
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az Astra Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe megtiszteltetésnek veszi, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló 
ajánlatával hozzánk fordult. 
 
Kérjük, hogy az alábbi Ügyféltájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjék különös gondossággal 
áttanulmányozni!  
 
Az Ügyféltájékoztató tartalmazza mindazokat az információkat, melyekről Önt a jogszabályok, különösen a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, valamint a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazat szolgáltatási 
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény rendelkezései értelmében tájékoztatnunk kell. 
 
Társaságunk főbb adatai: 
 
Az Astra Biztosító Magyarországi Fióktelepét a romániai székhelyű biztosító, a S.C. de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. hozta 
létre.  
 
S.C. de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. főbb adatai:  
cégforma: részvénytársaság 
székhely: RO 71291 Bukarest, Nerva Traian utca 3. M101. ép. 10.em. 
nyilvántartási szám: J40/305/1991. 
tevékenységi engedély száma: 6/23.10.2001 
jegyzett tőke:192.712.533,86 RON 
 
Astra Biztosító Magyarországi Fióktelepének főbb adatai: 
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 3-5. 
cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000657 
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
A Fióktelep a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 5.§ (2) bekezdése alapján jogosult a biztosítási 
tevékenység folytatására a Magyar Köztársaság területén. 
 
Megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatos kérdésével, esetleges problémájával forduljon bizalommal a közreműködő 
biztosításközvetítőhöz, Központi Ügyfélszolgálati Irodánkhoz, illetve telefonos ügyfélszolgálati munkatársainkhoz, akik készséggel 
állnak rendelkezésére. 
 
Központi Ügyfélszolgálat: 
 cím: 1133 Budapest, Pannónia u. 32. 
 telefon: +36-1-327-0660 
 fax: +36-1-235-41-91 
 e-mail: ugyfelszolgalat@astrabiztosito.hu 
 nyitva tartás: H-P: 9 – 17 óráig 
          CS: 8 – 20 óráig 
 
Kárbejelentés, károk ügyintézése: 
 cím: 1052 Budapest, Városház út 3-5. 
 telefon: +36-1-327-0660 
 fax: +36-1-235-41-91 
 e-mail: kar@astrabiztosito.hu 
 
Amennyiben felmerült problémáját nem sikerült megnyugtató módon rendezni, kérjük forduljon írásbeli bejelentésével a Biztosító 
panaszügyintézőjéhez:   
 postacím: Budapest 1372, Pf. 444 
 e-mail: panasz@astrabiztosito.hu 
 
A Biztosító felügyeleti szerve:  
 

CSA Román Biztosításfelügyeleti Bizottság 
címe: Str. Amiral Constantin Balescu nr. 18., sector 1., Bucuresti 
telefon: +4021.316.78.80, (81) int 139 
fax: +4021.316.78.64 
e-mail: office@csa-isc.ro 
web: www.csa-isc.ro 

 
A Szerződő Fél vagy a Biztosított panaszainak vizsgálatára a következő intézmények illetékesek: 
 
 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
 Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 



 Levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf.: 777. 
 Központi telefonszám: +36-1- 489-91-00 
 Helyi tarifával: +36-40-203-776 
 Központi fax: +36-1-489-91-02 
 
A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése 
érdekében kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, ennek hiányában társaságunk székhelye szerinti 
illetékes békéltető testületnél. A testület eljárásának megindítási feltétele, hogy a fogyasztó a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a 
panaszügy rendezését. A békéltető testületi eljárásról és a békéltető testületek elérhetőségeiről a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
honlapján, a www.nfh.hu címen tájékozódhat. 
A békéltető testületi eljáráson kívül kezdeményezhet közvetítői eljárást is a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LX. törvény 
alapján. 
 
Az alternatív vitarendezési módok mellőzésével a fogyasztó a biztosítási szerződésből eredő igényeit bírói úton is érvényesítheti. 
 
A biztosítási szerződésekkel kapcsolatosan kérjük figyelmesen tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Az 
alábbiakban ugyanakkor felhívjuk a figyelmét néhány lényeges körülményre, tudnivalóra: 
 

1. A türelmi id ő a jogszabály módosítása miatt 60 napról 45 napra rövidült, kérjük olvassa át figyelmesen ezzel 
kapcsolatosan az ÁSZF-t, különösen pedig annak díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit;  

2. Kérésére készséggel megküldjük Önnek a biztosítási fedezet fennállását igazoló Zöldkártyát.  Amennyiben a Zöldkártyára 
igényt tart, kérjük jelentkezzen be internetes oldalunkon (www.astrabiztosito.hu), vagy forduljon bizalommal 
ügyfélszolgálatunkhoz. A biztosítási kötvény megküldésével egyidejűleg Társaságunk postai úton megküldi Önnek az 
internetes honlapunkon való bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevét és jelszavát, melyek használatával bármikor 
tájékozódhat a biztosítási szerződésével kapcsolatos tudnivalókról, a díjrendezettségről, az esetleges károkról, és értékes 
információkat találhat biztosítási termékeinkkel kapcsolatosan. 

3. Tájékoztatjuk arról, hogy telefonos, illetve online szerződéskötés esetén a létrejött adatai tárolásra, a beszélgetés pedig 
rögzítésre került. Az adatokat a szerződés fennállását követő 5 évig kezeljük.  

4. A távértékesítés keretében létrejött biztosítási szerződésekre vonatkozó külön rendelkezések, az Önt törvény alapján 
megillető elállási és felmondási jog megismerése érdekében kérjük olvassa át figyelmesen az ÁSZF-t, és különösen annak 
18. pontját 

 
Általános Szerződési Feltételek – Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítási feltétele a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 
(a továbbiakban: KGFB törvény), a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, valamint a távértékesítési 
keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. év XXV. törvény (a továbbiakban: Távért. törvény) alapján 
készült, nem tartalmazza ugyanakkor ezen jogszabályok teljes szövegét, kizárólag a szerződő felek jogait és kötelezettségeit érintő 
rendelkezéseket. 
 
