
  
 

 

   

K&H biztostárs gépjármű segítségnyújtás és biztosítás (továbbiakban: K&H biztostárs gépjármű biztosítás) 
kiegészítő feltételei 

 
szolgáltatási táblázat 

 szolgáltatás  biztosítási összeg 

helyszíni javítás 
100 000 Ft 

szervizbe szállítás 

gépjármű tárolása max. 3 napra limit nélkül 

kapcsolattartás szervizzel segítségnyújtási szolgáltatás 

gépjárműben utazó Biztosítottak tovább- vagy hazautazása 
120 000 Ft 

szállásköltség max. 3 éjszakára 

szállás szervezés limit nélkül 

bérautó max. 3 napra 20 000 Ft/nap 

telefon- és faxköltségek térítése 100 USD 

telefonon keresztüli segítségnyújtás és vésztolmácsolása 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás 

 
 
 
A Biztosító a biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a 
biztosított gépjármű jelen kiegészítő feltételekben meghatározott biztosítási esemény miatt bekövetkező 
menetképtelensége esetén az alábbiakban részletezett gépjármű segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja. 

K&H biztostárs gépjármű biztosítás önállóan nem köthető meg, kizárólag a K&H biztostárs utasbiztosítás (továbbiakban: 
alapbiztosítás) mellé, külön díj megfizetése mellett vehető igénybe. 
 
Jelen kiegészítő feltételekben nem szabályozott kérdésekben az ’I. általános feltételek’ fejezetben foglaltak az irányadók. 
 

2. mi minősül biztosított járműnek?  

Biztosított gépjárműnek minősül a biztosítási kötvényen meghatározott rendszámú, a kockázatviselés első napján a 
gyártási évtől számított legfeljebb 12 éves és a kockázatviselés időtartama alatt érvényes forgalmi engedéllyel és 
rendszámmal rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár és maximum 3,5t megengedett össztömegű tehergépjármű, 
amelyet a Biztosított jogszerűen használ, és amellyel a Biztosított a kockázatviselés időtartama alatt Magyarország 
területéről indulva a 61. pontban meghatározott országok területére, majd onnan Magyarország területére visszautazik.  

 
3. jelen kiegészítő biztosítás szempontjából ki minősül biztosított személynek?  

A K&H biztostárs gépjármű biztosítás szempontjából biztosított személynek minősül a biztosított gépjárműben utazó, 
K&H biztostárs, illetve K&H bank- vagy hitelkártyához kapcsolódó utasbiztosítás keretében biztosított személyek 
(továbbiakban: Biztosítottak), de legfeljebb a gépjármű forgalmi engedélyében meghatározott maximálisan szállítható 
számú személy.  
Ha a gépjárműben utazó személy nem rendelkezik a biztosítási esemény időpontjában K&H biztostárs utasbiztosítással, 
illetve K&H bank- vagy hitelkártyához kapcsolódó utasbiztosítással, vagy, ha a gépjármű vezetője a járművet nem 
jogszerűen vezeti, akkor nem tekinthető jelen kiegészítő biztosítás szempontjából biztosítottnak. 
 

4. mire terjed ki a K&H gépjármű segítségnyújtás?  

A K&H biztostárs gépjármű biztosítás szolgáltatásai a biztosított gépjármű közlekedési balesete vagy műszaki 
meghibásodása miatti menetképtelensége esetén vehető igénybe.  

  
A biztosítási esemény szempontjából közlekedési balesetnek minősül az esemény helye szerint illetékes rendőrség 

által közlekedési balesetnek minősített esemény, amelynek következtében a biztosított gépjármű egyértelműen 
kimutatható és rendőrségi jegyzőkönyvben dokumentált sérüléseket szenved.   
 
A biztosítási esemény szempontjából műszaki meghibásodásnak minősül a biztosított gépjármű olyan műszaki hibája, 

amely a biztosítás tartama alatt, a biztosítási szerződés megkötésekor, illetve a külföldi utazás kezdetekor előre nem 
látható ok miatt következik be és üzemképtelenséget okoz (pl. motorhiba, az elektromos rendszer hibája vagy a 
gumiabroncs defektje), vagy a hiba jellege miatt a gépjármű a meghibásodás helyén érvényes hatósági előírások miatt 
nem vehet részt tovább a forgalomban (pl. ablaktörlők, biztonsági övek, az első vagy hátsó lámpák meghibásodása).  

