fek vô be teg kórházi el lá tásának költ sé gei,
(2) kór há zi szo ba (több ágyas) és el lá tás költ sé gei,
(3) mû tô hasz ná lat, az in ten zív szo ba és az Am bu -

láns Köz pont dí jai,
(4) orvosi honorárium,
(5) rönt gen és la bor vizs gá la tok, in ten zív el lá tás költ -

sé gei,
(6) mû té ti költ sé gek,

e) gyó gyá sza ti se géd esz kö zök költ sé gei (pl. man kó,
térd-, kö nyök- és vállrög zí tô stb.)

f) transzfúziók, mû vég ta gok, vagy mû sze mek költ sé -
ge i, (ezen esz kö zök ja ví tá sá nak és pót lá sá nak ki -
zá rá sá val), pro té zi sek költ sé ge i,

g) szak kép zett nô vé ri el lá tás költ sé gei kór ház ban és
kór há zon kí vül,

h) sür gôs sé gi ter hes sé gi, vagy szü lé sze ti el lá tás a
ter hes ség 26. he té nek vé gé ig.

5. Sür gôs sé gi fo gá sza ti ke ze lés
Amennyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a biz to sí tott ba le -
set kö vet kez té ben, il let ve nem ba le se ti ere de tû köz vet len fáj -
da lom csök ken tés re irá nyu ló, akut fog be teg sé ge ese tén, sür -
gôs sé gi fo gá sza ti és/vagy száj se bé sze ti el lá tás ra szo rul, a
biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója megszervezi a fogá szati
ellátást és átvállalja annak költségeit a szol gál ta tá si táb lá zat -
ban meg adott fogankénti limit értékéig, legfeljebb két fog
ese tében. A fogorvosi ellátás költségeinek közvetlen ellátó
felé történô rendezését a biztosító nem vállalja, ezeket a biz-
tosított a hazaérkezést követôen benyújtott dokumentumok
alapján érvényesítheti.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó nem té -
rí ti meg a fogpótlás, a protézis, a vég le ges ko ro nák és/vagy
mû fo gak be épí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket, a hídké szí -
tés és -javítás, a fogkôeltávolítás, a fogszabályozás és
egyéb, fogkozmetikai, parodontológiai kezelések, valamint
az utazás elôtt már megkezdett és nem befejezett fogászati
kezelésekkel összefüggésben felmerülô további költségét.

6. Gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
ren del ke zés re bo csá tá sa
Ab ban az eset ben, ha a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta olyan
fon tos gyógy sze rek, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz kö zök al -
kal ma zá sát igény li, ame lyek a biz to sí tott tar tóz ko dá si he lyén
nem sze rez he tô ek be, a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója
min den éssze rû és ren del ke zés re ál ló le he tô sé get fel hasz -
nál ar ra, hogy a szük sé ges gyógy sze re ket, il let ve gyó gyá szati
se géd esz kö zö ket a biz to sí tott ré szé re el jut tas sa, a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel. A biz to sí tó ki fi ze ti a
szál lí tá si költ sé ge ket, legfeljebb a szolgáltatási táblázatban
meghatározott biztosítási összeg erejéig, de a gyógy sze rek
és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be szer zé si költ sé ge a biz to -
sí tot tat ter he li, ki vé ve, ha az a biztosított sürgôsségi ellátásá-
val közvetlen össze függésben vált szükségessé.

7. Át szál lí tás EEK kór ház ba
Amennyi ben a biz to sí tott sür gôs sé gi el lá tá sa olyan kór ház ban
kez dô dik, amelyben történô el lá tás ra az EEK kár tya nem
nyújt fe de ze tet, de to váb bi or vo si ke ze lé sé re van szük ség és
a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta lehe tô vé te szi, hogy el hagy -
ja a kór há zat, vagy egész ség ügyi in téz ményt, a biz to sí tó
dön té se alap ján az asszisz ten cia szol gá lat meg szer ve zi a
biz to sí tott va la mely EEK kór ház ba tör té nô át szál lí tá sát és
vállalja annak költségeit, legfeljebb a szolgáltatási táblázat-
ban meg határozott biztosítási összeg erejéig, amennyi ben a
biz to sí tott ren del ke zik ér vé nyes, és az adott egész ség ügyi
el lá tás igény be vé te lé re fel jo go sí tó EEK kár tyá val.

A biz to sí tó nak jo gá ban áll bár mely, már meg kez dett egész -
ség ügyi szol gál ta tás más in téz mény ben tör té nô foly ta tá sát
(pl. EEK kór ház) kez de mé nyez ni és meg szer vez ni, amennyi -
ben ezt a biz to sí tott ál la po ta le he tô vé te szi és egész sé gi ál -
la po tá nak ve szé lyez te té se nél kül ez meg va ló sít ha tó.

A biz to sí tó nem vál lal ja azon több let költ sé gek meg té rí té sét,
ame lyek an nak kö vet kez té ben me rül tek fel, hogy a biz to sí tó
– a biz to sí tott együtt mû kö dé sé nek hi á nya mi att – nem tud ta
a biz to sí tot tat a gyógy ke ze lés foly ta tá sa cél já ból va la mely
EEK, vagy ma gyar or szá gi kór ház ba át szál lí tat ni.

8. Ha za szál lí tás meg szer ve zé se
Amennyi ben a biz to sí tott kül föl dön fo lya ma to san sür gôs sé gi
el lá tás alatt áll, vagy ke ze lé se be fe je zô dött, de orvosi szem -
pontból ál la po ta alap ján nem ma rad hat az ere de ti leg ter ve -
zett uta zá si tar tam vé gé ig, vagy nem ké pes az ere de ti leg ter -
ve zett mó don és uta zá si esz köz zel ha za tér ni és egész sé gi
ál la po ta le he tô vé te szi a ha za szál lí tást, a biz to sí tó asszisz-
tencia szolgáltatója meg szer ve zi a biz to sí tott ha za szál lí tá sát
és át vál lal ja an nak költ sé ge it.

14 év alat ti biz to sí tott ha za szál lí tá sá hoz, amennyi ben in do -
kolt, a biz to sí tó kí sé rôt is biz to sít.
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A hazaszállítás módjának és idôpontjának meghatározása a
biztosító orvosa és a kezelôorvos egyeztetése alapján tör -
ténik.

A hazautazást követôen a biztosított ellátásával kapcsola to -
san Magyarországon felmerült költségeket a biztosító nem
vállalja.

9. Ba le set, vagy be teg ség mi att fel me rü lô egyéb
költ sé gek
Je len ese mény kap csán meg té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott, il let -
ve an nak leg fel jebb egy fô kí sé rô je szá má ra, va la mely biz to sí -
tá si ese ménnyel köz vet le nül össze füg gô, in do kolt és szám lá -
val iga zolt uta zá si költ sé ge it, te le fon, fax és egyéb kom mu ni -
ká ci ó val kap cso la tos költ sé ge it, leg fel jebb a szol gál ta tá si táb -
lá zat ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg mér té ké ig.

10. Holt test ha za szál lí tá sa
A biz to sí tott – a biztosítás tartama alatt okozott biztosítási
esemény következtében történô – elhalálozása esetén, a biz -
to sí tó asszisztencia szolgáltatója meg szer ve zi a holt test vo -
nat ko zó elô írá sok nak meg fe le lô ha za szál lí tá sát. A biztosító
leg feljebb az elhunyt utolsó (pl. lakcímkártyával) igazolt la kó -
he lyére, vagy tartózkodási helyére történô szállítás költsé -
gei nek megfelelô összeg megtérítését vállalja át.

11. Ko por só költ sé ge i nek té rí té se
Amennyi ben a biz to sí tott az uta zás alatt, a biz to sí tás tar ta -
mán be lül meg hal és a ha lá lo zás he lye sze rin ti jog sza bá lyok
a holt test nek ko por só ban va ló szál lí tá sát ír ják elô, a biz to sí -
tó asszisztencia szolgáltatója meg szer ve zi és ki fi ze ti a nem -
zet kö zi elô írá sok nak meg fe le lô ko por só be szer zé sét, leg fel -
jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si
összeg mér té ké ig.

II. Utazási segítségnyújtási szolgáltatások

1. Idô elôt ti ha za uta zás
Amennyi ben a biztosítással fedezett uta zás tar ta ma alatt a
biz to sí tott nak, a bizto sí tott há zas tár sá nak, vagy élet tár sá nak
Magyar országon tar tózkodó kö zeli hoz zá tar to zó ja, hoz zá tar -
to zó ja meg hal, vagy élet ve szé lyes ál la pot ba ke rül, a biz to sí -
tó asszisztencia szolgáltatója meg szer ve zi a biz to sí tott szá -
má ra az idô elôt ti ha za uta zást és át vál lal ja an nak költ sé ge it,
legfeljebb a szolgáltatási táb lá zatban meghatározott biz-
tosítási összeg erejéig, amennyi ben az idô elôt ti ha za uta zás
nap ja leg alább két (2) nap pal a biz to sí tás tar ta má nak le já ra -
ta elé esik.

2. Tar tóz ko dás meg hosszab bí tá sa
Orvosilag indokolt esetben, illetve amennyi ben a biz to sí tott
orvosi ellátását, vagy kór há zi el bo csá tá sát kö ve tô egész sé gi
ál la po ta nem te szi le he tô vé, hogy az ere de ti leg ter ve zett idô -
pont ban és/vagy uta zá si mó don utaz zon ha za, a biz to sí tó
asszisztencia szolgáltatója meg szer ve zi a biz to sí tott – il let ve
a biz to sí tott ké ré se alap ján – a ve le kül föl dön tar tóz ko dó
plusz egy fô szál lo dai el he lye zé sét és en nek leg fel jebb 7 éj -
sza ká ra vo nat ko zó költ sé ge it át vál lal ja, legfeljebb a szolgál -
ta tási táblázatban meghatározott biztosítási összeg erejéig.

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a szol gál ta tá si táb lá zat -
ban fel tün te tett li mi ten be lül a biz to sí tó meg szer ve zi a biz-
tosított, illetve – a biztosított kérése alapján – a vele kül föl -
dön tartózkodó plusz egy fô számára a tar tóz ko dás meg -

hosszab bí tá sa mi att szük sé ges ké sôb bi ha za uta zást és át -
vál lal ja an nak több let költ sé ge it.