1. Hatály 
1.1. 
Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik az ÁSZF hatálya kiterjed: minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben 
tartójára, továbbá más tagállami telephelyű gépjármű - ha annak rendeltetés helye szerinti tagállama a Magyar Köztársaság - 
tulajdonosára, és az általuk kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre; 
1.2. 
Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Magyar Köztársaság területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre 
kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 
 
2. Fogalmak 
Az ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmakat a melléjük rendelt tartalom szerint kell értelmezni: 
2.1. Belső Szabályzat: a Bizottság 2003. július 28-i, a 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjárműfelelősség-biztosítás ellenőrzésére 
vonatkozó alkalmazásáról szóló 2003/564/EK határozatának függelékében foglalt, a nemzeti irodák egymás közötti kapcsolatait 
rendező szabályzat; 
2.2. biztosítási időszak: a határozatlan tartamú szerződések esetében - a díjfizetés gyakoriságától függetlenül - az az időtartam, amelyre 
a megállapított díj vonatkozik; 
2.3. biztosító: az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe 
2.4. biztosított: a gépjármű biztosítással rendelkező üzemben tartója és a gépjárművet vezető személy; 
2.5. díjtarifa: külön rendeletben meghatározott gépjármű-kategóriánként, és - a flotta kivételével – bonus-malus osztályonként, egy 
meghatározott naptári évre vonatkozóan a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi 
korrekciós tényező összessége; 
2.6. egyedi szerződés: adott üzemben tartó által, egy meghatározott gépjárműre kötött, a KGFB törvénynek megfelelő biztosítási 
szerződés; 
2.7. fedezetlenségi díj: az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének - a szünetelés időtartamának, 
valamint az üzemben tartó önhibáján kívül eső, hitelt érdemlően igazolt okból bekövetkező díjnemfizetés időtartamának kivételével - 
díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, általa 
meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj; 



2.8. forgalmi engedély: az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú 
jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad) igazolólapja; 
2.9. gépjárműflotta: 9. gépjárműflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon - egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
jogalany - szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az 
ötöt; 
2.10. gépjármű: a közúti forgalomban való részvétel feltételeként hatósági engedélyre és jelzésre kötelezett - a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 1. számú függelékének II. b) pontjában meghatározott - 
gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi, mezőgazdasági vontató, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép, 
továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár; 
2.11. gépjárműverseny: zárt versenypályán vagy a forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott, gépjárművek számára rendezett 
sportrendezvény; 
2.12. harmadik ország: a Bit.-ben meghatározott fogalom; 
2.13. harmadik országbeli biztosító: a Bit.-ben meghatározott fogalom; 
2.14. határon átnyúló szolgáltatás: a Bit.-ben meghatározott fogalom; 
2.15. hozott kárelőzményi igazolás: más tagállam által előírt kötelezettség alapján megkötött gépjármű- felelősségbiztosítási 
szerződésre vonatkozó igazolás, amely tartalmazza az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot, valamint a szerződés hatálya alatt 
harmadik személyeknek okozott és a más tagállami biztosító által az igazolás kiadásának napjáig elismert, vagy vele szemben 
jogerősen megítélt kártérítések alapjául szolgáló káresetek számát, időpontját, illetve a kármentesség tényét; 
2.16. Információs Központ: a gépjármű üzemeltetésével harmadik személyeknek okozott károkból eredő kárigények érvényesítése 
érdekében adatok közlése és a KGFB törvényben meghatározott egyéb feladatok ellátása érdekében létrehozott szervezet; 
2.17. ismeretlen gépjármű: az a gépjármű, amely nem azonosítható, illetve utólag sem azonosítható, mivel elhagyta a baleset 
helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat meghamisították vagy nem felismerhetők; 
2.18. kárképviselő: a határon átnyúló szolgáltatás esetében a biztosító által a gépjármű-felelősségbiztosítási károk rendezésével, a 
biztosító peres és peren kívüli képviseletével megbízott, illetve arra jogosult személy vagy szervezet; 
2.19. károsult: a gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult személy vagy szervezet; 
2.20. kárrendezési megbízott: a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosító székhely szerinti tagállamától eltérő 
tagállamban működő megbízottja, aki a biztosító által biztosított gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kárigényeket a 
károsult lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban kezeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben képviseli; 
2.21. Kártalanítási Alap: a KGFB törvény szerinti biztosítók által létrehozott és finanszírozott pénzalap, mely azon biztosítónál (a 
továbbiakban: felszámolás alatt álló biztosító) a károkozás időpontjában biztosítási fedezettel rendelkező üzemben tartó gépjárművével 
okozott károk megtérítését fedezi, mellyel szemben a Bit. szerinti felszámolási eljárás megindult; 
2.22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): a KGFB törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott 
pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy a 
KGFB törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, valamint az ismeretlen gépjárművel 
okozott károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa a Magyar Köztársaság; 
2.23. kártalanítási szervezet: a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók által a székhelyük szerinti tagállamban 
működtetett szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű üzemeltetéséből 
eredően a zöldkártyarendszer valamely országában elszenvedett kára kapcsán a károkozó biztosítója vagy annak kárrendezési 
megbízottja kárrendezésének elmaradása esetén a kárigények elbírálása és kielégítése a KGFB törvényben meghatározott esetekben; 
2.24. kötelezettségvállalás országa: bármely fajta gépjármű biztosítása esetén a 
a) telephely szerinti ország, vagy 
b) baleset bekövetkezésének helye szerinti ország, amennyiben a hatósági jelzés viselésére kötelezett gépjármű baleset részesévé vált, 
és nem rendelkezik érvényes hatósági jelzéssel, illetve a rajta lévő hatósági jelzés nem rendelhető, vagy már nem rendelhető hozzá, 
vagy 
c) rendeltetés helye szerinti tagállam; 
2.25. külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. 
törvény 2. §-ának 2. pontjában meghatározott fogalom; 
2.26. levelező: olyan biztosító, a biztosító részére kárrendezési tevékenységet végző szervezet, kárrendezési megbízott, egyéb szervezet 
vagy személy, akit vagy amelyet a működése szerinti ország nemzeti irodájának jóváhagyásával a zöldkártyarendszerhez tartozó 
ország biztosítója jelöl a biztosítottjai által a levelező országában okozott gépjármű-felelősségbiztosítási károk kezelésére és 
rendezésére; 
2.27. Nemzeti Iroda: a KGFB törvény szerinti biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjármű-biztosítási megállapodásból 
és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat; 
2.28. rendeltetés helye szerinti tagállam: gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre 
bocsátástól számított harmincnapos időtartam folyamán az a gépjármű telephely szerinti országától eltérő tagállam, 
a) ahol a tulajdont szerző természetes személy állandó lakóhelye, a jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany tulajdonszerzése 
esetén annak székhelye található, illetve 
b) amelyben a tulajdont szerző szokásos tartózkodási helye van, vagy ha a szerződő jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany, 
az a tagállam, amelyben a tulajdont szerzőnek a szerződéssel érintett telephelye, fióktelepe található; 
2.29. Rendszámegyezmény: a nemzeti irodák között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az egyezményben részes országok 
hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet 
igazolásául a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) az országjellel együtt elfogadják; 
2.30. súlyos személyi sérülés: a balesetből eredően legalább 25%-os össz-szervezeti egészségkárosodással járó maradandó 
fogyatékosságot okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógytartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés; 
2.31. székhely szerinti tagállam: a Bit.-ben a székhely tagállamaként meghatározott fogalom; 
2.32. tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam és Svájc; 
2.33. telephely szerinti ország:  