 
Nem tekinthető műszaki meghibásodásnak az a hiba, amely a következő okokkal összefüggésben következik be: 

 a gépjármű nem rendelkezik a jogszabály által előírt kötelező tartozékokkal; 
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 a gépjárművet nem az adott járműtípusra érvényes műszaki előírásoknak megfelelően használják, vagy a hiba a 
használó hibájából következett be (pl. nem megfelelő üzemanyag használata, az üzemanyag kifogyása, a kulcs 
gépjárműben felejtése, stb.); 

 ha a gépjármű menetképtelensége annak a következménye, hogy a gépjármű karbantartása az adott típusra 
vonatkozó üzemeltetési előírások szerint nem történt meg, vagy nem az előírt időben történt meg (pl. olajcsere). 

 
A K&H biztostárs utasbiztosítás esetén biztosított gépjárművenként legfeljebb egy biztosítási eseményre vonatkozóan 

vállalja a Biztosító a gépjármű segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat. 
 
5. mely országokba vehető igénybe a Biztosító K&H biztostárs biztosítása?  

A K&H biztostárs gépjármű biztosítás területi hatálya Európa területére terjed ki, kivéve Magyarország. Jelen kiegészítő 
biztosítás szempontjából európai területi hatály alá tartozónak tekintendő Törökország és Oroszország teljes területe, 
Kanári-szigetek, Málta, Ciprus és Madeira. 

 
6. mikor lép életbe és meddig hatályos a K&H biztostárs gépjármű biztosítás? 

A K&H biztostárs gépjármű biztosítás vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése kizárólag az alapbiztosítás 
kockázatviselésével megegyező időtartamú lehet, de a K&H biztostárs gépjármű biztosítás maximum 30 napra köthető. 

 
7. mikor mentesül a Biztosító a szolgáltatások kifizetése alól?  

A Biztosító mentesül a károk térítése alól a ’I. általános feltételek’ fejezet 13. pontjában foglalt esetekben. 
 
8. mire nem terjed ki a K&H biztostárs gépjármű biztosítás fedezete? 

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az üzletszerű személyszállításra használt, sporttevékenység céljából 
használt, illetve a megbízhatósági tesztnek kitett jármű menetképtelenségére.  

 
9. mik a szolgáltatás(ok) igénybevételének feltételei? 

Biztosítási esemény bekövetkeztét követően a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a szolgáltatási igényt 

Biztosító segítségnyújtási és kárrendezési megbízottjának.  
 

A Biztosító kizárólag a segítségnyújtási és kárrendezési megbízottjának bejelentett és a megbízott által szervezett vagy 
előzetes hozzájárulásával igénybe vett szolgáltatások költségeinek térítését vállalja. 

 
10. helyszíni javítás vagy szervizbe szállítás 

Biztosítási esemény esetén a Biztosító vállalja, hogy szerelőt küld a biztosított által megjelölt esemény helyszínére 
helyszíni javítás céljából, ha a bejelentés alapján a menetképtelenség a következő javításokkal elhárítható: 

 defektes gumiabroncs cseréje, 

 izzó vagy biztosíték cseréje, 

 akkumulátor feltöltése, illetve cseréje. 
A bejelentés tartalma alapján a Biztosító segítségnyújtási és kárrendezési megbízottja jogosult meghatározni, hogy a 
hiba helyszíni hibaelhárítással javítható-e vagy kizárólag szervizben végezhető el a javítás. 
 
Biztosítási esemény bekövetkezésekor, ha a biztosított gépjármű a helyszínen nem javítható, a Biztosító 
segítségnyújtási és kárrendezési megbízottján keresztül megszervezi a gépjármű elszállítását autómentővel a 

legközelebbi, de legfeljebb 100 km távolságban lévő szervizbe, amely alkalmas a javítás elvégzésére és az 
autómentővel szervizbe történő szállítás költségeit megtéríti.  
A szállítás a Biztosított kérésére márkaszervizbe is történhet. 
 
A Biztosító a helyszíni javítása esetén a javítást végző szerelő szolgáltatási díjának megtérítését (kiszállási díj és javítási 
költség), valamint – ha a gépjármű a helyszínen nem javítható – autómentővel szervizbe szállítás költségeit 100.000,-Ft 
értékhatárig vállalja. 
 

A biztosító a szerviz által végzett javítások költségeit nem téríti meg, a javítás minőségéért és a vállalt javítási határidő 
betartásáért nem vállal felelősséget. 

 
11. gépjármű tárolása 

Amennyiben a biztosított gépjármű szervizbe szállítását a Biztosító megszervezte, de a gépjármű javítása a beszállítás 
napján nem oldható meg (pl. szerviz nyitvatartási ideje miatt) és biztonságos éjszakai tárolást igényel, a Biztosító a 
segítségnyújtási és kárrendezési megbízottján keresztül megszervezi a biztosított gépjármű tárolását a javítás napjáig 

és átvállalja a tárolás költségeit maximum 3 napra. 
 