3. Be teg gyer mek lá to ga tá sa
Szü lôi kí sé ret nél kül uta zó 14 és 18 év kö zöt ti biz to sí tott kül -
föl dön be kö vet ke zô ba le se te, vagy 4 nap nál hosszabb kór -
há zi ke ze lését igény lô balesete, meg be te ge dé se, vagy élet ve -
szé lyes állapota ese tén, a biz to sí tó a biz to sí tott egy kö ze li
hoz zá tar to zó ja, vagy gond vi se lô je ré szé re meg té rí ti a be teg -
lá to ga tás sal kap cso la tos szám lá val iga zolt uta zá si és leg fel -
jebb 7 éj sza ká ra ki ter je dô szál lo dai tar tóz ko dá sá nak költ sé -
ge it, legfeljebb a szol gál ta tá si táb lá ban meg ha tá ro zott mér -
té kig.

4. Sür gôs sé gi uta zá si költ sé gek be teg lá to ga tás ese té re
A biz to sí tott nak a biz to sí tás tar ta ma alatt be kö vet ke zett ba -
le se te vagy be teg sé ge ese tén, amennyi ben a kór há zi el lá tás
tar ta ma elô re lát ha tó lag a 10 na pot meg ha lad ja, vagy a bizto -
sí tott életveszélyes állapotba kerül, a biz to sí tó meg szer ve zi
a biz to sí tott ál tal meg je lölt sze mély ré szé re a biz to sí tott tar -
tóz ko dá si he lyé re tör té nô oda-vissza tör té nô uta zást, meg té -
rí ti an nak költ sé ge it, va la mint a szál lo dai tar tóz ko dás költ sé -
ge it, leg fel jebb 7 éj sza ká ra a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün -
te tett ér ték ha tá rig.

5. Gyer mek ha za szál lí tá sa
Amennyi ben a biz to sí tott az uta zás tar ta ma alatt be kö vet ke -
zô ba le se te, meg be te ge dé se, vagy ha lá la mi att, a ve le együtt
uta zó – jelen szerzôdésben biztosított – egy, vagy több, 14
év alat ti gyer mek fe lü gye let nél kül ma rad, a biz to sí tó asszisz-
tencia szolgáltatója meg szer ve zi a gyer mek(ek) ha za uta zá sát
és an nak költ sé ge it át vál lal ja.

6. Tol mács szol gá lat
A biz to sí tott kül föl dön be kö vet ke zô ba le se te, be teg sé ge vagy
gép jár mû vé nek meg hi bá so dá sa ese tén, amennyi ben a biz -
to sí tott nak tol mács ra len ne szük sé ge, a biz to sí tó assziszten-
cia szolgáltatója meg szer ve zi és meg fi ze ti az in do kol tan
igény be vett tol má cso lá si költ sé ge ket.

7. Biz to sí tott sze mély fel ku ta tá sa
Amennyi ben a biz to sí tott tar tóz ko dá si he lye kül föl dön, va la -
mely sür gôs sé gi el lá tást igény lô ba le set, vagy be teg ség mi -
att is me ret len né vá lik, a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója
vál lal ja a biz to sí tott fel ku ta tá sá nak meg szer ve zé sét és meg -
té rí ti an nak költ sé ge it, legfeljebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban
fel tün te tett ér ték ha tá rig.

8. Pénz se gély köz ve tí té se
Amennyi ben a biz to sí tott kül föl dön, ön hi bá ján kí vül sür gôs
anya gi se gít ség re szo rul, a biz to sí tó asszisztencia szolgálta -
tója – legfeljebb a szolgáltatási táblázatban meghatározott
biztosítási összeg erejéig – vál lal ja an nak az összeg nek a biz -
to sí tott hoz tör té nô el jut ta tá sát, ame lyet a biz to sí tott bár mely
hoz zá tar to zó ja Ma gyar or szá gon a biz to sí tó nak be fi zet.

A va lu ta vál tás és tranz ak ciós költ sé gek a biz to sí tot tat ter he -
lik.

9. In for má ció útiokmányok el vesz té se ese tén
Amennyi ben a biz to sí tott az uta zás tar ta ma alatt út le ve lét,
for gal mi en ge dé lyét, jo go sít vá nyát, me net je gyét, bankkár tyá -
ját, vagy más kész pénz-he lyet te sí tô fi ze tô esz kö zét kül föl dön
el ve szí tet te, azt tô le el tu laj do ní tot ták, vagy bár mely ok mi att
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meg sem mi sült, a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója se gít -
sé get nyújt az ira tok, fi ze tô esz kö zök pót lá sának megszer ve -
zésében.

10. Légijárat ké sé se, járattörlés az uta zás tar ta ma alatt
Amennyi ben va la mely me net rend sze rû légijárat a kül föl di
uta zá s so rán, a me net rend tôl el té rô en, bár mely ok ból (pl. já -
rat törlés) 6–12, illetve 12 órát meg ha la dó an ké sik és a lé gi -
tár sa ság írás ban iga zol ja a ké sés idô tar ta mát (vagy a járat -
törlés tényét), va la mint, hogy a biz to sí tott ér vé nyes me net -
jeggyel utas ként a légijárattal uta zott, a biz to sí tó meg té rí ti a
késés tartamához rendelt szolgáltatási táblázatban feltünte -
tett biztosítási összeget.

A biz to sí tás idô tar ta ma alatt – a já rat ké sé sek (járattörlések)
szá má tól füg get le nül – té rí tés a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel -
tün te tett összeg ere jé ig tör té nik.

A Ma gyar or szág ra tör té nô ha za uta zás sal kap cso la tos já rat -
tör lés, já rat ké sés ese tei kü lön biz to sí tá si ese mény ben ke rül -
tek meg ha tá ro zás ra. Az ilyen tí pu sú kö ve te lé sek re ala pí tott
kár té rí té si igé nyek je len biz to sí tá si ese mény te kin te té ben
nem té rül nek.

III. Balesetbiztosítások

1. Ba le se ti ha lál
Amennyi ben a biz to sí tott 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 más ok tól füg get le nül a ba le set idô pont ját kö ve tô 365
na pon be lül a ha lá lát okoz za, a biz to sí tó ki fi ze ti a ked vez mé -
nye zett(ek)nek a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí -
tá si össze get.

Amennyi ben a biz to sí tott olyan ba le se tet szen ved, amely nek
kö vet kez té ben a biz to sí tott el tû nik és holt tes tét nem ta lál ják
meg a ba le set idô pont ját kö ve tô 365 na pon be lül, va la mint a
ba le set té nye és az oko za ti össze füg gés bi zo nyí tást nyer,
ak kor a szer zô dés min den egyéb fel té te le és ki kö té se ér tel -
mé ben a biz to sí tó a biz to sí tot tat ha lott nak te kin ti és a ba le -
se ti ha lál ese té re já ró szol gál ta tás ki fi ze té sét tel je sí ti.

Amennyi ben a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se után bár mi kor ki -
de rül, hogy a biz to sí tott még is élet ben van, va la mennyi ki fi -
ze tést a biz to sí tó ré szé re tel jes mér ték ben vissza kell fi zet ni.

Amennyi ben a biz to sí tott el ha lá lo zá sát meg elô zô en ugyan -
azon biz to sí tá si ese mény bôl kö vet ke zô en ba le se ti ma ra dan -
dó egész ség ká ro so dás ra (rok kant ság) vo nat ko zó an a biz to -
sí tó már tel je sí tett szol gál ta tást, a ba le se ti ha lál biz to sí tá si
össze gét a már ki fi ze tett szol gál ta tá si összeg gel csök ken ti.

2. Légikatasztrófa
Amennyi ben a biz to sí tott légikatasztrófa során, vagy ennek
következtében 365 na pon be lül el ha lá lo zik, a biz to sí tó ki fi zeti
a ked vez mé nye zett(ek) nek a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg -
je lölt biz to sí tá si össze get.

3. Ba le se ti ma ra dan dó tel jes rok kant ság
Amennyi ben a biz to sí tott 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 ok tól füg get le nül a ba le set idô pont ját kö ve tô ket tô éven
be lül a tel jes 100%-os ma ra dan dó rok kant sá gát okoz za, és
ezen rok kant ság az utol só ti zen két (12) egymást kö ve tô hó -
nap ban fo lya ma to san fenn ál lott és a kétéves idô szak vé gén
is ma ra dan dó volt, úgy a biz to sí tó ki fi ze ti a szol gál ta tá si táb -
lá zat ban meg je lölt biz to sí tá si össze get.

Károsodás jellege Rokkantsági fok (%)
Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%
Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 100%
Egyik felsô végtag vállízülettôl való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 70%
Egyik alsó végtag combközép fölött való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 70%
Egyik felsô végtag könyökízület fölött való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 65%
Egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%
Egyik kéz teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 60%
Egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%
A beszélôképesség teljes elvesztése 60%
Egyik alsó végtag, lábszár középig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 50%
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése, ha a másik szem ép 40%
Egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 30%
Egyik lábfej boka szintjében való elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 30%
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, ha a másik fül ép 30%
Egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 20%
Bármely más ujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 10%
A szaglóérzék teljes elvesztése 10%
Egyik nagylábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 5%
Az ízlelôképesség teljes elvesztése 5%
Bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 2%
Az uj jak (a hü velyk ujj ki vé te lé vel) és a láb uj jak izü let me rev sé ge ese tén a ne ve zett ta gok el vesz té sé re meg ál la pí tott
té rí tés nek 50%-át fi ze ti a biz to sí tó.

Rokkantsági táblázat
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A biz to sí tó a rok kant ság jel le gé nek, ma ra dan dó sá gá nak és
mér té ké nek egy ér tel mû or vo si meg ál la pí tá sát meg elô zô en
szol gál ta tást nem tel je sít. A rok kant ság jel le gét, ma ra dan dó -
sá gát és mér té két leg ké sôbb a biz to sí tá si ese mény be kö vet -
ke zé sét kö ve tô ket tô éven be lül meg kell ál la pí ta ni.

Ma ra dan dó tel jes rok kant sá got oko zó ba le set kö vet kez té ben
a biz to sí tott kép te len né vá lik bár mely olyan fog lal ko zás nak,
vagy mun ká nak a gya kor lá sá ra, ame lyért fi ze tést, vagy nye -
re sé get re a li zál hat és amely re vég zett sé ge, kép zett sé ge,
vagy gya kor la ta ké pes sé te szi.