a) amelynek hatósága a gépjárművet állandó vagy ideiglenes hatósági jelzéssel ellátta, vagy 
b) amelyben a hatósági jelzés viselésére nem kötelezett gépjárművek esetében a tulajdonos vagy a gépjármű felett egyébként 
rendelkezési jogot gyakorló személy (jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany) állandó lakóhelye (székhelye), illetve 
szokásos tartózkodási helye (az érintett telephelye, fióktelepe) található; 
2.34. türelmi idő: a díj esedékességétől számított hatvannapos időszak, melynek a díj - esedékességtől számított negyvenöt napon 
belüli - megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg - az esedékességtől számított 
hatvanadik nap elteltével díjnemfizetéssel megszűnik; 
2.35. üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, 
engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos; 
2.36. zöldkártya: a zöldkártyarendszer országaiban elfogadott, egységes szabványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-
felelősségbiztosítási igazolvány (kártya), amelyet a nemzeti iroda nevében a biztosítási szerződésnek megfelelően a biztosítók állítanak 
ki az üzemben tartó számára, a meglátogatott országban megkövetelt gépjármű- felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására; 
2.37. zöldkártyarendszer: a nemzeti irodák közötti megállapodások alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere, 
mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-
felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják; 
2.38. a személy, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatok. a 14.5. pont alkalmazásában a szerződő 
üzemben tartó neve (jogi személy vagy jogi személyisséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, továbbá cégjegyzékszáma, 
illetve nyilvántartási száma), születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, a gépjármű hatósági jelzése (rendszáma) és 
alvázszáma, a biztosító neve, a biztosítást igazoló okirat száma. 
 
3. Gépjármű felelősség-biztosítási kötelezettség: 
3.1. 
Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles a KGFB törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése 
során okozott károk fedezetére, a KGFB törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel 
hatályban tartani (biztosítási kötelezettség). 
3.2. 
A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és 
jelzéssel való ellátásának időpontjától - a szünetelés kivételével - a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárműn esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a 
részvétel végleges megszüntetéséig terheli. 
3.3. 
A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által - szerződés 
vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján - üzemben tartóként megnevezett személy. 
3.4. 
Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, a KGFB törvény szerinti új üzemben tartó köteles a tulajdonjog 
átszállását követően a biztosítási szerződést haladéktalanul megkötni. 
3.5. 
Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, illetve ideiglenes forgalmi engedély kiadása esetén a biztosítási kötelezettség az 
ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve az ideiglenes forgalmi engedély érvényességének időtartama alatt áll fenn. 
3.6. 
Az üzemben tartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség címzettje nem állapítható meg, a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást 
lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a 
biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja. 
 
4. A biztosítási szerződés létrejötte és megszűnése 
4.1. 
A biztosító a magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójának, valamint azon gépjármű 
tulajdonosának, melynek rendeltetés helye szerinti tagállama a Magyar Köztársaság, a KGFB törvényben meghatározott feltételek 
szerinti biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó - a biztosító díjtarifájának megfelelő - ajánlatát az 5.2. pontban meghatározott 
összeghatárok szerint köteles elfogadni. 
4.2. 
Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt a 9.7. pontban meghatározottak szerint (díjnemfizetés) szűnik meg, az 
üzemben tartónak az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát kizárólag 
az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, amelynél a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg. 
4.3. 
A 4.2. pontban meghatározott esetben az üzemben tartó annál a biztosítónál köteles a szerződést megkötni, ahol a szerződése 
díjnemfizetés miatt szűnt meg. 
4.4. 
Az a biztosító, amely a szerződést a biztosítási időszak végére felmondta vagy a szerződés a biztosítási időszak alatt díjnemfizetés 
miatt szűnt meg, az üzemben tartónak a szerződés megszűnését közvetlenül követő biztosítási időszakra vonatkozó ajánlatát nem 
köteles elfogadni. 
4.5. 
A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.  
4.6. 
A szerződés úgy is létrejön, ha a szerződő üzemben tartó a díjtarifának és a biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatát a jogviszony 
tartalmára, és a biztosítási feltételekre vonatkozó tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon a biztosító vagy 
annak képviselője részére átadja. 



