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Tisztelt Ügyfelünk!

Rövid tájékoztatónkban szeretnénk Önnek egyszerûen be-
mutatni a KÖBE Parkolás Biztosításának lényegét és legfon-
tosabb jellemzôit. Célunk, hogy egyértelmûen és közérthetô
módon nyújtsunk tájékoztatást egyesületünkrôl, szolgáltatá-
sunk lényegérôl, különösen nagy hangsúlyt fektetve a speci-
alitásokra és az esetlegesen alkalmazott korlátozásokra.
Szeretnénk áttekintést adni továbbá arról, hogy milyen ele-
meket tartalmaz és hogyan mûködik a biztosítás, pontosan
mire kell figyelnie a szerzôdés megkötésekor, majd késôbb
a szerzôdés tartama alatt.

Fontos azonban, hogy ez az Ügyféltájékoztató nem helyette-
síti a biztosítási feltételeket, ezért kérjük, hogy jelen tájékoz-
tatásunkkal együtt – lehetôség szerint – a biztosítási feltéte-
leket is olvassa át. A biztosítási szerzôdés fontos eleme to-
vábbá az Ön biztosítási ajánlata alapján kiállított biztosítási
kötvény, amely szerzôdése konkrét, egyedi adatait rögzíti.
Amennyiben bármilyen, az itt részletezésre kerülô informá-
ciókon kívül, további kérdése merülne fel a biztosítással kap-
csolatban, telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36-1-433-1180)
szívesen állunk rendelkezésére.

1. A biztosító

Név: KÖBE Közép-európai
Kölcsönös Biztosító Egyesület

Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
Telefon: +36-1-433-1180
Jogi forma: Egyesület
Cégjegyzékszám: 9. Pk. 61. 110/1996
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Székhely: 1054 Bp., Szabadság tér 8-9.
Lev. cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Bp.
Telefon: +36-1-428-2600

2. A biztosítás

A KÖBE Parkolás Biztosítása egy olyan kárbiztosítás, mely
– legfeljebb a biztosítási kötvényben foglalt biztosítási összeg
erejéig – fedezetet nyújt az ôrizetlenül hagyott gépjármûben
ismeretlen személyek által okozott rongálási- és töréskárok-
ra, a gépjármûvet jogszerûen vezetô bármely személy által
okozott sajáthibás sérülésekre, illetve amennyiben a keletke-
zett kár súlyossága miatt a biztosított gépjármû menetképte-
lenné válik, segítséget nyújt és megszervezi a gépjármû szer-
vizbe szállítását vagy szükségtárolását és átvállalja ennek
költségeit a biztosítási feltételekben részletezettek szerint.

3. A biztosítási szerzôdés

A biztosítási szerzôdés az Ön által, az ajánlaton megadott
adatok alapján jön létre. Ezeket az információkat a biztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi, ezért különösen fontos, hogy a
szerzôdéskötéskor mindig a valóságnak megfelelô adatokat
adja meg, hiszen csak ebben az esetben lesz teljes a bizto-
sítási védelem.

A szerzôdô olyan természetes személy fogyasztó vagy vál-
lalkozás lehet, aki a biztosított gépjármû üzembentartója.

A biztosított a biztosítási ajánlaton, kötvényen feltüntetett for-
galmi rendszámú gépjármû tulajdonosa, aki a biztosító szol-
gáltatására jogosult.

A biztosított gépjármû az ajánlaton és a biztosítási kötvényen
feltüntetett forgalmi rendszámú, a kockázatviselés megkez-
désekor érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes GFB biz-
tosítással rendelkezô személygépkocsi, illetve 3,5 t alatti te-
hergépkocsi lehet.

A biztosítási szerzôdés kizárólag a biztosított gépjármûre kö-
tött GFB szerzôdés biztosítási évfordulójára köthetô meg.

A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre, a biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus kötvényt
állít ki.

A biztosítási szerzôdésben a szerzôdô díjfizetésre, a biztosí-
tó pedig – a szerzôdésben foglalt biztosítási események, biz-
tosítási feltételek szerinti bekövetkezése esetén – biztosítási
szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát.

4. Biztosítási esemény

PARKOLÁS SORÁN BEKÖVETKEZÔ KAROSSZÉRIA SÉRÜLÉS

Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsül az ôrizetlenül hagyott biztosított gépjármû, a KRESZ,
illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô, szabályos parkolása során, jelen szerzôdés idô-
beli hatálya alatt bekövetkezett bármely – rendôrségi feljelen-
téssel és/vagy helyszíni jegyzôkönyvvel, igazolással is alátá-
masztott – ismeretlen, vagy szerzôdésen kívüli személy / jár-
mû által okozott sérülése.