Je len biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó nem
té rí ti meg a ba le set kö vet kez té ben ki ala ku ló hát rá nyos esz -
té ti kai kö vet kez mé nyek, il let ve egyéb (pl. szo ci á lis, anya gi
stb.) hát rá nyok mi att tá masz tott kö ve te lé se ket.

4. Ba le se ti ma ra dan dó rész le ges rok kant ság
Amennyi ben a biz to sí tott 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 ok tól füg get le nül a ba le set idô pont ját kö ve tô 365 na -
pon be lül a je len fe je zet ben meg ha tá ro zott egész ség ká ro so -
dás hoz ve zet, a biz to sí tó ki fi ze ti a rok kant sá gi táb lá zat ban
meg je lölt biz to sí tá si összeg adott egész ség ká ro so dás ra
meg ha tá ro zott szá za lé kát.

A rok kant ság fo kát a Rok kant sá gi Táb lá zat ban fog lal ta kat is
fi gye lem be vé ve, a biz to sí tó or vo sa ál la pít ja meg, a tes ti funk -
ció vesz tés, a szö vôd mé nyek és a ba le set bôl ere dô egyéb
sé rü lé sek fi gye lem be vé te lé vel.

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 tény le ges mun ka ké pes ség csök ke né sé tôl, a biz -
to sí tott fog lal ko zá sá tól és egyéb te vé keny sé gé tôl.

A biz to sí tó or vo sát más or vo sok, il le tô leg or vos-szak ér tôi
tes tü le tek dön té se nem kö ti.

A rokkantsági táb lá zat ban nem em lí tett ma ra dan dó rok kant -
ság (egész ség ká ro so dás) a táb lá zat ban sze rep lô ese tek kel
va ló össze ha son lí tás alap ján, sú lyos sá gá val ará nyo san ke rül
el bí rá lás ra, a biz to sí tott fog lal ko zá sá nak fi gyel men kí vül ha -
gyá sá val. A ma ra dan dó rok kant ság mér té két a biz to sí tó or -
vo sa ál la pít ja meg.

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

Je len biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó nem
té rí ti meg a ba le set kö vet kez té ben ki ala ku ló hát rá nyos esz -
té ti kai kö vet kez mé nyek, il let ve egyéb (pl. szo ci á lis, anya gi
stb.) hát rá nyok mi att tá masz tott kö ve te lé se ket.
Ugyan azon ba le set bôl szár ma zó, több egész ség ká ro so dás
ese tén az egyes egész ség ká ro so dás ra fi ze ten dô 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 tel jes biz to sí tá si össze get.

5. Ba le se ti kór há zi na pi té rí tés
Amennyi ben a biz to sí tott az uta zás tar ta ma alatt kül föl dön
olyan ba le se ti tes ti sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és
min den egyéb ok tól füg get le nül, az uta zás elô re ter ve zett
tar ta ma alatt, illetve a hazaérkezést követôen Magyar or szá -

gon fo lya ma tos kór há zi fek vô be teg ke ze lé sét ered mé nye zi,
a kór ház ban töl tött – leg fel jebb 50 – ápo lá si na p ra ki fi ze ti a
szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze get.

Je len biz to sí tás szem pont já ból kór há zi fek vô be teg el lá tás ban
részesült személynek minôsül, akit or vo si el lá tás igény be vé -
te le cél já ból a kór ház ba, több nap ra szó ló an úgy vesz nek fel,
hogy a sze mély a kór há zi fel vé tel és el bo csá tás nap ja kö -
zött, min den éj sza kát a kór ház ban tölt, az or vo si el lá tás sal
össze füg gés ben.

A kór há zi el lá tás el sô nap ja a kór há zi fel vé tel nap ja, utol só
nap ja a kór ház ból tör té nô el bo csá tás nap ja.

A biz to sí tó nem tel je sít szol gál ta tást azok ra a na pok ra, ame -
lye ken a biz to sí tott nem tar tóz ko dik a kór ház ban, vagy az
ott-tar tóz ko dá sá nak tar ta ma 24 órá nál rö vi debb, a kór ház ba
tör té nô fel vé tel, vagy az on nan tör té nô el bo csá tás nap já nak
ki vé te lé vel.

IV. Poggyászbiztosítás

1. Poggyászsé rü lés, -el ve szés

1.1.Útipoggyász
Amennyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt, kül föl dön a biz to -
sí tott Ma gyar or szág ról ma gá val vitt útipoggyásza (sze mé lyes
tulajdonú tárgyai, vagy amelyekért felel), továbbá ru há za ta:
• ba le set, tûz, vagy ele mi kár kö vet kez té ben meg sé rül, meg -

 sem mi sül,
• azo kat el lop ják, el ra bol ják,
a biz to sí tó meg té rí ti a ke let ke zett kárt, an nak va ló sá gos mér -
té ké ig, leg fel jebb azon ban a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg -
je lölt biz to sí tá si összeg ere jé ig, a cso ma gon kén ti, il let ve tár -
gyan kén ti li mit fi gye lem be vé te lé vel.

Meg té rí ti to váb bá a biz to sí tó a szál lí tó hi bás tel je sí té se ál tal
oko zott kár szál lí tó ál tal nyúj tott, kár té rí tés sel nem fe de zett
ré szét, a ke let ke zett kár va ló sá gos mér té ké ig, leg fel jebb
azon ban a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí tá si
összeg ere jé ig, a cso ma gon kén ti, il let ve a tár gyan kén ti li mit
fi gye lem be vé te lé vel.

A biz to sí tó a kár té rí tés mér té két a ká ro so dott, illetve eltu laj do -
nított va gyon tár gyak kár ko ri, avult ér té ke alap ján ál la pít ja meg.

A biztosító teljesítési kötelezettsége a bôröndökre szerelt
különbözô görgôk, zárak, csatok, cipzárak (húzózárak), sí nek,
fogantyúk, húzókarok stb. sérülése esetén együttesen 10 000
forintig terjed szerzôdésenként.

A biz to sí tott kö te les min den tô le el vár ha tó in téz ke dést meg -
ten ni a biz to sí tott va gyon tár gyak biz ton sá ga ér de ké ben, il let -
ve el tû nés ese tén azok vissza szer zé sé ért.

1.2.Csomagonkéntiéstárgyankéntilimit
A biz to sí tó je len biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la tos tel je sí -
té si kö te le zett sé gét a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett
cso ma gon kén ti és tárgy an ké ti li mit fi gye lem be vé te lé vel
nyújt ja. Je len biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a tár gyak
és tar to zé ka ik, va la mint a pár ban, kész let ben stb. lé vô va -
gyon tár gyak egy ká ro so dott egy ség nek mi nô sül nek, ká ra ik
pá ron ként, kész le ten ként stb. a tár gyan kén ti li mit fi gye lem -
be vé te lé vel té rül nek.
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1.2.1. A biztosító tel je sí té si kö te le zett sé ge koz me ti ku mok és
pi pe re cik kek ese tén összes sé gé ben nem ha lad hat ja meg a
20.000 fo rin tot.

1.2.2. A húsz ezer fo rint egye di ér té ket meg ha la dó ér té kû
mû sza ki cik kek, infokommunikációs- és fo tó esz kö zök ki zá ró -
lag a jog sze rû tu laj don lást bi zo nyí tó, ere de ti do ku men tu mok
biz to sí tó nak tör té nô be nyúj tá sa ese tén mi nô sül nek biz to sí -
tott va gyon tárgy nak.

1.3.Gépjármûcsomagterébenelhelyezettpoggyászlopása
Gép jár mû vek cso mag te ré bôl el lo pott poggyász ese tén a biz -
to sí tó csak ab ban az eset ben té rí ti meg a kárt, ha az el lo pott
tár gyak a jár mû me rev bur ko la tú, zár szer ke zet tel biz to sí tott
cso mag te ré be vol tak be zár va (mely be kí vül rôl nem le het be -
lát ni) és az erô sza kos el tu laj do ní tás té nye tár gyi bi zo nyí té -
kok kal és hatósági jegyzôkönyvvel alá tá maszt ha tó. A gép ko -
csi le zárt cso mag te ré bôl tör té nô el tu laj do ní tás ese tén, a kár -
té rí té si összeg a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt, vo nat -
kozó biztosítási összeg legfeljebb 50%-a.

1.4.Személyiokmányokpótlása
Az utazáshoz, továbbhaladáshoz elengedhetetlenül szüksé -
ges sze mé lyi ok má nyok (pl. út le vél, jo go sít vány, biztosított
gépjármû for gal mi en ge délye) kül föl dön tör tént el vesz té se,
ellopása, vagy sérülése ese tén a biz to sító legfeljebb a szol -
gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt összeg ha tá rig fe de zi azok
szám lá val, vagy egyéb bi zony lat tal iga zolt újra beszer zé sé nek
közvetlen költ sé ge it, a poggyász biz to sí tás biz to sí tá si össze -
gén be lül.

1.5.Nembiztosíthatóvagyontárgyak
Je len biz to sí tás kap csán nem mi nô sül biz to sí tott vagyon -
tárgy nak és a biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi vagyontár-
gyakkal kap cso la tos kárigé nye ket:

a) bank- és hitelkártyák kárai,
b) TB-kártya, adóigazolvány, diákigazolvány, egyéb

vásárlói kártyák elveszési kárai,
c) a szerzôdés tartama alatt külföldön vásárolt va -

gyon tárgyak,
d) kész pénz, bel föl di, vagy kül föl di bank je gyek, csek -

kek, pos tai utal vá nyok, uta zá si csek kek, uta zá si je -
gyek, bár mi lyen faj tá jú ér ték pa pí rok, váltó, utal vány,
takarékbe tét könyv, ben zin- és egyéb je gyek vagy
valamely szolgáltatás igénybevételére jo go sító, pl.
kuponok el vesz té se,

e) bármely jármû, vagy szállítóeszköz, illetve ezek al -
katrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl.
tetôcsomagtartó, tetôbox, utánfutó, autórádió, cd-
lejátszó, motoros csomagtároló doboz stb.)

f)  kon takt len csék, hal lá si se géd esz kö zök, mû vég ta -
gok kárai,

g) kulcsok (mechanikus és elektronikus egyaránt),
táv irányítók kárai,

h) áru min ták, szer szá mok, mun ka vég zés cél já ra szol -
gá ló esz kö zök, élel mi sze rek ká rai,

i)  órák, ék sze rek, fél- és drá ga kö vek, ne mes fé mek,
ne messzôrmék ká rai,

j)  mû tár gyak, ré gi sé gek, gyûj té si ér ték kel bí ró tár -
gyak, bú to rok ká rai,

k)  hangszerek, fegyverek, lôszerek,
l) mûfog, mûfogsor, fogászati híd, fogszabályzó ká rai,

m) napszemüveg, bármilyen nem dioptriás (pl. sport)
szemüveg, kontaktlencse,

n) élelmiszer, ital és dohányáru, dohányzáshoz kap -
cso lódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó stb.),

o) munkavégzés céljára szolgáló eszközök,
p) légifuvarlevéllel, vagy hajóraklevéllel fel adott  pogy -

gyász kárai,
q) a biztosított személyi szükségletét meghaladó

mennyi ségben szállított dolgok kárai.