4.7. 
A biztosító a 4.6. pont szerinti ajánlatot annak átadásától számított 15 napon belül a 4.4. pontban meghatározott indokok alapján 
utasíthatja el. 
4.8. 
Ha az üzemben tartó ajánlata nem felel meg a 4.6. pontban meghatározott feltételeknek, a szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az 
ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. 
4.9. 
A 4.6. pont és 4.8. pont szerinti esetben a szerződés az ajánlat átadásának időpontjában - az ajánlat szerinti tartalommal - jön létre. 
4.10. 
A biztosító a 4.8. pontban meghatározott esetben az ajánlatot annak átadásától számított 15 napon belül a díjtarifától és a biztosítási 
feltételektől való eltérésre történő hivatkozással, illetve az 4.4. pontban meghatározott indokok alapján elutasíthatja, vagy igazolható 
módon elküldött javaslatot tehet az ajánlat díjtarifának és a biztosítási feltételeknek megfelel_ módosítására. Ha az ajánlat 
módosítására tett javaslatot a szerződő a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem kifogásolja, a szerződés a 4.9. pontban 
meghatározott időpontban a módosított ajánlat szerint létrejön. 
4.11. 
Ha a biztosító az ajánlat módosítására tesz javaslatot, köteles az üzemben tartó figyelmét felhívni az ajánlat módosításának tényére, 
valamint az ajánlathoz viszonyított lényeges eltérésekre. Ennek hiányában a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. 
4.12. 
A biztosító kötvényt a 4.5. – 4.11. pontokban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmával egyező tartalommal bocsáthat ki 
4.13. 
A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a 
biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben 
megérkezik. 
4.14. 
A biztosítási időszakon belül – a KGFB törvényben meghatározott eseteken túl - a szerződés csak a felek közös megegyezésével 
szüntethető meg. 
4.15. 
A szerződés érdekmúlással szűnik meg a gépjármű forgalomból történő kivonásával, az üzemben tartó változása esetén, illetve 
szünetelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított hat hónapon belül nem történik meg. 
4.16. 
A szerződés érdekmúlással szűnik meg a tulajdonjog átszállása esetén, ha a szerződéskötésre kötelezett üzemben tartó személyében 
változás áll be. 
4.17. 
A járműnyilvántartásban szereplő gépjárművek vonatkozásában a fennálló biztosítás által érintett biztosítót a KGFB törvényben előírt 
feladatainak ellátása céljából, a gépjármű forgalomból történő kivonásának, a gépjármű első és ismételt forgalomba helyezésének, 
valamint a gépjármű tulajdonjogát érintő változásnak - ideértve a régi tulajdonos (átruházó) külön jogszabályban meghatározott, 
tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének időpontját is - járműnyilvántartásba történő bejegyzéséről, 
továbbá az üzemben tartó és a járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartó személyét érintő változás járműnyilvántartásba történő 
bejegyzéséről - e tény járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg - a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti, 
amely értesítést a biztosító a feladatai ellátása során figyelembe veszi. 
4.18. 
A járműnyilvántartásban nem szereplő gépjármű üzemben tartója a hatósági engedély visszavonását, a tulajdonjog átruházását, illetve 
az üzemben tartó változását igazoló okiratot, a forgalomban történő részvétel végleges megszüntetését tanúsító nyilatkozatát köteles a 
biztosítónál 15 napon belül bemutatni. 
4.19. 
A biztosító köteles - a díjnemfizetéssel történő megszűnés esetének kivételével - a biztosítási szerződés megszűnésének tényéről és a 
megszűnt szerződés külön rendeletben meghatározott bonus-malus besorolásáról a megszűnést, illetve az arról történt tudomásszerzést 
követő 30 napon belül az üzemben tartót írásban tájékoztatni. 
4.20. 
A szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. 
4.21. 
A szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései akkor alkalmazhatók, ha a KGFB törvény eltérő rendelkezést 
nem tartalmaz. 
4.22. 
Az üzemben tartó a szerződéskötéskor köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölni a 
biztosítóval, így különösen - fennálló szerződés esetén a biztosítási időszak vagy a tartam utolsó napját követő - az új biztosítási 
időszak vagy a határozott tartam kezdő napját, biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó 
biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat számát. 
4.23. 
Az üzemben tartó a szerződéskötéskor köteles a fedezetlenségi díj megállapításához szükséges adatokat a biztosítóval vagy annak 
képviselőjével közölni. 
4.24. 
A 3.3. pontban meghatározottak szerint a gépjármű tulajdonosa által üzemben tartóként megnevezett személy által kötött szerződés az 
üzemben tartói jogosultság keletkezésének - járműnyilvántartásba bejegyzett - időpontjában - de legkorábban a biztosítási 
szerződésben megállapított időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában - lép hatályba. Ha az üzemben tartói 
jogosultság bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül nem történik meg, a szerződés megszűnik. 
 



4.25. 
Az üzemben tartó köteles 8 napon belül bejelenteni a biztosítónak a biztosítást igazoló okiratban feltüntetett adatok változását. 
4.26. 
A biztosítási szerződés hatálya alatt ugyanarra a biztosítási időszakra kötött további biztosítási szerződés érvénytelen. 
 
5. A helytállási kötelezettség és annak mértéke 
5.1. 
A biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket 
a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak. 
5.2. 
Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 
millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni, mely 
összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés 
költségeit, valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó 
kamatokat. 
5.3. 
Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta, vagy a zöldkártyarendszer azon országainak területén, amelyek nemzeti 
irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító helytállási kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti 
ország gépjármű felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a biztosító szerződésben meghatározott helytállási 
kötelezettségének mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító helytállási kötelezettsége a 
biztosítási szerződésben vállalt összeghatárok mértékéig áll fenn. 
5.4. 
Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő több káresemény egy biztosítási 
eseménynek minősül. 
5.5. 
Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több jogosult megalapozott kártérítési igénye meghaladja az 5.2. és 5.3. pontokban 
meghatározott összeget, akkor a kártérítési igények megtérítése az összes kártérítési igénynek a károkra káreseményenként 
meghatározott összeghez viszonyított arányában történik. 
5.6. 
Ha kártérítésként járadékfizetési kötelezettség áll fenn, a biztosítási összeg felosztásakor a járadék tőkeértékét kell figyelembe venni. 
Ha a jövőben várható járadékkifizetések tőkeértéke magasabb a szerződésben rögzített biztosítási összegből rendelkezésre álló 
összegnél, a biztosító a járadékkifizetések tőkeértékét arányosan csökkentve állapítja meg a járadék nagyságát. 
5.7. 
Ha a biztosítási esemény folytán az adott kártípusra (dologi, illetve személyi kár) meghatározott káreseményenkénti összeg kimerül, a 
biztosítási összeg felosztásakor figyelembe nem vett károsult kizárólag akkor érvényesíthet kártérítési igényt, ha azt a biztosító a 
károsultnak fel nem róható okból hagyta figyelmen kívül. Ebben az esetben a kárt olyan arányban kell az adott kártípusra 
meghatározott biztosítási összeg újrafelosztásával megtéríteni, amilyen arányban a károsult a biztosítási összeg felosztásakor abból 
részesülhetett volna. 
5.8. 
A 5.7. pont szerinti eljárást kell követnie a biztosítónak akkor is, ha egy vagy több károsult kártérítési igénye a károsultnak fel nem 
róható okból a biztosítási összeg felosztását követően jelentkezik, vagy növekszik (pl.egészségi állapot romlása). 
5.9. 
Ha a biztosító a figyelembe nem vett károsult kárát az 5.5. – 5.9. pontokban foglaltak szerint megtérítette, a biztosítási összeg 
újrafelosztása miatt jogosult a többi érintett károsulttól a részükre korábban teljesített kárkifizetésből az új kártérítési arányt meghaladó 
kártérítési összeget visszakövetelni a kifizetést követő 5 éven belül. A biztosító az újrafelosztás lehetőségéről köteles a károsultat a 
kárrendezés során, az első kárkifizetéssel egyidejűleg írásban tájékoztatni. 
5.10. 
Ha egy vagy több károsult kártérítési igénye a biztosítási összeg 5.5. pontban meghatározottak szerinti felosztásakor figyelembe 
vetthez képest csökken, abban az esetben a többi károsult a biztosítási összeg újrafelosztásából eredő új kártérítési aránynak megfelelő 
kártérítésre jogosult. 
5.11. 
A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely 
a) a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak; 
b) a károkozó gépjárműben keletkezett; 
c) a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként 
keletkezett; 
d) sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak 
megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett; 
e) a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett; 
f) a gépjármű - forgalomban való részvétele nélkül - munkagépként való használata során keletkezett; 
g) álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett; 
h) üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett; 
i) gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be; 
j) környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett; 
k) a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott; 
l) háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett. 
 