FELTÖRÉS, VANDALIZMUS

Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsül az ôrizetlenül hagyott, a KRESZ illetve egyéb vonat-
kozó jogszabályoknak és elôírásoknak megfelelô, szabályos
parkolás során a biztosított gépjármûvet ért, jelen szerzôdés
idôbeli hatálya alatt bekövetkezett, rendôrségi feljelentéssel
és/vagy helyszíni jegyzôkönyvvel, igazolással is alátámasz-
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tott, ismeretlen személy által a gépkocsi feltörése és/vagy
rongálása céljából, szándékosan elkövetett olyan károkozás,
amely a biztosított gépjármû karosszéria elemeinek, zárszer-
kezeteinek, vagy karosszéria szélvédôinek és üvegeinek sé-
rülését okozza.

SAJÁT HIBÁS KÁROKOZÁS

Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a biztosított gépjár-
mûvet jogszerûen vezetô személy által, a KRESZ, illetve
egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak megfele-
lô, szabályos parkolási manôvere során okozott, biztosított
gépjármûben keletkezett saját hibás sérülése, amennyiben az
GFB törvény hatálya alá tartozó károkozással is együtt jár.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Amennyiben a szabályszerû parkolás alatt a keletkezett kül-
sô sérülés olyan jellegû vagy mértékû, amely nem teszi lehe-
tôvé a biztosított gépjármû parkolás helyszínérôl, önerôbôl
történô továbbhaladását, vagy az közlekedésbiztonsági
szempontból a közúti közlekedésben való részvételre alkal-
matlan állapotba kerül, a biztosító – a biztosított kérése alap-
ján – segítséget nyújt és megszervezi a sérült gépjármû leg-
közelebbi partner- szervizbe történô szállítását, vagy legfel-
jebb 7 napig történô szükségtárolását és átvállalja a válasz-
tott szolgáltatás költségeit.

A sürgôsségi segítségnyújtási szolgáltatást telefonon a +36-
1-433-1180 számon igényelhetô.

5. Szolgáltatás

A biztosított gépjármû parkolásával közvetlenül összefüggô
és minden egyéb októl független sérülése esetén, a biztosító
megtéríti a sérült alkatrész/elem javításának vagy mûszakilag
indokolt cseréjének, fényezésének anyag és munkadíj költsé-
gét, a sérült elem káresemény elôtti állapot szerinti valóságos
értékéig, legfeljebb azonban az aktuális biztosítási összeg
erejéig, amennyiben a javítás a biztosító által elôzetesen ki-
jelölt partner-szervizben történik. Az alkalmazott javítási tech-
nológiát a javítást végzô partner-szerviz határozza meg.

6. A biztosítási idôszak és tartam

A biztosítási szerzôdés határozatlan tartamú. A tartamon be-
lüli biztosítási idôszak egy év, a biztosítási évforduló pedig a
kockázatviselés megkezdésének naptári napja, amely a kö-
vetkezô biztosítási idôszak elsô napja is egyben.

7. Hatálybalépés, kockázatviselés kezdete

Fontos, hogy a biztosító kockázatviselése csak érvényesen
létrejött szerzôdés esetében indulhat meg. A biztosító kocká-
zatviselésének kezdete az a nap, amikortól a biztosító a biz-
tosítási feltételek szerinti események vonatkozásában átvál-
lalja a kockázatot, azok bekövetkezése esetén pedig a szer-
zôdési feltételek szerint, kártalanítást nyújt.

Ennek alapján a PARKOLÁS biztosítási szerzôdés kockázat-
viselése három különbözô idôpontban kezdôdhet:

Elsô és második eset: Amennyiben a biztosító a szerzôdô
ajánlatát annak beérkezésétôl számított 15 napon belül vál-
tozatlan tartalommal elfogadja, vagy arra nem nyilatkozik, a
kockázatviselés az ajánlat aláírását követô napon vagy az
ajánlaton feltüntetett késôbbi idôpontban kezdôdik.

Harmadik eset: Amennyiben a biztosító a szerzôdô ajánlatára
annak beérkezésétôl számított 15 napon belül ellenajánlatot
tesz, a kockázatviselés az ellenajánlatban meghatározott na-
pon kezdôdik, amennyiben a szerzôdés utóbb létrejön.