1.6.Kizárások
Je len biz to sí tás kap csán nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény -
nek és a biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi kár ese mé nyek kel
kap cso la tos igé nye ket:

a) a poggyász elvesztése, elhagyása, leejtése, illetve
valamennyi, a biztosítottnak vagy a vele együtt
uta zóknak felróható károkozás a baleset, köz le ke -
dé si baleset kivételével,

b) vízbe, folyadékba esés, átnedvesedés okozta ká -
rok,

c) tö ré keny tár gyak tö ré se, ki vé ve ha azt tûz, vagy a
szál lí tó jár mû vet ért ba le set okoz ta,

d) ko pás, el hasz ná ló dás, gom bá so dás, vagy rág csá -
lók okoz ta kár,

e) ôri zet le nül ha gyott cso mag, ru ha ne mû és sze mé -
lyes va gyon tár gyak ká rai,

f)  azon gép jár mû ben lé vô poggyász ban be kö vet ke -
zett kár, amely poggyászt nem he lyez tek el ha la -
dék ta la nul a biz to sí tott szál lás he lyén,

g) a gép jár mû utasterébôl, kesz tyû tar tó já ból, a gép -
jár mû re sze relt boxokból, ülés alatti tá ro lók ból, vagy
bár mely pony vá val fe dett raktérbôl el tu laj do ní tott
va gyon tár gyak ká rai,

h) sátorból eltulajdonított vagyontárgyak kárai,
i)  olyan kár rom bo lás, vagy ron gá ló dás, amit a kor -

mány, vagy egyéb köz igaz ga tá si szerv uta sí tá sa
mi at ti ké se de lem, el kob zás, vagy le fog la lás oko zott,

j)  olyan kár, rom bo lás, vagy ron gá lás, ame lyet a lé -
gi  jár mûvek ál tal kel tett nyo más hul lá mok okoz tak,

k) olyan kár, ron gá ló dás, ame lyet bár mi fé le tisz tí tá si,
fes té si, ja ví tá si, vagy hely re ál lí tá si te vé keny ség
oko zott,

l)  olyan kár, ron gá ló dás, amit lég kö ri, vagy kli ma ti -
kus ál la pot, il let ve bár mi lyen fo ko za to san ká ro sí tó
ha tás oko zott,

m) ál la tok ál tal oko zott ká rok,
n) jár mû vek és tar to zé kai (pl. tetôcsomagtartó, te tô -

box, utánfutó, autórádió, cd-lejátszó, motoros cso -
mag tároló doboz, oldaltáska stb.), va la mint az
azok ban be kö vet ke zett ká rok,

o) olyan ká rok, ame lye ket nem je len tet tek a meg fe le -
lô rend ôr ha tó ság nak, vagy a szál lí tó nak ma xi mum
24 órá val a fel fe de zé sük után.

1.7.Káreseménnyelkapcsolatosteendôk
Kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tott nak ha la -
dék ta la nul ér te sí te nie kell a kö vet ke zô szer ve ze te ket:

a) a szál lí tót, ab ban az eset ben, ha a kár, vagy sé rü -
lés szál lí tás köz ben tör tént,

b) az illetékes rend ôri szer vet eltûnés, lo pás ese tén.
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A szál lí tói, il let ve a rend ôri je len tést a kár be kö vet ke zé sé nek
hely szí ne sze rin ti il le té kes szer ve ze tek tôl kell be sze rez ni,
azok egy pél dá nyát a ká ri génnyel együtt, a káresemény be -
kö vetkezését kö vetô legkésôbb 30 napon belül kell be nyúj ta -
ni a biz to sí tó nak.

1.8.Szállítóáltalokozottkárok
Amennyi ben a kárt a szál lí tó okoz ta, a kár igényt elô ször a
szál lí tó hoz kell be nyúj ta ni. A biz to sí tó a szál lí tó ál tal meg nem
té rí tett ká rok ra nyújt fe de ze tet, a ká ro so dott va gyon tár gyak
va ló sá gos ér té ké ig, a cso ma gon kén ti és a tár gyan kén ti li mit
fi gye lem be vé te lé vel, leg fel jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban
meg ha tá ro zott összeg mér té ké ig.

Szállítói károkozás esetén az ere de ti je gye ket, beszállókár-
tyát és csomag cédulákat a biz to sí tott nak meg kell tar ta ni és
a ká ri génnyel együtt a biz to sí tó nak át ad ni.

1.9.Többszörösbiztosítás
Amennyi ben je len szer zô dés alap ján a biz to sí tott nak olyan
kár té rí té si igé nye ke let ke zik, amely – je len szer zô dés tôl füg -
get le nül – más biz to sí tó nál is biz to sí tott, a biz to sí tott sze mély
jo go sult igé nyét ezek kö zül egy hez vagy többhöz be nyúj ta ni.

Az a biz to sí tó, amely hez a kár igényt be nyúj tot ták, az ál ta la
ki ál lí tott fe de ze tet iga zo ló do ku men tum ban írt fel té te lek sze -
rint és az ab ban meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg ere jé ig kö te -
les fi ze tést tel je sí te ni, fenn tart va azt a jo gát, hogy a töb bi biz -
to sí tó val szem ben ará nyos meg té rí té si igényt ér vé nye sít het.

A biz to sí tók a fen ti ek ben hi vat ko zott meg té rí té si igény alap -
ján a ki fi ze tett kárt egy más kö zött azok kal a fel té te lek kel és
biz to sí tá si össze gek kel ará nyo san vi se lik, ame lyek nek meg -
fe le lô en az egyes biz to sí tók a biz to sí tott irá nyá ban kü lön-kü -
lön fe lel né nek.

Je len szer zô dés alap ján a biz to sí tó a ká ro so dott va gyon tárgy
va ló sá gos ér té ké ig, leg fel jebb azon ban a szol gál ta tá si táb lá -
zat ban fel tün te tett biz to sí tá si összeg ere jé ig nyújt té rí tést, a
cso ma gon kén ti, il let ve a tár gyan kén ti li mit fi gye lem be vé te lé vel.

2. Poggyász ké sés

2.1.Biztosításiesemény
Amennyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt, Ma gyar or szág  ha -
tá ra in kí vül, a biz to sí tott a lé gi tár sa ság nál sa ját ne vé re szó -
ló an, sza bály sze rû en fel adott poggyá szát – a kül föld re ér ke -
zés tôl szá mí tott 6 órás vá ra ko zá si idô el tel tét kö ve tô en – kés -
ve kap ja meg (az az poggyá sza idô le ge sen el tû nik), vagy az
ér ke zés kor más poggyászt kap meg, mint amit tény le ge sen
fel adott és a ki nem szol gál ta tás, vagy té ves ki szol gá lás té -
nyét a fu va ro zó lé gi tár sa ság kép vi se lô jé nek írás ban a ké se -
de lem ész le lé sét kö ve tô 2 órán be lül be je len tet te, a biz to sí -
tó ki fi ze ti a poggyász ké sé se mi att kül föl dön esz kö zölt, in do -
kolt és szám lá val iga zolt sür gôs sé gi vá sár lá sok össze gét, a
szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt, ké sé si tar tam in ter val lu -
mok hoz tar to zó biz to sí tá si összeg ere jé ig. Szám lá val (bi zony -
lat tal) tör té nô iga zo lás nél kül a biz to sí tó a biz to sí tá si összeg
leg fel jebb 20%-ának ere jé ig nyújt szol gál ta tást.

2.2.Kizárások
A járattörlés miatti poggyászkésedelem nem minôsül bizto -
sítási eseménynek.

2.3.Abiztosítószolgáltatása
Je len szol gál ta tá sát a biz to sí tó biz to sí tott sze mé lyen ként
egy szer esen nyújt ja, a ké se del met szen ve dett cso ma gok szá -
má tól füg get le nül.

A biz to sí tott ak kor is jo go sult a poggyász ké sé se mi att kül föl dön
tett sür gôs sé gi vá sár lá sok meg té rít te té sé re, ha a poggyá sza
ké sôbb hi ány- és sé rü lés men te sen meg ke rült. Ilyen eset ben a
biz to sí tó a fen ti összeg ha tá rok fi gye lem be vé te lé vel azok nak a
sür gôs sé gi vá sár lá sok nak a meg té rí té sé re kö te les, ame lye ket
a biz to sí tott a vá ra ko zá si idô el tel tét kö ve tô en, de még a kés ve
ér ke zett poggyász tény le ges át vé te le elôtt esz közölt.

2.4.Aszolgáltatáskorlátozása
Amennyi ben a biz to sí tott a lé gi tár sa ság tól kül föl dön gyors se -
gélyt ka pott és a gyors se gély össze ge a sür gôs sé gi vá sár lá -
sok össze gét fe dez te, a biz to sí tó je len szol gál ta tás alap ján
nem nyújt kár té rí tést.

Amennyi ben a poggyász ké se de lem kö rül mé nye i re vo nat ko -
zó to váb bi vizs gá lat egy ké sôb bi idô pont ban meg ál la pít ja,
hogy a poggyász el ve szett, úgy a je len koc ká zat vi se lés alap -
ján ki fi ze tés re ke rült összeg, a poggyász biz to sí tás alap ján
tel je sí tett kár ki fi ze tés bôl le vo nás ra ke rül.