6. A biztosítási szerződés időbeli hatálya, és a biztosítási időszak 
6.1. 
Az állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek esetében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú. 
6.2. 
Az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező gépjárművek, továbbá az igazolólappal 
rendelkező lassú járművek és a négykerekű segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében, valamint azon más tagállami telephelyű gépjármű esetében, melynél a 
rendeletetés helye szerinti tagállama a Magyar Köztársaság (KGFB törvény 4. § (7) bekezdése) a biztosítási szerződésben megjelölt 
határozott tartamú szerződés köthető. 
6.3. 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú jármű) esetében határozatlan tartamú szerződés köthető. 
6.4. 
A határozatlan tartamú szerződések esetében a biztosítási időszak egy év, valamint a 4.2. pontban, továbbá a 9.9. pontban 
meghatározott esetekben a megszűnt szerződés szerinti biztosítási időszak végéig terjedő időszak. 
6.5. 
A biztosítási évfordulót a biztosítást igazoló okiraton fel kell tüntetni. 
6.6. 
A biztosítási időszak első napja - a szünetelés időtartama alatt hatályba lépő szerződések kivételével – a kockázatviselés kezdete. 
6.7. 
A biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző ötvenedik napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a 
biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra - az értesítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján - a díjtarifa 
szerint várható díjról. 
6.8. 
A 6.7. pontban meghatározott értesítés - a szerződő hozzájáruló nyilatkozata alapján - elektronikus úton is megtehető. 
 
7. A biztosítási szerződés területi hatálya 
7.1. 
A biztosítási szerződés területi hatálya a tagállamok területére, valamint a zöldkártyarendszer azon 
országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú 
megállapodást kötött. 
 
8. A biztosító kockázatviselése 
8.1. 
A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés 
létrejöttének időpontjában, a 3.3. pontban meghatározott üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemben tartói jogosultság 
keletkezésének - járműnyilvántartásba bejegyzett – időpontjában - de legkorábban a biztosítási szerződésben megállapított időpontban, 
ennek hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában - kezdődik. 
8.2. 
Ahhoz, hogy a biztosító kockázatviselése már a biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően megkezdődjék, a biztosító vagy az általa 
feljogosított személy írásbeli elfogadó nyilatkozata szükséges. 
8.3. 
Semmis a biztosító által egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 
(biztosítási) feltétel, amennyiben olyan kikötést tartalmaz, hogy a biztosító csak a díj (első díjrészlet) befizetését követően viseli a 
kockázatot. 
8.4. 
A biztosító kockázatviselése a 9.7. pontban meghatározott türelmi időben fennáll. 
8.5. 
A szerződés érdekmúlással történő megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése a forgalomból történő kivonás, a forgalomban 
történő részvétel végleges megszüntetése, a szerződéskötésre kötelezett üzemben tartó személyének változása esetén a tulajdonjog 
átszállása, illetve az üzemben tartói jogosultság megszűnésének - járműnyilvántartásba bejegyzett - időpontjában szűnik meg. 
8.6. 
A biztosító kockázatviselése a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a szerződés megszűnésének időpontjában, 
a szerződés biztosítási időszak végére történő felmondása esetén a biztosítási időszak zárónapján szűnik meg. 
8.7. 
A szerződés a 9.7. pontban meghatározott megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése a türelmi idő zárónapján szűnik meg. 
 
9. Díjfizetés 
9.1. 
A biztosítási díj a kockázat viselésének időtartamára előre illeti meg a biztosítót. 
9.2. 
A biztosító a kockázatviselése megszűnése napjáig járó biztosítási díj megfizetését követelheti. 
9.3. 
A határozott tartamú biztosítási szerződések biztosítási díja a biztosítás tartamára egy összegben illeti meg a biztosítót (egyszeri díj). 
 
 
 



9.4. 
A biztosítás első díjrészlete, valamint folytatólagos díjrészletei a felek által a szerződésben meghatározott időpontokban esedékesek. 
Ennek hiányában az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjrészlet pedig az adott díjfizetési időszaknak az első 
napján esedékes. 
9.5. 
Az egyszeri díjat - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés létrejöttekor kell megfizetni. 
9.6. 
A biztosítót a késedelmes díjfizetés időszakára a szerződésben megállapított kamat illeti meg. 
9.7. 
Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig - a 
következményekre történő figyelmeztetés mellett - a szerződő félnek a díj esedékességétől számított negyvenötnapos póthatáridővel, 
igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem 
szűnt meg - az esedékességtől számított hatvanadik napon megszűnik. 
9.8. 
A biztosító köteles a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnéséről a póthatáridő leteltét követő 15 napon belül az üzemben tartónak 
igazolható módon értesítést küldeni. 
9.9. 
Ha az üzemben tartó a biztosítónál a díj esedékességétől számított hatvanadik napig - a díj esedékességétől számított hatvanadik 
napot követő napon kezdődő hatállyal - új szerződést kötött, úgy a biztosító köteles a KGFB törvény 49. §-a alapján fennálló 
értesítési kötelezettségének a (6) bekezdésben meghatározott értesítéssel egyidejűleg eleget tenni. 
9.10. 
Ha a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnése az üzemben tartó önhibáján kívül eső okból következik be, az üzemben tartó a 
megszűnés tudomására jutásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a megszűnést követő 2 hónapon belül, kizárólag az önhiba 
hiányát alátámasztó tények hitelt érdemlő igazolásával kezdeményezheti a jövőre nézve - egy adott biztosítási időszakon belül - az 
eredetivel egyező szerződéses állapot helyreállítását. 
9.11. 
Az üzemben tartó a szerződéses állapot 9.10. pont szerinti helyreállítására akkor jogosult, ha a szerződés megszűnéséig esedékessé 
vált díjat a biztosítónak megfizeti, és a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnését követően a szerződéses állapot 
helyreállításáig a gépjármű nem vett részt a közúti forgalomban, illetve azzal kárt nem okoztak. 
 