Amennyiben az ajánlatot a biztosító a rendelkezésére álló ti-
zenöt napos határidôn belül visszautasítja, az ezen idôszak
alatt bekövetkezett károkért helytállni nem köteles, az eset-
legesen megfizetett biztosítási díjakat visszautalja.

8. Területi hatály

A KÖBE Parkolás Biztosítás területi hatálya Magyarország
teljes területe.

9. Díjfizetés

A KÖBE Parkolás Biztosítása éves díjú. Az éves díj kizárólag
egy összegben fizethetô meg. A biztosítás elsô díja a kocká-
zatviselés megkezdésének napján, folytatólagos díja mindig
a soron következô biztosítási idôszak elsô napján esedékes.

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

10. Reaktiválás

A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô százhúsz
napon belül a felek a szerzôdést közös megegyezéssel, az
elmaradt díj megfizetését követôen újra érvénybe helyezhe-
tik (reaktiválás). A biztosító kockázatviselése az újra érvény-
be helyezés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed
ki a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helyezésé-
nek idôpontja között eltelt idôszakra.

11. Biztosítási összeg

A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton, illetve a biztosí-
tási kötvényen feltüntetett összeg, amely a biztosító adott biz-
tosítási idôszakra – valamennyi biztosítási eseményre együt-
tesen – vonatkoztatott térítésének felsô határa. A biztosítási
összeg a folyó biztosítási évre a kifizetett kártérítési összeg-
gel csökken.

12. A biztosító mentesülésének feltételei

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, üzletve-
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zetésre jogosult tagjuk vagy az általános szerzôdési felté-
telben meghatározott munkakört betöltô alkalmazottjuk,
tagjuk vagy megbízottjuk; vagy

c) a biztosított jogi személynek az általános szerzôdési felté-
telben meghatározott vezetô beosztású tisztségviselôje
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja,
munkavállalója vagy megbízottja okozta.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például, ha a kár:

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkohol-
szint),

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsola-

tos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerzôdô kármeg-
elôzési vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével
okozta.

13. Alkalmazott kizárások

A biztosítási szerzôdés megkötése elôtt különösen megfon-
tolandó szempont, hogy számos olyan eset is azonosítható,
amikor a biztosító nem nyújt majd szolgáltatást. Ezeknek az
eseteknek a körét az ún. kizárások tartalmazzák, amelyek
pontosítják azokat a körülményeket, amelyek fennállása
esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást, amennyiben:

a) a kár szabálytalan parkolás során vagy azzal összefüg-
gésben következett be,

b) a kár nem a jelen szerzôdés idôbeli hatálya alatt követ-
kezett be,

c) az ismeretlen vagy szerzôdésen kívüli személy által oko-
zott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, feljelentéssel nem
alátámasztott,

d) a kár biztosított gépjármûnek nem minôsülô jármûben
keletkezett,

e) a kár nem Magyarország közigazgatási határain belül ke-
letkezett,

f) a kár a gépjármû nem rendeltetésszerû használatára
visszavezethetô okok miatt következett be,

g) a kár nem véletlen és/vagy balesetszerûen következett be
(pl. mûszaki meghibásodás stb.)

h) a kár természeti események (pl. elemi károk, jégesô, föld-
rengés, felhôszakadás, árvíz stb.) miatt következett be,

i) a kár a biztosított gépjármûre szerelt kiegészítô tartozé-
kokban (pl. tetôcsomagtartó, tetôbox stb.), hatóságilag
nem engedélyezett felszerelésekben (pl. vonóhorog stb.)
következett be,

j) a kár a biztosított gépjármûhöz kapcsolt vontatmányok-
ban (pl. utánfutó, lakókocsi, stb.) keletkezett,

k) a kár a biztosított gépjármûbôl eltulajdonított bármely do-
log vagy vagyontárgy, vagy ezek megrongálódása miatt
következett be,

l) a kár a biztosított gépjármû korábbi szakszerûtlen javítá-
sa, szerelése miatt következett be,

m) a kár a biztosított gépjármû gyári, gyártási hibáira vissza-
vezethetô ok miatt következett be,

n) a kár a biztosított gépjármû avultságával, rendszeres kar-
bantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben
következett be,

o) a biztosított gépjármûbe történô be- és/vagy kipakolás,
rakodás során következett be,

p) a kár a biztosított gépjármûvel/gépjármûvön szállított va-
gyontárgyakban következett be,

q) a kár a biztosított gépjármûvön/gépjármûben szállított va-
gyontárgyak elmozdulása, szakszerûtlen rögzítése miatt
következett be,

r) a kár a gépjármû sporteszközként történô használata,
versenyzés, vagy versenyre való felkészülés során, vagy
ilyen eseményekkel összefüggésben keletkezett.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvetlenül
összefüggésbe nem hozható, következményi károkra alapo-
zott követeléseket.