A biz to sí tó szol gál ta tá sát a biz to sí tott ha za ér ke zé sét kö ve tô -
en, Ma gyar or szá gon nyújt ja.

2.5.Káreseménnyelkapcsolatosteendôk
A poggyász ké sés rôl azon nal ér te sí te ni kell az érin tett szállí -
tót, lé gi tár sa sá got és a késedelemrôl jegyzôkönyvet kell fel -
vetetni a szállítóval. A biz to sí tó nem kö te lez he tô kár té rí tés ki -
fi ze tés re, ha a poggyász ké sé se az aláb bi okok va la me lyi ke
mi att kö vet ke zik be:

a) a cso mag el kob zá sa a vám, vagy bár mely más
köz igaz ga tá si ha tó ság ál tal,

b) a poggyász, il let ve sze mé lyes hasz ná la tú va gyon -
tár gyak, légifuvarlevéllel, il let ve hajóraklevéllel tör -
tént fel adá sa,

c) a szál lí tó al kal ma zot tai ál tal tar tott sztrájk, vagy
egyéb szer ve zett meg moz du lás, amely már lé te zett,
il let ve ame lyet hi va ta lo san be je len tet ték az uta zás
meg kez dé se elôtt,

d) a légijármûvet va la mely pol gá ri lég iha tó ság ki von ta
a for ga lom ból, és er rôl az uta zás meg kez dé se elôtt
a szál lí tó nak ér te sí tést küld tek.

V. Jogvédelmi segítségnyújtás

1. Jo gi kép vi se let és ügy vé di költ sé gek

Amennyi ben a biz to sí tot tat köz le ke dé si ba le set, gondatlan -
ság, bûncselekmény, sza bály sze gés vagy bár mely – je len
fel té te lek ben nem ki zárt – sport te vé keny ség (pl. téli sportok)
vég zé se so rán elô idé zett kár oko zás mi att le tar tóz tat ják, il let -
ve le tar tóz ta tá sát ki lá tás ba he lye zik, a biz to sí tó assziszten-
cia szolgáltatója meg szer ve zi a biztosított vé del mét és gon -
dos ko dik a biz to sí tott jo gi kép vi se le té rôl.

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a biz to sí tó meg té rí ti a
biz to sí tott jo gi kép vi se le tét el lá tó ügy véd fel me rült, az adott
or szág ban ál ta lá ban el fo ga dott díj sza bás sze rint ki ál lí tott és
szám lá val iga zolt tisz te let dí já nak költ sé gét leg fel jebb a szol -
gál ta tá si táb lá zat ban jel zett összeg ere jé ig.
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A jog vé del mi szol gál ta tás kap csán ma ga a biz to sí tott is te het
ja vas la tot az el já ró jo gi kép vi se lô sze mé lyé re, ilyen sze mély
igény be vé te lé hez azon ban min den eset ben a biz to sí tó elô -
ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

2. Óva dék elô leg

Amennyi ben a biz to sí tot tat köz úti ba le set vagy bár mely – je -
len fel té te lek ben nem ki zárt – sport te vé keny ség vég zé se so -
rán elô idé zett kár oko zás mi att le tar tóz tat ják, il let ve letartóz -
ta tását ki lá tás ba he lye zik, a biz to sí tó a szol gál ta tá si táb lá zat -
ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg ere jé ig VISSZA TÉ RÍ -
TEN DÔ elô le get fo lyó sít az óva dék le té te lé hez.

Az elô leg ki fi ze té sé nek nap já tól szá mí tott, 30 nap áll a biz to -
sí tott ren del ke zé sé re, hogy ezt az össze get a biz to sí tó nak
vissza fi zes se. Amennyi ben a biz to sí tott az óva dék össze gét
az il le tô or szág ha tó sá ga i nak ren del ke zé se ér tel mé ben ezen
idô ha tá ron be lül vissza kap ja, kö te les azt azon nal a biz to sí tó -
nak vissza jut tat ni.

Ha a ha tó sá gi idé zés re a biz to sí tott nem je le nik meg, az óva -
dék össze gé nek vissza fi ze té se a biz to sí tó szá má ra azon nal
ese dé kes sé vá lik. Amennyi ben az óva dék össze gét a meg -
adott ha tár idôn be lül nem té rí tik vissza, a biz to sí tó igé nyét
jo gi úton ér vé nye sí ti.

VI. Felelôsségbiztosítás

1. Utas-fe le lôs ség

1.1.Biztosításiesemény
Je len biz to sí tá si ese mény kap csán meg té rí ti a biz to sí tó a biz -
to sí tott ál tal, kül föl dön, a koc ká zat vi se lé si idô szak ban szer -
zô dé sen kí vü li, har ma dik sze mély nek jog el le ne sen oko zott
sze mély sé rü lé ses, vagy személyi sérüléssel is együttjáró
ese mények kapcsán keletkezô tárgy ron gá lá si ká ro kat, leg -
feljebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si
összeg ere jé ig.

Je len biz to sí tás kap csán nem mi nô sül szer zô dé sen kí vü li
har ma dik sze mély nek, így nem szol gál tat a biz to sí tó a csa -
lád tag nak, az utastársnak, ugyanazon kötvényben biztosított
más személynek, az al kal ma zott nak oko zott ká rok ese tén.

A biz to sí tott kö te les a tu do má sá ra ju tott biz to sí tá si ese ményt
a tu do más ra ju tást kö ve tô en ha la dék ta la nul kö zöl ni a biz to -
sí tó val, kö te les to váb bá min den olyan tá jé koz ta tást is meg -
ad ni a biz to sí tó nak, amely a ke let ke zett kár kö rül mé nye i vel,
an nak mér té ké vel kap cso la tos.

1.2.Kizárások
Je len biz to sí tás kap csán nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény -
nek, így nem szol gál tat a biz to sí tó:

a) a biz to sí tott ál tal szán dé ko san el kö ve tett kár oko -
zás ese tén,

b) ha tó ság, vagy bí ró ság ál tal meg ál la pí tott pénz bír -
sá gok ra, egyéb bün te tô jel le gû költ sé gekre, to váb -
bá a kár oko zó biz to sí tott ez zel kap cso la tos kép vi -
se leti költ sé ge ire,

c) a biz to sí tott olyan meg ál la po dá sán nyug vó fe le lôs -
sé gi ese tek re, ame lye ket a biz to sí tott sa ját ma ga
kö tött,

d) bár mely mo to ros meg haj tá sú szá raz föl di- vagy vízi
jár mû, lé gi jár mû bir tok lá sá ból, kar ban tar tá sá ból,
hasz ná la tá ból, be- és ki ra ká sá ból ere dô fe le lôs ség
ká rokra,

e) bár mely lô fegy ver hasz ná la tá val, vagy an nak bir -
tok lá sá val köz vet le nül, vagy köz ve tett mó don
össze füg gô ká rok ese tén,

f) ha a kárt a biz to sí tott, vagy más olyan sze mély –
aki ért a biz to sí tott fe le lôs ség gel tar to zik – tu laj do -
ná ban lé vô ál lat okoz ta,

g) a biz to sí tott ál tal tu laj do nolt, bir to kolt, bé relt vagy
bér be adott in gat lan (föld te rü let, épü let, épít mény),
ví zi jár mû, vagy légijármû vo nat ko zá sá ban fel me -
rü lô fe le lôs ség esetén,

h) bár mely a biz to sí tott kül föl dön tör té nô mun ka vég -
zé sé vel kap cso la tos kár esetén,

i) a biz to sí tott ke res ke del mi, üz le ti te vé keny ségé bôl,
ügy leté bôl szár ma zó kár esetén,

j) fer tô zô be teg sé gek nek a biz to sí tott ál tal tör té nô át -
adá sá ból ere dô fe le lôs ség esetén,

k) sze xu á lis zak la tás ból, fi zi kai erô szak, vagy pszi chi -
kai kény szer al kal ma zá sá ból szár ma zó fe le lôs ség
esetén,

l) olyan sze rek hasz ná la tá ból, el adá sá ból, elô ál lí tá -
sá ból, át adá sá ból, szál lí tá sá ból, vagy bir tok lá sá ból
ere dô fe le lôs ség, me lyet az il le té kes ha tó ság ká bí -
tó szer nek mi nô sí tett,

m) olyan fe le lôs ség, amely egy má sik biz to sí tás, vagy
jog sza bály alap ján meg té rül,

n) a kör nye zet szennye zést, vagy kör nye ze ti ár tal ma -
kat oko zó ká ro kra,

o) ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé gek, ilyen
en ge dély nél kü li foly ta tá sá val össze füg gô ká ro kra,

p) amennyiben a biz to sí tó fel hí vá sa el le né re a kár oko -
zás kö rül mé nye it a biztosított nem szün tet te meg,
bár az meg szün tet he tô lett vol na.

1.3.Aszolgáltatásikötelezettségkorlátozása
Amennyi ben több sze mély kö zö sen okoz kárt és így a biz -
tosí tott fe le lôs sé ge a kár oko zók kal egye tem le ges, a biz to sí -
tó helyt ál lá si kö te le zett sé ge csak a biz to sí tott fel ró ha tó sá gá -
nak mér té ké ig ter jed. Ha a kár oko zók fel ró ha tó sá gá nak ará -
nyát nem le het meg ál la pí ta ni, ak kor a biz to sí tó úgy te kin ti,
hogy a kár a kár oko zók és a biz to sí tott kö zött egyen lô arány -
ban osz lik meg.

A biz to sí tó a je len szer zô dés alap ján ki fi ze tett kár té rí té si
összeg meg té rí té sét kö ve tel he ti a biz to sí tot tól, ha be bi zo nyo -
so dik, hogy a biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tott szán dé ko -
san, vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ta.

1.4.Teendôkkáresetén
Kár ese tén a biz to sí tott nak azon nal kap cso lat ba kell lép nie a
biz to sí tó asszisz ten cia szol gá la tá val, amint tu do má sá ra jut,
hogy a be kö vet ke zett kár ese mény más sze mély tes ti sé rü lé -
sét, vagy bármely vagyontárgy megrongálódását ered mé -
nyez te.

A biz to sí tó elôzetes írás be li jó vá ha gyá sa nél kül tett fe le lôs -
ség el is me rés, egyez ség, vagy fi ze té si ígé ret ha tá lya a biz -
to sí tó ra nem ter jed ki.