12. kapcsolattartás szervizzel 

A biztosított gépjármű szervizbe szállításának megszervezése esetén a Biztosító vállalja a szervizzel történő 
kapcsolattartást és a szerviztől kapott információk alapján a Biztosított értesítését a javítási munkák állásáról.  
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13. A gépjárműben utazó Biztosítottak tovább- vagy hazautazása 

Amennyiben a Biztosító megszervezte a biztosított gépjármű szervizbe szállítását, és a gépjármű javítása a szervizbe 
szállítás napján nem fejeződik be vagy a gépjármű nem javítható (jelen esetben ide értve a totálkárt is, illetve a gépjármű 
teljes lopását), a gépjárműben utazó, 59. pontban meghatározott Biztosítottak részére a Biztosító az alábbi 
szolgáltatások egyikének teljesítését vállalja: 

a. a biztosított utasoknak és poggyászuknak (átlagos útipoggyász legfeljebb 20 kg/fő tömegig) az utazás tervezett 
célállomásáig való eljuttatásának megszervezése, valamint a biztosított gépjármű javításának elvégzésekor a 
gépjármű vezetésére alkalmas személy szervizbe való visszautazásának megszervezését és az ezekkel 
összefüggő közlekedési többletköltségek térítését (a Biztosító döntése alapján: személygépkocsi 
üzemanyagköltsége, vonat II. osztály, esetleg turistaosztályú repülőjegy).   
 
 
vagy 

 
b. a biztosított utasoknak és poggyászuknak (átlagos útipoggyász legfeljebb 20 kg/fő tömegig) Magyarországra, a 

biztosítási kötvényükön megnevezett lakcímükre történő hazautazásuk megszervezése, valamint a biztosított 
gépjármű javításának elvégzésekor a gépjármű vezetésére alkalmas személy szervizbe való visszautazásának 
megszervezését és az ezekkel összefüggő közlekedési többletköltségek térítését (a Biztosító döntése alapján: 
személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. osztály, esetleg turistaosztályú repülőjegy). 
 

14. szállás szervezés 

Amennyiben a Biztosító megszervezte a biztosított gépjármű szervizbe szállítását, és a gépjármű javítása a szervizbe 
szállítás napján nem fejeződik be vagy a gépjármű nem javítható, a gépjárműben utazó, 59. pontban meghatározott 
Biztosítottak részére a Biztosító segítségnyújtási és kárrendezési megbízottján keresztül gondoskodik a szállás 
megszervezéséről a szerviz vagy a biztosítási esemény közelében lévő szállodában.  

 
A szállásköltség térítését a Biztosító kizárólag akkor vállalja, ha az adott éjszaká(k)ra vonatkozóan a Biztosítottnak a 
biztosítási esemény helyszínétől több mint 100 km távolságban volt előre lefoglalt és kifizetett szállása, és ezt hitelt 
érdemlően bizonyítani tudja. A felmerült szállásköltségeket a Biztosító a biztosított gépjármű menetképessé tétele 
napjáig vagy a tovább- vagy hazautazás első lehetséges időpontjáig, de max. 3 éjszakára téríti meg.  

 
A gépjárműben utazó Biztosítottak tovább- vagy hazautazása, illetve a szállás szervezés együttesen is igénybe 

vehető, de a szolgáltatások összköltsége nem haladhatja meg a 120 000 Ft-ot. 
 

15. bérautó biztosítás 

Ha a Biztosító megszervezte a biztosított gépjármű szervizbe szállítását és a gépjármű javítása a szerviz szakvéleménye 
alapján az adott napon nem fejeződik be, a Biztosító bérautót szervez a gépjármű biztosított utasainak és 
poggyászuknak (átlagos útipoggyász legfeljebb 20 kg/fő tömegig) és vállalja a bérautó kiszállítási és bérleti díjának 
megtérítését a javítás időtartamára, de maximum 3 napra, 20 000 Ft/nap összeghatárig. 
Ezen szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Biztosított teljesítse a bérautó-kölcsönző cég által a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges feltételeket (pl. dombornyomott bankkártya bemutatása). A bérautót a Biztosított ott köteles 
a bérautó-kölcsönző cég részére visszaszolgáltatni, ahol azt átvette. 

 
16. telefon és faxköltségek térítése 

Biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító vállalja a Biztosítottak a biztosítási esemény miatt szükségessé vált 
és számlával igazolt telefon- és faxköltségeinek megtérítését 100 USD összeghatárig. 

 
17. telefonon keresztüli segítségnyújtás és vésztolmácsolás 

Amennyiben biztosítási esemény bekövetkezte kapcsán tolmácsolásra van szükség, a Biztosító segítségnyújtási és 
kárrendezési megbízottján keresztül vállalja az idegen nyelvű vésztolmácsolást. 