Nem téríti a biztosító bármely más, a KÖBE Parkolás Bizto-
sítás megkötését megelôzôen kötött biztosítási szerzôdés
által fedezett károkat.

Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka közvet-
lenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:

a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi alkalmazá-
sa, harci eszköz, vagy hadianyag felhasználásának kö-
vetkezménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, fosztogatás,
egyéb erôszakos cselekmény következménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden olyan cse-
lekményt is, melyet valamely tényleges, vagy várhatóan
bekövetkezô terrorcselekmény meghiúsítása, vagy az az
elleni védekezés során tesznek,

d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok olyan
kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül, vagy közvetve
nukleáris sugárzást, radioaktív vegyi, biológiai szennye-
zést eredményez.

Nem téríti a biztosító a gépjármûhasználat kiesése miatt fel-
merült költségeket (pl. elmaradt haszon, gépjármû bérlés
stb.).

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel
nem megegyezô minôségû elem, anyag, alkatrész stb. be-
építése, vagy egyéb ok miatt, az esztétikai értékcsökkenés-
bôl adódik.

Nem téríti meg a biztosító a lejárt forgalmi engedéllyel közle-
kedô, a forgalomból kivont vagy érvényes GFB fedezettel
nem rendelkezô gépjármûvekben keletkezett károkat.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben a biztosított
gépjármû kárt okozó vezetôje a káresemény bekövetkezése-
kor nem rendelkezett az adott jármû vezetésre jogosító érvé-
nyes vezetôi engedéllyel, vagy az adott jármû vezetését ki-
záró, jármûvezetéstôl eltiltás hatálya alatt volt, vagy szüne-
telt a jármûvezetési jogosultsága.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben az, az üzem-
bentartó tudta, vagy hozzájárulása nélkül vezetett, vagy jog-
talanul használatba vett biztosított gépjármûben keletkezett.
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14. A szerzôdés megszûnésének esetei

A biztosítási szerzôdés többféle okból, többféle módon is
megszûnhet, pl:

• évfordulóra történô felmondással,
• díjnemfizetéssel,
• érdekmúlással,
• közös megegyezéssel.

Évfordulóra történô felmondás

A biztosítási szerzôdés bármikor, de kizárólag írásban, a biz-
tosítási idôszak végére mondható fel. A felmondási idô har-
minc nap. Évfordulóra történô felmondás esetén a szerzôdés
és a biztosító kockázatviselése a biztosítási év utolsó napján
huszonnégy (24.00) órakor, maradékjogok nélkül megszûnik.

Díjnemfizetéses megszûnés

Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a
biztosító – a következményekre történô figyelmeztetés mel-
lett – a szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl számított 30
napos póthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A
póthatáridô eredménytelen elteltével a szerzôdés az esedé-
kesség napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti.

Érdekmúlás

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek
megszûnt, az érdekmúlás napjával a biztosító kockázatvise-
lése és egyben a biztosítási szerzôdés vonatkozó része is –
biztosítási esemény bekövetkezése nélkül – megszûnik. A
biztosítót ebben az esetben az érdekmúlás napjáig esedé-
kes díj illeti meg.

Közös megegyezés

A biztosítási szerzôdés – részben vagy egészben – a felek
közös megegyezésével bármikor módosítható, megszüntet-
hetô. Utóbbi esetben a biztosítót a kockázatviselés utolsó
napjáig járó díj illeti meg.

15. Ügyféladatok továbbíthatósága

A biztosító a szerzôdés megkötésével, állományban tartásá-
val, a szerzôdésbôl származó követelés megítélésével kap-
csolatos, biztosítási titoknak minôsülô adatokat a biztosító az
adatvédelmi szabályok megtartásával a Bit. (a biztosítókról
és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény)
rendelkezései szerint harmadik személy részére (elektronikus
adatfeldolgozás céljából elektronikus adatfeldolgozó részére,
viszontbiztosítás céljából viszontbiztosító részére, együttbiz-
tosítás esetén a kockázatot vállaló másik biztosítónak, adat-
tárolás, nyilvántartás céljából érvényes kiszervezési szerzô-
déssel rendelkezô szolgáltatónak illetve a biztosító szerzô-
dött szakértôi részére a kockázatvállalás és a szolgáltatási

igény rendezésével kapcsolatos szakértôi vélemény elkészí-
tése céljából) átadhatja.