A biz to sí tó fenn tart ja a jo got, hogy a biz to sí tott vé del mét az
el le ne tá masz tott ká ri génnyel kap cso lat ban sa ját ha tás kö ré -
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ben el lás sa és eb bôl a cél ból a biz to sí tott ne vé ben jár jon el.
A biz to sí tó nak jo gá ban áll a vé del met úgy irá nyí ta ni, ahogy
ezt a leg meg fe le lôbb nek tart ja.

A vé del mi el já rás so rán a biz to sí tott kö te les a biz to sí tót tel jes
mér ték ben se gí te ni, és va la mennyi, szá má ra hoz zá fér he tô
in for má ci ót és do ku men tu mot a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni. Az ezen kö te le zett sé gek el mu lasz tá sá ból ere dô ká -
rok a biz to sí tot tat ter he lik.

2. Szál lo dai fe le lôs ség biz to sí tás

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán megtéríti a biztosító a
keletkezett kár mértékéig, leg fel jebb azonban a szol gál ta tá si
táb lá zat ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg – 10% ön -
résszel csök ken tett – mér té kéig a biz to sí tott ál tal, kül föl dön
az ôt el szál lá so ló szál lo dá nak, ven dég lá tó hely nek az adott
lé te sítmény berendezésében oko zott azon do lo gi károkat,
ame lyekért a biztosított az adott or szág jo ga sze rint helyt áll -
ni tar to zik. A szol gál ta tá si össze gen be lül meg té rí ti to váb bá a
biz to sí tó a ke let ke zett kár eny hí té sé vel és meg ál la pí tá sá val
kap cso la tos költ sé ge ket, to váb bá a pe ren kí vü li, vagy bí ró -
sá gi el já rás költ sé ge it.

A biz to sí tott kö te les a tu do má sá ra ju tott biz to sí tá si ese ményt
a tu do más ra ju tást kö ve tô en ha la dék ta la nul, de legkésôbb a
tudomásra jutás idôpontját követô 24 órán belül kö zöl ni az
asszisz tencia szolgáltatóval, kö te les to váb bá min den olyan
tá jé koz ta tást is meg ad ni, amely a ke let ke zett kár kö rül mé -
nye i vel, an nak mér té ké vel kap cso la tos.

A fel me rült költ sé ge ket a biz to sí tó köz vet le nül fi ze ti az adott
szál lo dá nak, ven dég lá tó hely nek, a ká ro sult kár igé nyét azon -
ban köz vet le nül a biz to sí tó val szem ben nem ér vé nye sít he ti.
A biz to sí tó csak azt kö ve tô en nyújt szol gál ta tást, mi u tán a
biz to sí tott az ôt ter he lô ön rész összegét a szál lo dá val szem -
ben ki egyen lí tet te.

C) UTA ZÁS UTÁ NI SZOL GÁL TA TÁ SOK

1. Ma gyar or szág ra ér ke zô légijárat ké sé se
Amennyi ben a biztosított Magyarországra történô haza uta -
zá sa során – va la mely me net rend sze rû légijárat törlése,
vagy késése miatt  – az eredeti érkezési idôponthoz képest
6 órát meghaladóan késve érkezik és emi att lakóhelyére,
tartózkodási helyére történô to vább uta zá sa az ere de ti leg ter -
ve zett mó don már nem le het sé ges, a biz to sí tó meg té rí ti a ké -
sés mi att in do kol tan fel me rült és szám lá val iga zolt ha za uta -
zás sal kap cso la tos több let költ sé ge ket, vagy egy éj sza ká ra
vo nat ko zó szál lo dai el he lye zés költ sé gét a szol gál ta tá si táb -
lá zat ban fel tün te tett összeg ha tá rig.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a lé gi tár sa ság ké sés re
és an nak idô tar ta má ra vo nat ko zó írá sos iga zo lá sa il let ve,
iga zo lás ar ról, hogy a biz to sí tott ér vé nyes me net jeggyel utas -
ként a ké sést szen ve dett légijárattal uta zott.

D) TERRORIZMUS

Je len szer zô dés biz to sí tá si vé del me – va la mennyi biz to sí tá -
si ese mény te kin te té ben – ki ter jed a ter ror cse lek mény vét len
el szen ve dô jét ért kár ese mé nyek re, amennyi ben a kár ese -
mény or szá ga a koc ká zat vi se lés meg kez dé sé nek nap ján nem
sze re pelt a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té ri um ki uta zás
szem pont já ból nem ja va solt or szá gok lis tá ján (http://konzuli -
szolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-ja va solt-tersegek).

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra – az egy szer zô dés ben
biz to sí tott va la mennyi ter mé sze tes sze mélyt érin tô en,
össze sen – a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett biz to sí tá -
si összeg, füg get le nül az adott szer zô dés ben biz to sí tott sze -
mé lyek szá má tól.
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Je len gép jár mû se gít ség nyúj tá si biz to sí tás a KöBE „Last
Minute” alap biz to sí tá sá nak ki egé szí tô biz to sí tá sa, amely az
alap biz to sí tás ál ta lá nos fel té te le i vel együtt ér vé nyes, legfel -
jebb 30 napra köthetô.

Je len ki egé szí tô biz to sí tás biz to sí tá si dí já nak meg fi ze té se
el le né ben a biz to sí tó a koc ká zat vi se lés idô tar ta ma alatt leg -
fel jebb egy biz to sí tá si ese mény re vo nat ko zó an az aláb bi
szol gál ta tá sok tel je sí té sét vál lal ja.

Biz to sí tá si ese mény: a biz to sí tott gép jár mû a koc ká zat vi se -
lés tar ta ma alatt, a biz to sí tás te rü le ti ha tá lya alá tar to zó va -
la mely or szág te rü le tén tör té nô köz le ke dé si ba le set vagy
mû sza ki meg hi bá so dás mi at ti me net kép te len né vá lá sa.

1. Me net kép te len né vált gép jár mû vel kap cso la tos
se gít ség nyúj tás
Amennyi ben va la mely, a biz to sí tás te rü le ti ha tá lya alá tar to zó
or szág ban az uta zás tar ta ma alatt a biz to sí tott sze mély ál tal
„A” vagy „B” ka te gó ri ás jo go sít vánnyal ve zet he tô biz to sí tott
jár mû bár mely ok mi att (pl. köz le ke dé si ba le set, mû sza ki
meg hi bá so dás stb.) me net kép te len né vá lik, amely nek kö vet -
kez té ben a biz to sí tott nak hely szí ni se gít ség re van szük sé ge,
a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója tá jé koz ta tást nyújt az
adott hely szín közelében el ér he tô és adott prob lé mát meg ol -
da ni ké pes szol gál ta tó (pl. au tó men tô szol gá lat, au tó köl -
csön zô, szer viz, már ka szer viz, gu mijavító, ben zin kút stb.) el -
ér he tô sé gé rôl, nyitvatartásáról, az adott hely szín tôl va ló tá -
vol sá gá ról, a meg kö ze lí tés leg cél sze rûbb mód já ról.

2. Me net kép te len né vált gép jár mû hely szí ni ja ví tá sa
Amennyi ben va la mely, a biz to sí tás te rü le ti ha tá lya alá tar to zó
or szág ban az uta zás tar ta ma alatt a biz to sí tott sze mély ál tal
„A” vagy „B” ka te gó ri ás jo go sít vánnyal ve zet he tô biz to sí tott
jár mû de fekt, az ak ku mu lá tor le me rü lé se vagy biz to sí ték meg -
hi bá so dá sa mi att me net kép te len né vá lik, a biz to sí tó asszisz -
ten cia szolgáltatója meg szer ve zi a hi ba hely szí ni el há rí tá sát
és át vál lal ja an nak ki szál lási és mun ka díj költ sé gét, leg fel -
jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett ér ték ha tá rig.

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a biz to sí tó szol gál ta tá sa
nem ter jed ki a hely szí ni ja ví tás so rán fel me rült anyag költ sé -
gek re (pl. új gu mi ab roncs vá sár lá sa), illetve a helyszíni ja ví -
tás nem megfelelô minôségben történô elvégzésébôl eredô
hibákra és károkra.

Je len szol gál ta tás te rü le ti ha tá lya a Ma gyar or szág te rü le tén be -
lül be kö vet ke zett ese mé nyek re is vo nat ko zik, leg fel jebb a szol -
gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett biz to sí tá si összeg 50%-áig.

3. Me net kép te len né vált gép jár mû szervizbe szál lí tá sa,
tá ro lá sa
Amennyi ben va la mely, a biz to sí tás te rü le ti ha tá lya alá tar to zó
külföldi or szág ban az uta zás tar ta ma alatt a biz to sí tott sze -

mély ál tal „A” vagy „B” ka te gó ri ás jo go sít vánnyal ve zet he tô
biz to sí tott jár mû köz le ke dé si ba le set, vagy mû sza ki meg hi -
bá so dás mi att me net kép te len né vá lik és ja ví tá sa a hely szí -
nen nem meg old ha tó, a biz to sí tó asszisztencia szolgáltatója
meg szer ve zi a me net kép te len gép jár mû legközelebbi, de
max. 100 km tá vol sá gon be lü li és adott meg hi bá so dás ja ví tá -
sá nak el vég zé sé re al kal mas szer viz be szál lí tá sát, vagy az
ügy fél ké ré se alap ján a legközelebbi már ka szer viz be tör té nô
szál lí tá sát.

A szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett összeg ha tá rig a biz to -
sí tó vál lal ja a gép jár mû szál lí tá sá nak, il let ve a ja ví tás meg kez -
dé sé ig eset le ge sen fel me rült szük ség tá ro lá sá nak – 5 na pot
meg nem ha la dó tar tam ra vo nat ko zó – költ sé ge it, to váb bá a
szer viz és a biz to sí tott kö zöt ti fo lya ma tos kap cso lat tar tást a
ja ví tá s ak tu á lis stá tu szá ról.

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a biz to sí tó szol gál ta tá sa
nem ter jed ki a me net kép te len gép jár mû meg ja ví tá sá nak költ -
sé ge i re, a beszerelt alkatrész- és anyagköltségekre.

Je len szol gál ta tás te rü le ti ha tá lya a Ma gyar or szág te rü le tén
be lül be kö vet ke zett ese mé nyek re is vo nat ko zik, leg fel jebb a
szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett biz to sí tá si összeg 50%-
áig.