10. A fedezetlenségi díj megfizetésére vonatkozó szabályok 
10.1. 
Az üzemben tartó köteles a fedezetlenségi díjat megfizetni. 
10.2. 
A teljes fedezetlenségi díjat azon biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát 
követően szerződést köt. 
10.3. 
A biztosító a fedezetlenségi díjat az arról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles kiszámítani. 
10.4. 
A fedezetlenségi díj kiszámításánál arra az évre járó meghirdetett díjtarifát kell alkalmazni, amelyre a fedezetlenség időtartama esik, a 
díjat beszedő biztosító díjtarifája nem alkalmazható. 
10.5. 
Az üzemben tartó a 10.3. és 10.4. pontokban meghatározottak szerint kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási 
díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén 30 napos határidővel – köteles megfizetni. 
10.6. 
Ha az üzemben tartó az 10.5. pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a 9.7. pontban meghatározott rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 
10.7. 
A fedezetlenségi díjnak - a díjhirdetést követő naptári évre vonatkozó - egy naptári évre számított tarifáját gépjármű-kategóriánként 
minden év október 30-ig a Kártalanítási Számla kezelője hirdeti meg két országos napilapban és honlapján. 
 
11. Díjtarifa, díjhirdetés 
11.1. 
A biztosító a díjat minden egyedi szerződés vonatkozásában a meghirdetett díjtarifa alapján alakítja ki és azt az adott biztosítási 
időszak alatt - a bonus-malus rendszerre vonatkozó külön rendeletben meghatározottak kivételével - nem változtatja meg. 
11.2. 
A biztosítási időszakra, valamint a határozott tartamú szerződésre az időszak, illetve a tartam kezdőnapján érvényben lévő díjtarifát 
kell alkalmazni. 
11.3. 
A biztosító köteles minden egyedi szerződés vonatkozásában a 11.2. pontban meghatározottak szerint alkalmazandó, a következő 
naptári évre vonatkozó díjtarifáját október 30-ig legalább két országos napilapban és a honlapján meghirdetni. 
11.4. 
A biztosító a meghirdetett díjtarifáját nem változtathatja meg. 
11.5. 
A biztosító köteles a biztosítási feltételeit, az adott naptári évben alkalmazandó, valamint október 30-át követően a következő évben 
alkalmazandó díjtarifáját az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben és a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé tenni. 
 



11.6. 
A határozatlan tartamú szerződés fennállása alatt a biztosítás díja a következő biztosítási időszak első 
napjától kezdődő hatállyal a 11.1. és 11.2. pontokban meghatározottak szerint módosul.  
11.7. 
A 11.6. pontban foglaltaktól kizárólag akkor lehet eltérni, ha azt jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. 
 
12. Bonus-malus rendszer 
12.1. 
Az üzemben tartó a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési 
kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet (malus) fizetésére köteles. 
12.2. 
A biztosítók külön rendeletben meghatározottak szerint kötelesek a kártörténeti adatokat felhasználni, a kártörténeti adatokon alapuló 
bonus-malus rendszert működtetni, továbbá a kártörténeti igazolásokat kiadni. 
12.3. 
A biztosító az adott járművet vagy járműveket illetően az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése céljából 
köteles igazolást kiadni a kártörténetre vonatkozó adatokról, illetve az igazolt biztosítási időszakra vonatkozó bonus-malus 
besorolásról: 
a) a biztosított jármű üzembentartója részére a szerződés megszűnését követő 15 napon belül, illetve az üzembentartónak a szerződés 
megszűnését követő kérése esetén, az igénylés dátumát követő 15 napon belül, 
b) az adott járműre vagy járművekre vonatkozó új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötő biztosító részére, annak 
ez irányú kérése esetén, az igénylést követő 15 napon belül, 
c) az adott járműre vagy járművekre vonatkozó új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötő biztosító részére az 
igazolt biztosítási időszakot követő év szeptember 30-ig, az igazolt biztosítási időszakot érintő azon kártörténetre vonatkozó adatokról 
- ide nem értve a bonus-malus besorolást -, amelyek vonatkozásában a b) pont alapján kiadott igazolást követően került sor első 
alkalommal teljesített kárkifizetésre. 
12.4. 
A biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke eredményelszámolásának és adatszolgáltatásának szabályait a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
 
13. Szünetelés 
13.1. 
A biztosító kockázatviselése a járműnyilvántartásban szereplő gépjárművek esetében szünetel, ha az 
üzemben tartó kérelmére vagy hivatalból történ_ eljárás következtében a gépjármű a forgalomból ideiglenes kivonásra került. 
13.2. 
A biztosítót a 13.1. pontban meghatározott ideiglenes kivonás tényéről, valamint annak kezdő és záró időpontjáról a 
kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti. 
13.3. 
A szünetelés a 13.2. pontban meghatározott időpontoknak megfelelően a kivonás napjától a szünetelés lejártának napjáig vagy a 
gépjármű ismételt forgalomba helyezésének napjáig, de legfeljebb hat hónapig tart. 
13.4. 
Ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított hat hónapon belül nem történik meg, a szerződés a hat hónapos időszak 
utolsó napját követő napon megszűnik. 
13.5. 
A szünetelést követő díjrészlet fizetésének esedékessége - a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szünetelés megszűnésének a 
napja. 
13.6. 
A hivatalból történő ideiglenes kivonás következtében fennálló szünetelés esetén a biztosító a 13.2. pontban meghatározott értesüléstől 
számított 15 napon belül tájékoztatja az üzemben tartót a kockázatviselés szünetelésének tényéről és az esetlegesen bekövetkező 
károkozás következményeiről. 
13.7. 
A szünetelés időtartama alatt az üzemben tartó kötelezettsége a szerződés folyamatos díjfizetéssel történő hatályban tartására nem áll 
fenn. 
13.8. 
A járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművek esetében a szünetelésnek nincs helye. 
 