16. A pótlólagos befizetés intézménye

Az egyesület alapszabálya értelmében pótlólagos befizetést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az eset-
ben, ha a tárgyévi szolgáltatások és esetleges veszteségek
ellenértékére az egyesület vagyona, a biztosítási díjak, a biz-
tosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nem nyújtanának elegendô fedezetet. A pótlólagos befizetés
mértéke azonban nem haladhatja meg az egyesületi tag ál-
tal bármilyen jogcímen teljesített éves befizetés 100%-át.

17. Panaszok kezelése

Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító központi panaszirodájához lehet be-
nyújtani, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (sze-
mélyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, tele-
faxon, elektronikus levélben):

Székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
E-mail: admin@kobe.hu

A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony létrejötté-
vel, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, to-
vábbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatos esetleges jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezé-
sére természetes személy fogyasztó írásban panaszt nyújt-
hat be a Pénzügyi Békéltetô Testülethez.

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1 489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu

A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának felté-
tele, hogy a természetes személy fogyasztó elôzetesen a
biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hez lehet fordulni panasszal.

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 1 489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bíróság-
hoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

18. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

A biztosítási szerzôdésre a magyar jog szabályai az irány-
adók.
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A KÖBE Parkolás Biztosítása egy olyan kárbiztosítás, amely legfeljebb a kötvényben
foglalt biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított gépjármû parkolással összefüg-
gésben keletkezett, jelen szerzôdés feltételei szerint bekövetkezett kárait.

Napjainkban egyre gyakoribbak az olyan események, amikor autónkhoz visszatérve
szomorúan tapasztaljuk, hogy azt valaki feltörte, megkarcolta, egy másik jármû kárt
okozott benne, nekiment stb. Sajnos az ilyen események kapcsán az elkövetôk sok-
szor ismeretlenek maradnak, az autósok pedig nem mindig hagynak hátra betétla-
pot, így nem derül fény a károkozó kilétére, a károsult tulajdonos pedig magára ma-
rad a keletkezett kárral.

A parkolás azonban nemcsak az ôrizetlenül hagyott gépjármû esetleges sérülései mi-
att kockázatos, hanem az egyre több autó és az egyre korlátozottabb számban ren-
delkezésre álló lehetôségek miatt, sokunk számára még a parkolóhelyre történô beál-
lás is nehézséget, kényelmetlenséget okoz. Féltjük saját gépkocsinkat és óvjuk a többi
autót is a karcolásoktól, sérülésektôl. Mostantól azonban bátrabban, felszabadultab-
ban és magabiztosabban parkolhatunk.

A Parkolás Biztosítás ugyanis az ôrizetlenül hagyott gépjármûben ismeretlenek, vagy
szerzôdésen kívüli személyek által okozott rongálási- és töréskárokra ugyanúgy fede-
zetet nyújt, mint a gépjármûvet jogszerûen vezetô bármely személy által okozott
sajáthibás sérülésekre.

Sôt, amennyiben a keletkezett kár jellege vagy mértéke olyan súlyos, hogy az a bizto-
sított gépjármû továbbhaladását is akadályozza, a biztosító segítséget nyújt és meg-
szervezi a gépjármû szervizbe szállítását vagy szükségtárolását és átvállalja ennek
költségét is.

Ne feledje: ...mindannyian, minden nap parkolunk, autónk jelenleg is áll valahol.

Preambulum
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Balesetszerû bekövetkezés:
A gépjármûvezetô akaratán kívül, hirtelen fellépô külsô beha-
tás, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a
biztosított gépjármû külsô, karosszéria elemeinek sérülését
okozza.

Biztosítható jármû:
A kockázatviselés megkezdésekor érvényes forgalmi enge-
déllyel és érvényes GFB biztosítással rendelkezô, személy-
gépkocsi (M1), illetve 3,5 t együttes össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsi (N1).

Erôszakos cselekmény:
Jelen szerzôdés vonatkozásában erôszakos cselekménynek
minôsül, a biztosított gépjármûvet ért valamennyi olyan ille-
téktelenek által közterületen, illetôleg a nyilvános közforga-
lom számára nyitvaálló, közterületnek nem minôsülô terüle-
ten elkövetett, szándékos cselekmény, amely a gépkocsi ka-
rosszéria elemeiben, zárszerkezeteiben, vagy szélvédôiben
okoz kárt, a gépjármûbe történô behatolás vagy annak szán-
dékos megrongálása céljából. Az erôszakos cselekmény bi-
zonyítására minden esetben rendôrségi jegyzôkönyvet
és/vagy feljelentést kell csatolni.