4. Me net kép te len né vált gép jár mû ha za szál lí tá sa
Amennyi ben va la mely, a biz to sí tás te rü le ti ha tá lya alá tar to zó
külföldi or szág ban az uta zás tar ta ma alatt a biz to sí tott sze -
mély ál tal „A” vagy „B” ka te gó ri ás jo go sít vánnyal ve zet he tô
biz to sí tott jár mû köz le ke dé si ba le set, vagy mû sza ki meg hi -
bá so dás mi att me net kép te len né vá lik és an nak az adott or -
szág ban tör té nô ja ví tá sa 5 mun ka na pon be lül nem old ha tó
meg, a biz to sí tó ezen két feltétel együttes teljesülése esetén
meg szer ve zi a me net kép te len gép jár mû hazaszállítását, a
jármû tu laj do no sá nak, üzem ben tar tó já nak, vagy a szerzôdés
biz to sí tott já nak ál lan dó la kó he lyé re, és átvállalja annak költ-
ségeit, leg fel jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett
összeg ha tá rig.

Je len szol gál ta tás te rü le ti ha tá lya a Ma gyar or szág te rü le tén
be lül be kö vet ke zett ese mé nyek re is vo nat ko zik, leg fel jebb a
szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett biz to sí tá si összeg 50%-
áig.

5. So fôr kül dés
Amennyi ben a biz to sí tás tar ta ma alatt a biz to sí tott ba le set
vagy be teg sé g következtében ve ze tés kép te len ál la pot ba ke -
rül és a ve le együtt uta zó úti tár sak egyi ke sem tud ja ha za ve -
zet ni az egyéb ként üzem ké pes gép jár mû vet, a biz to sí tó vál -
lal ja egy, a biz to sí tott ál tal meg je lölt sze mély Ma gyar or szág -
ról a biz to sí tott tar tóz ko dá si he lyé re tör té nô utaz ta tá sá nak
meg szer ve zé sét és an nak köz le ke dé si több let költ sé gét, leg -
feljebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett ér ték ha tá rig.

Gépjármû segítségnyújtás –
auto assistance
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G é p j á r m û  s e g í t s é g n y ú j t á s  –  a u t o  a s s i s t a n c e

Je len szol gál ta tás te rü le ti ha tá lya a Ma gyar or szág te rü le tén
be lül be kö vet ke zett ese mé nyek re is vo nat ko zik, leg fel jebb a
szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett biz to sí tá si összeg 50%-
áig.

6. Kül föl dön me net kép te len né vált gép jár mû uta sa i nak
to vább szál lí tá sa, ha za szál lí tá sa
Amennyi ben a kül föl dön me net kép te len né vált gép jár mû ja -
ví tá sa a szer viz be szál lí tás nap ján nem fe je zô dik be, vagy a
gép jár mû nem ja vít ha tó, a biz to sí tó vál lal ja a biz to sí tott sze -
mé lyek és cso mag ja ik ter ve zett cél ál lo más ra, vagy a ma -
gyar or szá gi ál lan dó la kó hely re tör té nô el jut ta tá sá nak meg -
szer ve zé sét és an nak költ sé ge it. A biz to sí tó min dig a biz to -
sí tott igé nye it fi gye lem be vé ve, az adott hely zet nek és kö rül -
mé nyek nek leg meg fe le lôbb to vább szál lí tá si, ha za szál lí tá si
mó dot szer ve zi meg.

Je len biz to sí tá si ese mény ke re té ben a fen ti e ken túl a biz to sí -
tó vál lal ja to váb bá a gép jár mû ve ze tô meg ja ví tott gép jár mû ért

tör té nô vissza utaz ta tá sá nak meg szer ve zé sét és költ sé ge it,
illet ve amennyi ben a gép jár mû nem ja vít ha tó, a biz to sí tott
uta sok legkésôbb a koc ká zat vi se lés utol só nap ján tör té nô
ha za szál lí tá sá nak meg szer ve zé sét és an nak költ sé ge it leg -
fel jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott szer zô dé -
sen kén ti összeg ha tá rig, a személyenkénti limit figyelembe -
vételével.

7. Szál lás költ ség a ja ví tás he lyén
Amennyi ben a kül föl dön me net kép te len né vált gép jár mû ja -
ví tá sa a szer viz be szál lí tás nap ján nem fe je zô dik be, vagy a
gép jár mû nem ja vít ha tó, il let ve a biz to sí tott sze mé lyek to vább -
utaz ta tá sa a biz to sí tá si ese mény nap ján nem meg old ha tó, a
biz to sí tó vál lal ja a biz to sí tott sze mé lyek el he lye zé sé nek meg -
szer ve zé sét és an nak költ sé ge it a ja ví tás be fe je zé sé ig, vagy
a to vább utaz ta tás el sô le het sé ges idô pont já ig, leg fel jebb a
szol gál ta tá si táb lá zat ban meg ha tá ro zott szer zô dé sen kén ti
összeg ha tá rig, a személyenkénti limit figyelembe vételével.



UTAS_23001_KF_2020091538

K ü l ö n  f e l t é t e l e k

Ország-specifikus kiegészítô szolgáltatások táblázata
Külön pótdíj megfizetése nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások

Az alábbi táblázatban feltüntetett ország-specifikus fedezetek kizárólag az adott ország területén, a biztosítás tartama alatt bekövetkezett események
vonatkozásában igényelhetôk, az Általános és Különös feltételek, továbbá a vonatkozó Külön feltételek figyelembevételével.

Területi hatály Strand sérülés Strand- Napszúrás Vízisport- Hegyisport- Bérelt Fakultatív Alkohol-
(tengeri sün, baleset baleset baleset jármûvel program mérgezés

medúza-, (banán, (jet-ski, vízisí, (hegymászás, bekövetkezett lemondása
csípés flyfish, rafting, flyboard, hegyvidéki baleset (biztosítási

rájaszúrás, crazy ufo, hydrospeed, túrázás, (motorkerékpár, esemény
sárkányhal- paragliding, surf, windsurf, hegyi treking, dzsip, quad, miatt)

harapás ringo) kitesurf, barlangászat, buggy, segway, személyenkénti
wakeboard, canyoning, trike, kerékpár) térítési limit
vitorlázás, hegyi

tengeri kajak) kerékpározás)
Albánia Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Andorra Fedezve 10.000 Ft
Ausztria Fedezve Fedezve Fedezve
Azerbajdzsán Fedezve
Belgium Fedezve
Bosznia-Hercegovina Fedezve Fedezve
Bulgária Fedezve
Ciprus 10.000 Ft Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Csehország Fedezve Fedezve
Dánia Fedezve
Egyesült Királyság Fedezve 10.000 Ft
Észtország Fedezve
Fehéroroszország Fedezve
Feröer Fedezve 10.000 Ft
Finnország Fedezve
Franciaország Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve
Gibraltár Fedezve Fedezve
Görögország 10.000 Ft Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Grúzia Fedezve
Hollandia Fedezve
Horvátország 10.000 Ft Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve
Izland Fedezve
Írország Fedezve
Kazahsztán Fedezve
Kirgizisztán Fedezve
Koszovó Fedezve
Lengyelország Fedezve
Lettország Fedezve
Liechtenstein Fedezve Fedezve
Litvánia Fedezve 10.000 Ft
Luxemburg Fedezve
Macedónia Fedezve
Málta 10.000 Ft Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Moldova Fedezve
Monaco Fedezve 10.000 Ft
Montenegró Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Németország Fedezve
Norvégia Fedezve Fedezve
Olaszország 10.000 Ft Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve
Oroszország Fedezve Fedezve
Örményország Fedezve
Portugália 10.000 Ft Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Románia Fedezve 10.000 Ft
San Marino Fedezve
Spanyolország 10.000 Ft Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Svájc Fedezve Fedezve
Svédország Fedezve Fedezve
Szerbia Fedezve
Szlovákia Fedezve
Szlovénia Fedezve Fedezve
Tadzsikisztán Fedezve
Törökország 10.000 Ft Fedezve Fedezve Fedezve Fedezve 10.000 Ft
Türkmenisztán Fedezve
Ukrajna Fedezve
Üzbegisztán Fedezve
Vatikán Fedezve 10.000 Ft
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K ü l ö n  f e l t é t e l e k

Jelen Külön feltételekben foglalt speciális részletszabályok az
Általános és Különös feltételekkel együtt érvényesek.
Amennyi ben az adott biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban
az Ál ta lá nos vagy Kü lö nös fel té te lek el té rô sza bá lyo kat tar -
tal maz nak, a je len spe ci á lis fel té te lek ben fog lalt sza bá lyo zás
az irány adó.

Œ Strand sé rü lés: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az adott
kiegészítô fedezethez rendelt ország területén be kö vet ke -
zett ten ge ri sün, me dú za, rá ja vagy sár kány hal okoz ta olyan
sé rü lés, csí pés, szú rás, ha ra pás, amely sür gôs sé gi egész -
ség ügyi el lá tás igény be vé te lét ered mé nye zi.

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor a biz to sí tó a sür gôs -
sé gi el lá tás Kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett té rí té sén túl, a
ki egé szí tô fe de ze te ket tar tal ma zó szol gál ta tá si táb lá zat ban
fel tün te tett össze get té rí ti, amennyi ben az igény ér vé nye sí tés -
hez szük sé ges or vo si do ku men tá ci ó ból egy ér tel mû en azo no -
sít ha tó, hogy a ba le set oka, a fen ti ek ben rész le te zett sé rü lé -
sek va la me lyi ke volt.

� Strand ba le set: Ál ta lá nos fel té te lek 14.2. t) pont já ban
rész le te zet tek kel el len tét ben, ki zá ró lag az adott kiegészítô
fe de zethez rendelt ország területén be kö vet ke zett sür gôs sé -
gi egész ség ügyi se gít ség nyúj tás te kin te té ben, biz to sí tá si
ese mény nek mi nô sül az aláb bi esz kö zök hasz ná la ta, vagy
te vé keny sé gek gya kor lá sa so rán be kö vet ke zett ba le set:

• ba nán,
• flyfish,
• crazy ufo,
• paragliding,
• ringo.