14. Kártérítési igények érvényesítése 
14.1. 
A biztosító, a Kártalanítási Számla kezelője, a Nemzeti Iroda, a kárrendezési megbízott, valamint a 
Kártalanítási Szervezet a gépjármű üzemeltetése során okozott kárt a KGFB törvényben foglaltak szerint megtéríti. 
14.2. 
A károsult kártérítési igényét a KGFB törvény alapján, a biztosítási szerződés keretei között a károkozó gépjármű üzemben tartójának 
biztosítójával szemben közvetlenül, illetve a KGFB törvényben meghatározott esetekben a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben 
jogosult érvényesíteni. 
14.3. 
A más tagállam területén lakóhellyel (székhellyel) rendelkező károsult keresetet indíthat a károkozó Magyar Köztársaság területén 
székhellyel rendelkező biztosítójával szemben a lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban, vagy a baleset bekövetkezésének helye 



szerinti tagállamban, amennyiben a baleset a zöldkártyarendszer valamely, a károsult lakóhelyétől (székhelyétől) eltérő országában 
következett be. 
14.4. 
A biztosítóval szemben támasztott követeléseket a károsult választása szerint a kárképviselővel szemben is érvényesítheti a biztosítóra 
kiterjedő joghatállyal. 
14.5. 
A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a 
személy, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges  adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire 
vonatkozó információkat. Az így átadott adatok a KGFB törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából kizárólag a 
biztosítóhoz, a Nemzeti Irodához, a Kártalanítási Számla kezelőjéhez, a Kártalanítási Szervezethez, a levelezőhöz, a kárrendezési 
megbízotthoz, a kárképviselőhöz, az egészségbiztosítási szervhez, a nyugdíjbiztosítási szervhez továbbíthatók és a Bit. biztosítási 
titokra vonatkozó szabályai szerint kezelendők. 
14.6. 
A károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a 
biztosítónak. A határidő elmulasztása esetén - kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt - a késedelmes teljesítés 
jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti időszakra a biztosítóval, a kárrendezési 
megbízottal, a levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók. 
14.7. 
A Kártalanítási Alap fedezi a károsultnak a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben fennálló követelését a biztosítási szerződésben, 
valamint a KGFB törvényben a kárigények érvényesítésével kapcsolatos rendelkezések figyelembevételével. 
14.8. 
A biztosított köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges 
körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 
munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni. 
14.9. 
Az érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó a 14.8. pontban meghatározottakat 5 munkanapon belül köteles a 
Kártalanítási Számla kezelőjének bejelenteni. 
14.10. 
Köteles a biztosított 5 munkanapon belül bejelenteni azt is, ha a káreseménnyel kapcsolatban ellene peres vagy nemperes eljárás 
indult. A biztosító jogosult ebben az eljárásban a biztosított képviseletéről gondoskodni. 
14.11. 
Az érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó a 14.10. pontban meghatározottakat 5 munkanapon belül köteles a 
Kártalanítási Számla kezelőjének bejelenteni. A Kártalanítási Számla kezelője jogosult ebben az eljárásban az érvényes biztosítási 
szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó képviseletéről gondoskodni. 
14.12. 
Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani. 
14.13. 
A biztosító, a Nemzeti Iroda, a Kártalanítási Számla kezel_je, a kárképvisel_ és a levelez_ kérelmére, a kárrendezési eljárás 
lefolytatása céljából, az eljáró hatóság tájékoztatást nyújt a káreseménnyel kapcsolatos eljárás állásáról, eredményéről, a károsult és a 
károkozó – a 2.38. pontban meghatározott – személyes adatairól, a gépjármű hatósági jelzéséről, a biztosító megnevezéséről, a 
biztosítást igazoló okirat számáról, valamint a káreseménnyel kapcsolatban a konkrét esetre vonatkoztatva a kárigények rendezéséhez 
szükséges alapvető adatokról. 
14.14. 
A biztosító, ennek kárrendezési megbízottja, levelezője, a kárképviselő, a Kártalanítási Számla kezelője és a Nemzeti Iroda köteles a 
kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is 
legkésőbb a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak: 
a) kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás és a kárt az 5.2. és 5.3. 
pontokban foglaltaknak megfelelően, jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerűen megállapította, vagy 
b) indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a felelősséget nem ismeri 
el, vagy az nem egyértelmű, vagy a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg. 
14.15. 
A biztosító a kártérítési követelések jogosságát a biztosított felelősségre vonatkozó nyilatkozatában 
foglaltak és a rendelkezésre álló tények és adatok összevetése alapján, a biztosított kártérítési felelősségéhez mérten köteles 
megállapítani. 
14.16. 
A károsult kártérítési követelését elutasító jogerős ítélet hatálya a biztosítottra - a KGFB törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetekben az üzemben tartóra és a vezetőre - is kiterjed, ha azt a károsult és a biztosító, a kárképviselő, a Nemzeti Iroda vagy a 
Kártalanítási Számla kezelője közötti perben hozta a bíróság. 
14.17. 
A biztosító, a Kártalanítási Számla kezelője egyösszegű pénzbeli kártérítés esetén köteles a megállapított összeget a kártérítési javaslat 
elfogadását, vagy a kártérítés jogerős megítélését követő 15 napon belül a károsultnak megfizetni. 
14.18. 
Gépjármű károsodása esetén a biztosító előzetes kalkulációt készít az általa téríthető helyreállítási 
költségek és kiadások nettó, illetve bruttó összegéről, illetve - amennyiben az értékcsökkenés fizetésének feltétele fennáll - az 
értékcsökkenés mértékének megfelelő összegről, és erről tájékoztatja a károsultat. 
 
 