GFB:
Kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás, amelynek részletsza-
bályait a 2009. évi LXII. – a kötelezô gépjármû-felelôsségbiz-
tosításról szóló – törvény rögzíti.

Kptv.:
2010. évi XLVI. törvény a közterületi parkolás jogi feltételei-
nek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításáról. Az Or-
szággyûlés a jogalkotási kötelezettségének a közterületi par-
kolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
szóló 2010. évi XLVI. törvény megalkotásával tett eleget. A
törvény megállapítja, hogy a közutakon, a helyi önkormány-
zat tulajdonában álló magánutakon, tereken, parkokban és
egyéb közterületen a lakosság számára közúti jármûvel tör-
ténô várakozás biztosítása a helyi önkormányzatok által kö-
telezôen ellátandó közszolgáltatási feladat.

KRESZ:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPM-
BM együttes rendelet.

Megállás:
KRESZ /1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelék, III. fejezet d) pont szerinti definíciója szerint: jármû-
vel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakás-
hoz szükséges ideig, illetôleg – ha a vezetô a jármûnél ma-
rad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történô, egy helyben
tartózkodás.

Ôrizetlenül hagyott gépjármû:
A KRESZ 41. § (7) bekezdése alapján jármûvet ôrizetlenül
hagyni abban az esetben szabad, ha a vezetô gondoskodott

arról, hogy a jármû önmagától el ne indulhasson és illetékte-
len személy azt el ne indíthassa.

Parkolás:
Jelen szabályzat értelmében a biztosított gépjármû ideiglenes
vagy huzamosabb ideig történô megállására, várakozására
irányuló közlekedés-technikai manôver, beleértve a – táro-
lásnak nem minôsülô – várakozás teljes tartamát, egészen a
gépjármû ismételt elindulásáig.

A parkolás fogalma jogszabályban kifejezett módon nem de-
finiált, közvetett módon a 2010. évi XLVI. törvénybôl (Kptv.)
vezethetô le, amely a parkolás / várakozás fogalmakat egy-
másnak megfeleltetve alkalmazza.

Várakozás:
KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelék, III. fejezet e) pont definíciója szerint: jármûvel a
megállásnál hosszabb ideig történô egyhelyben tartózkodás.

Várakozási övezet (zóna):

a KRESZ szerint a 112/d. ábrán be-
mutatott tábla azt jelzi, hogy az úton a
várakozás megengedett vagy – a 113.
és a 114. ábra szerinti kiegészítô táb-
lán feltüntetett módon – a „Várakozási
övezet (zóna) vége” jelzôtábláig a vá-
rakozás feltételekhez kötött.

Várakozási övezet (zóna) vége:

A KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM
együttes rendelet 17. § (1) bekezdés
szerinti 112/e. ábrán bemutatott jelzô-
tábla a várakozási övezet határát jelzi.

Várakozóhely:

A KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM
együttes rendelet 17. § (1) bekezdés
szerinti 110. ábrán bemutatott tábla a
jármûvek kijelölt várakozóhelyét jelzi.

Fogalom meghatározások

112/d. ábra

112/e. ábra

110. ábra
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A tábla alatt elhelyezett kiegészítô tábla jelezheti a várakozó
helyen kötelezô elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kere-
kekkel a járdára állva kell várakozni) 111. ábra, vagy azt,
hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos jármûvek (pl. csak
személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. ábra,
mozgáskorlátozott személyt szállító jármû 115. ábra) részé-
re van fenntartva.

Ahol a várakozást ellenôrzô óra van, kiegészítô tábla (113.
ábra) jelezheti azt az idôszakot, amelyben a várakozást el-
lenôrzô óra (parkométer) vagy jegykiadó automata mûködte-
tése kötelezô, vagy a kiegészítô tábla jelezheti azt is, hogy
várakozni csak meghatározott idôtartamig és a KRESZ 41. §
(4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113.
és 114. ábra).

112. ábra

115. ábra

113. ábra 114. ábra

112/c. ábra

111. ábra
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A KÖBE Parkolás Biztosítása jelen szerzôdési feltételek sze-
rint jön létre.

Az ajánlat és annak esetleges mellékletei, a kötvény, a biz-
tosítási feltételek, továbbá a szerzôdô felek által tett nyilatko-
zatok, megállapodások és záradékok együttesen alkotják a
biztosítási szerzôdést.