Ž Nap szú rás: Ál ta lá nos fel té te lek 14.2. l) pont já ban rész le -
te zet tek kel el len tét ben, ki zá ró lag az adott kiegészítô fede zet -
hez rendelt ország területén be kö vet ke zett sür gôs sé gi egész -
ség ügyi se gít ség nyúj tás te kin te té ben, a nap szú rás biz to sí tá -
si ese mény nek mi nô sül.

� Ví zi sport ba le set: Ál ta lá nos fel té te lek 14.2. t) pont já ban
rész le te zet tek kel el len tét ben, ki zá ró lag az adott kiegészítô
fe dezethez rendelt ország területén be kö vet ke zett sür gôs sé -
gi egész ség ügyi se gít ség nyúj tás te kin te té ben, biz to sí tá si
ese mény nek mi nô sül az aláb bi te vé keny sé gek gya kor lá sa,
il let ve az itt fel so rolt esz kö zök hasz ná la ta so rán be kö vet ke -
zett ba le set:

• jet-ski, vízisí,
• rafting, hydrospeed,
• flyboard, wakeboard,
• surf, wind surf, kitesurf,
• vitorlázás, tengeri kajakozás.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ki zá ró lag ak kor áll
be, ha az adott esz közt üze mel te tô vál lal ko zás ál tal nyúj tott
fe le lôs sé gi és/vagy ba le se ti fe de zet a sür gôs sé gi el lá tás
költ sé gét nem fe de zi, vagy az esz köz üze mel te tô je ilyen biz -
to sí tás sal nem ren del ke zik.

� He gyi sport ba le set: Ál ta lá nos fel té te lek 14.2. t) pont já -
ban rész le te zet tek kel el len tét ben, ki zá ró lag az adott ki egé -
szítô fedezethez rendelt ország területén be kö vet ke zett sür -

gôs sé gi egész ség ügyi se gít ség nyúj tás te kin te té ben, biz to sí -
tá si ese mény nek mi nô sül az aláb bi, 3500 métert meg nem
haladó magasságban, kijelölt útvonalon történt, nem verseny,
nem versenyre való felkészülés, nem edzôtá bo ro zás vagy
nem szervezett expedíció so rán be kö vet ke zett ba le set:

• hegy má szás, hegy vi dé ki tú rá zás, he gyi treking,
• hivatásos barlangász által vezetett barlangászat,
• hivatásos vezetô által vezetett canyoning,
• he gyi ke rék pá ro zás.

‘ Bé relt jár mû vel el szen ve dett ba le set: Biz to sí tá si ese -
mény nek mi nô sül az adott kiegészítô fedezethez rendelt or -
szág területén, az aláb bi, hely ben bé relt jár mû vek ve ze té sé -
vel, hasz ná la tá val köz vet le nül oko za ti össze füg gés ben be -
kö vet ke zett olyan ba le set, amely a biz to sí tott sür gôs sé gi
egész ség ügyi el lá tását ered mé nye zi:

• dzsip, buggy, mo tor ke rék pár,
• quad,
• segway, trike,
• ke rék pár.

Amennyi ben az adott jár mû tí pus ve ze té se az adott or szág
sza bá lyai alap ján ve ze tôi en ge dély hez kö tött, a biz to sí tó –
va la mely biz to sí tott sze mély re vo nat ko zó – adott balesettel
összefüggô szolgálta tásának feltétele, hogy a ba le se tet oko -
zó biz to sí tott ren del ke zzen az adott jár mû tí pus ve ze tésé re
jo go sí tó és a ba le set idô pont já ban ér vé nyes ve ze tôi en ge -
déllyel.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ki zá ró lag ak kor áll
be, ha az adott esz közt üze mel te tô vál lal ko zás ál tal nyúj tott
fe le lôs sé gi és/vagy ba le se ti fe de zet a sür gôs sé gi el lá tás költ -
sé gét nem fe de zi, vagy az esz köz üze mel te tô je ilyen biz to sí -
tás sal nem ren del ke zik.

’ Fa kul ta tív prog ram le mon dá sa: Ki zá ró lag uta zá si iro dák
ál tal szer ve zett uta zás ese tén, biz to sí tá si ese mény nek mi nô -
sül a Magyarországon, vagy a cél or szág ban elô re be fi ze tett
és ere de ti be fi ze té si bi zony la tok kal iga zolt, a kül föl di tar tóz -
ko dás so rán igény be ven ni ter ve zett, turisztikai célú fa kul ta tív
prog ram – je len szer zô dés ben fog lalt va la mely biz to sí tá si ese -
mény be kö vet ke zé se mi att szük sé ges sé vált – le mon dá sa.

A biz to sí tó az adott fa kul ta tív prog ram ra be je lent ke zett biz to -
sí tott sze mé lyek re be fi ze tett össze get té rí ti meg, leg fel jebb a
szol gál ta tá si táb lá zat ban fel tün te tett, sze mé lyen kén ti li mit
mér té ké ig. A szer zô dés ha tá lya alatt a biz to sí tó egyet len fa -
kul ta tív prog ram le mon dá sá val kap cso lat ban nyújt té rí tést.

Je len ese mény kap csán a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor szol gál -
tat, ha a vo nat ko zó szol gál ta tói szer zô dés alap ján a biz to sí -
tott nem volt jo go sult a be fi ze tett díj tel jes összeg ben tör té nô
vissza té rí té sé re, vagy jo go sult sá ga el le né re sem tud ta el ér -
ni a be fi ze tett összeg vissza té rí té sét, no ha ar ra bi zo nyít ha tó
mó don kí sér le tet is tett.

“ Al ko hol mér ge zés: Ál ta lá nos fel té te lek 14.2. k) pont já ban
rész le te zet tek kel el len tét ben, ki zá ró lag az adott kiegészítô fe -
dezethez rendelt ország területén be kö vet ke zett sür gôs sé gi
egész ség ügyi se gít ség nyúj tás te kin te té ben, az al ko hol mér -
ge zés biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül.

Ország-specifikus kiegészítô szolgáltatások
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Tá jé koz ta tás a szol gál ta tó ra vo nat ko zó an

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

Tá jé koz ta tás a szol gál ta tás ra vo nat ko zó an

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.

Tá jé koz ta tás a szer zô dés re vo nat ko zó an

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.

Tá jé koz ta tás a jog vi ta ese tén al kal ma zan dó
el já rás ra vo nat ko zó an

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.

Fe lü gye le ti szer vünk

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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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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2005. évi XXV. törvény
a távértékesítés keretében kötött

pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzôdésekrôl
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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.

UTAS_23001_KF_20200915



44

2 0 0 5 .  é v i  X X V.  t ö r v é n y

(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

KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let
Alap sza bá lya

(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. AZ EGYE SÜ LET NE VE, JOG ÁL LÁ SA ÉS KÉP VI SE LE TE

1.1. Egye sü let ne ve:

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. Az Egye sü let szék he lye
1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.

1.3. Az Egye sü let jog ál lá sa
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. Az Egye sü let mû kö dé si te rü le te
Az Eu ró pai Unió te rü le te.

1.5. Az Egye sü let jel ké pei
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. Az Egye sü let Internetes ol da la, el ér he tô sé ge:
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. Az Egye sü let kép vi se le te, cég jegy zé se
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. Fo gal mak
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. AZ EGYE SÜ LET CÉL JA, TE VÉ KENY SÉ GI KÖ RE

2.1. Az Egye sü let cél jai
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. Az Egye sü let te vé keny sé gi kö re
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. AZ EGYE SÜ LE TI TAG SÁ GI VI SZONY KE LET KE ZÉ SE ÉS MEG SZÛ NÉ SE

3.1. A tag sá gi vi szony lét re jöt te
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. Ala pí tó tag
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. Az egye sü le ti tag ság meg szû né se
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. A tag jo gai és kö te le zett sé gei
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. AZ EGYE SÜ LET SZER VEI

4.1. Az Egye sü let szer ve ze ti fel épí té se
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. Kül dött gyû lés
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. Kül dött je lö lé se
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. Kül dött vá lasz tás
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. A Kül dött jog ál lá sa
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. A Kül dött gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö re
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. Kül dött gyû lés ha tá ro zat ké pes sé ge, ha tá ro zat ho za tal
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. A Kül dött gyû lés össze hí vá sa
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. Regisztráció a Kül dött gyû lés hez
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. Kül dött gyû lés Le ve ze tô El nö ke
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. A Kül dött gyû lés Jegy zô köny ve
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. Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság
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. Sza va zat szám lá ló Bi zott ság
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. Meg is mé telt Kül dött gyû lés
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. A Kül dött gyû lés ha tá ro za tá nak ki hir de té se
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. AZ EGYE SÜ LET TISZT SÉG VI SE LÔI

5.1. Az Egye sü let tiszt ség vi se lôi
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. Az Egye sü let tiszt ség vi se lô i re vo nat ko zó kö zös sza bá lyok
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. A je lö lés
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. Igaz ga tó ta nács
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. Fel ügye lô Bi zott ság
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. AZ EGYE SÜ LET SZAK MAI SZER VE ZE TE

6.1. Szak mai szer ve zet:
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. Ve zér igaz ga tó:
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. AZ EGYE SÜ LET IN DU LÓ VA GYO NA

7.1. Az Egye sü let in du ló va gyo na
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. A TAG DÍJ ÉS A TAG SÁ GI HOZ ZÁ JÁ RU LÁS KI ALA KÍ TÁ SI EL VEI, BIZ TO SÍ TÁ SI ÁGA ZA TON KÉNT
MEG HA TÁ RO ZOTT MÉR TÉ KE, FI ZE TÉ SÉ NEK MÓD JA

8.1. Az Egye sü let be vé te lei
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. A ta gi be fi ze té sek:
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. A be fi ze té sek mód ja
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. A tag díj mér té ke
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. AZ ERED MÉNY FEL HASZ NÁ LÁS EL VE I RÔL

9.1. Az Egye sü let gaz dál ko dá sa
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. AZ EGYE SÜ LET MEG SZÛ NÉ SE

10.1. Az Egye sü let meg szû né se
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. Jog utód nél kü li meg szû nés vagy meg szün te tés ese tén az egye sü le ti va gyon fel hasz ná lá sa
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. ZÁ RÓ REN DEL KE ZÉ SEK

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. Fe lü gye let
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. Zámbó Ákos Ádám Imre
vezérigazgató s.k. elnök s.k.
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KöBE Alap sza bály 1. sz. mel lék let

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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