14.19. 
A biztosító a gépjárműben keletkezett kár helyreállításához szükséges költségek általános forgalmi adóval növelt összegét a 
károsultnak csak akkor térítheti meg, ha a károsult által bemutatott számla tartalmazza a gépjármű helyreállításához szükséges 
munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint az a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelel. Ellenkező 
esetben a biztosító a gépjárműben keletkezett kárként a 14.18. pont szerinti nettó összeget, illetve - amennyiben az értékcsökkenés 
fizetésének feltétele fennáll - az értékcsökkenés összegét téríti meg. 
14.20. 
Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a közlekedési balesettel érintett gépjármű kormányműve, futóműve, illetve karosszériája (alváza) 
olyan károsodást szenvedett, amely miatt a közúti forgalomban való további részvételre közlekedésbiztonsági szempontból 
alkalmatlannak tekinthető és a helyreállítás - a jogosult erre irányult nyilatkozata alapján - nem történik meg, a kárfelvételi eljárás 
befejezésétől számított 8 munkanapon belül - az alkalmatlanság okának feltüntetésével - értesíti a közlekedési hatóságot, kivéve, ha a 
károsult a hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak bontási átvételi igazolását a 
biztosítónak bemutatja. 
14.21. 
A gépjárműben keletkezett károsodás esetén a biztosító a kár helyreállításához szükséges teljes költséget biztosítási szolgáltatása 
keretében csak akkor térítheti meg a károsultnak, ha a közlekedési hatóság a gépjármű műszaki vizsgálata eredményeként 
a) arról tájékoztatja a biztosítót, hogy a gépjármű a közúti forgalomban való részvételre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas, 
vagy 
b) a gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból a 14.22. pontban meghatározott kivétellel műszakilag alkalmatlannak minősíti, és 
ennek alapján a gépjárművet a jegyző - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - ideiglenesen kivonta a forgalomból. 
14.22. 
A 14.21. b) pont nem alkalmazható abban az esetben, ha a közlekedési hatóság a gépjármű műszaki vizsgálata eredményeként a 
hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból véglegesen 
alkalmatlannak minősítette. 
14.23. 
A biztosító az értékcsökkenés összegét csak abban az esetben fizetheti ki a károsult részére, ha a károsult a hulladékká vált 
gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak bontási átvételi igazolását a biztosítónak bemutatta vagy a 
gépjárművet a jegyző - a külön jogszabályban meghatározottak szerint – végleg kivonta a forgalomból. 
14.24. 
A károsult részére a biztosító nem fizetheti ki a 14.18. pont szerint kalkulált nettó összeget, illetve az értékcsökkenés összegét, ha a 
közlekedési hatóság arról tájékoztatja, hogy az üzemben tartó a 14.20. pontban foglalt értesítés alapján elrendelt műszaki vizsgálatra a 
gépjárművet nem mutatta be, és a műszaki vizsgálatára más módon sem került sor. 
14.25. 
A 14.19. pontban, valamint a 14.22. – 14.24. pontban foglaltak nem érintik azt a lehetőséget, hogy a biztosító a 14.18. pont szerint 
előzetesen kalkulált nettó összeg, illetve értékcsökkenés 60%-ának megfelelő összegű szolgáltatási előleget nyújtson. 
14.26. 
A 14.20. – 14.25. pontokban meghatározottakat nem kell alkalmazni, ha a kárt szenvedett gépjármű telephely szerinti országa nem a 
Magyar Köztársaság. 
 
15. Törvényi engedmény 
Amennyiben a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási Számla kezelője a kárt megtérítette, a 
megtérített összeg erejéig őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat – a KGFB törvény  35. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetekben az üzemben tartót és a vezetőt - illették meg a kárért felelős személlyel szemben. 
 
16. Visszkereset 
16.1. 
A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a KGFB törvény 36. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a Kártalanítási Számla kezelője 
az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti: 
a) attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette; 
b) a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták; 
c) a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve 
bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési 
képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel (alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket 
meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint); 
d) a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését 
ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét 
alapos okból feltételezte; 
e) az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta; 
f) a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta; 
g) az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként 
terhelő közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget 
befolyásolta. 
16.2. 
Ha a biztosított az 16.1. c) és 16.1. d) pontokban, valamint a vezető a 16.1. f) pontban felsorolt esetekben köteles a megtérítésre, a 
teljesített szolgáltatások keretei között egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási 
Számla kezelője legfeljebb 1,5 millió Ft-ig érvényesítheti követelését. 
 



16.3. 
Ha az üzemben tartó az 16.1. e) pontban meghatározott esetben köteles a megtérítésre, a teljesített szolgáltatások keretei között egy 
biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője legfeljebb 750 ezer Ft-ig 
érvényesítheti követelését. 
16.4. 
Ha az üzemben tartó, illetve a vezető bizonyítja, hogy az 16.1. g) pontban meghatározott kötelezettségét nem szándékosan szegte meg, 
a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője követelését az általa teljesített szolgáltatás keretei között 
legfeljebb 500 ezer Ft-ig érvényesítheti. 
16.5. 
Az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője nem érvényesíthet 
megtérítési igényt. 
 
17. Igények elévülése 
A biztosítási szerződésből eredő igények a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint évülnek el. 
 
18. Kiegészítő rendelkezések a távértékesítés keretében megkötött biztosítási szerződésekkel kapcsolatosan 
18.1. 
A biztosítási szerződést a szerződő a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja. 
18.2. 
Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a szerződő az erre vonatkozó nyilatkozatát a 18.1. 
pontban meghatározott határidő lejárta előtt postára adja vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi. 
18.3. 
A szerződő elállási (felmondási) jogának gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó azon egyéb távollévők között kötött szerződést, 
illetve távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződést is felbontja (megszünteti), amely a szolgáltató által 
vagy egy harmadik fél és a szolgáltató előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 
18.4. 
Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a szerződő kifejezett hozzájárulását követően 
kezdhető meg. 
18.5. 
 Ha a szerződő elállási (felmondási) jogát gyakorolta, a Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített 
szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A szerződő által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített 
szolgáltatásért - a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan - arányosan járó összeget, és nem lehet olyan 
mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke megtéríttetésének is csak a 
ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van helye. 
18.6. 
A Biztosító csak abban az esetben jogosult a 18.5. pont szerinti összeg követelésére, ha igazolja, hogy a szerződő részére a Távért. 
törvény 3. § (2) bekezdésének ca) alpontjában előírt tájékoztatást megadta. 
18.7. 
Ha az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő a Távért. törvény 6. § (6)-(8) bekezdései alapján meghosszabbodott, a Biztosító a 
meghosszabbítás időtartama alatt, azaz a törvénynek megfelelő tájékoztatás megadásáig teljesített szolgáltatás ellenértékét nem 
követelheti. 
18.8. 
Ha a Biztosító a teljesítést az elállási (felmondási) határidő lejárta előtt a szerződő előzetes hozzájárulása nélkül kezdte meg, a 
szerződővel szemben a 18.5. pontban meghatározott összeg követelésére sem jogosult. 
18.9. 
A Biztosító köteles a szerződő által fizetett pénzösszeget - a 18.5. pontban meghatározott összeg kivételével - az elállásról 
(felmondásról) szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. 
18.10. 
A szerződő köteles a Biztosító által kifizetett pénzösszeget az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, illetve visszaadni. 
 
19. Záró rendelkezés 
A jogszabályi rendelkezések olyan változása esetén, mely változás jelen ÁSZF tartalmát érinti, minden esetben a módosított 
jogszabályban foglaltak az irányadók, és az ÁSZF vonatkozó része is módosítottnak tekintendő még abban az esetben is, ha az ÁSZF 
formális módosítására még nem került sor. 
 
 
A hosszú távú együttműködés reményében, 
 
 
az Astra Biztosító vezetősége  
 