A biztosítási szerzôdésben a szerzôdô díjfizetésre, a biztosí-
tó pedig – a szerzôdésben foglalt biztosítási esemény bizto-
sítási feltételek szerinti bekövetkezése esetén – biztosítási
szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát.

A biztosítási szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

1. BIZTOSÍTÓ, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTOTT,
BIZTOSÍTOTT GÉPJÁRMÛ

1.1. Biztosító: KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület, 1108 Bp., Venyige u. 3. (továbbiakban:
biztosító).

1.2. Szerzôdô: A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület tagja, természetes személy fogyasztó,
vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés], aki a biz-
tosított gépjármû üzembentartója.

1.2.1. A biztosítási ajánlatot a szerzôdô teszi, a szerzôdés
létrejötte esetén a díjat a szerzôdô fizeti meg.

1.2.2. A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a szerzôdô,
továbbá a szerzôdô jogosult és köteles a biztosítással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

1.3. Biztosított: A biztosítási ajánlaton, kötvényen feltünte-
tett forgalmi rendszámú biztosított gépjármû tulajdo-
nosa.

1.3.1. A biztosított jármûvet a szerzôdô/biztosított hozzájá-
rulásával, az adott jármûtípus vezetésére jogosító ér-
vényes vezetôi engedéllyel vezetô személyre, továbbá
a teljesítési segédre a jelen szerzôdésben a szerzô-
dôre/biztosítottra megállapított – a káresemény elke-
rülésével összefüggô, kármegelôzési, kárenyhítési –
kötelezettségek egyetemlegesen vonatkoznak.

1.4. Biztosított gépjármû: Az ajánlaton és a biztosítási köt-
vényen feltüntetett forgalmi rendszámú, a kockázatvi-
selés megkezdésekor érvényes forgalmi engedéllyel
és érvényes GFB biztosítással rendelkezô, személy-
gépkocsi (M1), illetve 3,5 t együttes össztömeget meg
nem haladó tehergépkocsi (N1) lehet.

1.5. A biztosító szolgáltatására a biztosított gépjármû tu-
lajdonosa jogosult.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Jelen biztosítási szerzôdés kizárólag a biztosított gép-
jármûre kötött GFB szerzôdés biztosítási évfordulójá-
ra köthetô meg.

2.2. A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodá-
sával jön létre.

2.3. A szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerzô-
dô ajánlatára – a kötvénykiállításra jogosult szervé-
hez történô beérkezéstôl számított – 15 napon belül
nem nyilatkozik.

2.4. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus köt-
vényt állít ki.

2.5. Amennyiben az elektronikus kötvény tartalma a szer-
zôdô ajánlatától eltér és az eltérést a szerzôdô tizen-
öt napon belül nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény
tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést lényeges
eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosí-
tó az eltérésre a szerzôdô fél figyelmét az elektroni-
kus kötvény kiszolgáltatásakor a kötvényen felhívta;
ha a felhívás elmarad, a szerzôdés az ajánlat tartal-
mának megfelelôen jön létre.

3. A SZERZÔDÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁS
ÉVFORDULÓJA

3.1. A biztosítási szerzôdés határozatlan tartamú.

3.2. A tartamon belüli biztosítási idôszak egy év, a biztosí-
tási évforduló pedig a kockázatviselés megkezdésé-
nek naptári napja, amely a következô biztosítási idô-
szak elsô napja is egyben.

4. HATÁLYBALÉPÉS, A KOCKÁZATVISELÉS
KEZDETE, TERÜLETI HATÁLY

4.1. A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének)
kezdete az az idôpont, amelytôl kezdôdôen a biztosí-
tó átvállalja a biztosítási szerzôdésben meghatározott
kockázatokat. Kockázatviselés kizárólag érvényesen
létrejött szerzôdés esetében indulhat meg.

4.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az ajánlat aláírását követô nap nulla (0.00) órája,
amennyiben a felek halasztott kockázatviselésben kü-
lön nem állapodtak meg, feltéve, hogy az ajánlatot an-
nak beérkezésétôl számított 15 napon belül a biztosí-
tó változatlan tartalommal elfogadta vagy arra nem
nyilatkozott.

4.3. Halasztott kockázatviselés esetén a biztosító kocká-
zatviselésének kezdete az ajánlaton feltüntetett idô-
pont, de a kockázatviselés kizárólag csak abban az

Biztosítási feltételek
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esetben indulhat meg, ha a biztosítási szerzôdés létre-
jön.

5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

Jelen biztosítási szerzôdés megszûnhet:

• évfordulóra történô felmondással,
• díjnemfizetéssel,
• érdekmúlással,
• közös megegyezéssel.

5.1. A biztosítási szerzôdés írásban, a biztosítási idôszak
végére mondható fel. A felmondási idô harminc nap.
Felmondás esetén, a szerzôdés és a biztosító kocká-
zatviselése a biztosítási idôszak utolsó napján, hu-
szonnégy (24.00) órakor megszûnik.

5.2. A biztosítási díj esedékességétôl számított harminca-
dik nap elteltével a teljes szerzôdés, ezzel együtt a biz-
tosító kockázatviselése is megszûnik, ha addig a hát-
ralékos díjat nem fizették meg, a szerzôdô halasztást
sem kapott, illetve a biztosító díjkövetelését bírósági
úton nem érvényesítette.

5.3. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási
esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a
biztosítási érdek megszûnt, az érdekmúlás napjával a
biztosító kockázatviselése is – biztosítási esemény
bekövetkezése nélkül – megszûnik. A biztosítót ebben
az esetben az érdekmúlás napjáig esedékes díj illeti
meg.

5.4. Jelen biztosítási szerzôdés a felek kölcsönös megál-
lapodásával bármikor megszüntethetô. Ilyen esetben
a biztosító a megszûnés napjáig esedékes díjat szá-
mítja fel.

6. DÍJFIZETÉS

6.1. A biztosítás díját a biztosító éves biztosítási idôsza-
kokra határozza meg. A KÖBE PARKOLÁS biztosítás
éves díjú. Az éves díj kizárólag egy összegben fizet-
hetô meg.

6.2. A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésé-
nek napján esedékes.

6.3. A biztosítás folytatólagos díja mindig a soron követke-
zô biztosítási idôszak elsô napján esedékes.

6.4. A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó dí-
jat a biztosító köteles a biztosítási idôszak megkezdé-
se elôtt legalább hatvan nappal a szerzôdô tudomá-
sára hozni.

6.5. A díjnemfizetéssel megszûnt biztosítási szerzôdést, a
biztosítási díjnak a megszûnést követô, utólagos
megfizetése nem helyezi újra hatályba.

6.6. A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsz napon belül a felek a szerzôdést közös meg-

egyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újra érvénybe helyezhetik (reaktiválás).

6.7. A biztosító kockázatviselése az újra érvénybe helye-
zés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki
a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helye-
zésének idôpontja között eltelt idôszakra.

7. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

7.1. A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosítási kötvényen feltüntetett összeg, amely a biz-
tosító adott biztosítási idôszakra – valamennyi bizto-
sítási eseményre együttesen – vonatkoztatott téríté-
sének felsô határa.

7.2. A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre a kifizetett
kártérítési összeggel csökken.

8. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

PARKOLÁS SORÁN BEKÖVETKEZÔ KAROSSZÉRIA SÉRÜLÉS

8.1. Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási esemény-
nek minôsül az ôrizetlenül hagyott biztosított gépjár-
mû, a KRESZ, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok-
nak és elôírásoknak megfelelô, szabályos parkolása
során, jelen szerzôdés idôbeli hatálya alatt bekövet-
kezett bármely – rendôrségi feljelentéssel és/vagy
helyszíni jegyzôkönyvvel, igazolással is alátámasztott
– ismeretlen, vagy szerzôdésen kívüli személy / jármû
által okozott sérülése.

FELTÖRÉS, VANDALIZMUS

8.2. Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási esemény-
nek minôsül az ôrizetlenül hagyott, a KRESZ, illetve
egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô, szabályos parkolás során a biztosított gép-
jármûvet ért, jelen szerzôdés idôbeli hatálya alatt be-
következett, rendôrségi feljelentéssel és/vagy helyszí-
ni jegyzôkönyvvel, igazolással is alátámasztott, isme-
retlen személy által a gépkocsi feltörése és/vagy ron-
gálása céljából, szándékosan elkövetett olyan károko-
zás, amely a biztosított gépjármû karosszéria elemei-
nek, zárszerkezeteinek, vagy karosszéria szélvédôinek
és üvegeinek sérülését okozza.

SAJÁT HIBÁS KÁROKOZÁS

8.3. Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a biztosított
gépjármûvet jogszerûen vezetô személy által, a
KRESZ, illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak és
elôírásoknak megfelelô, szabályos parkolási manôve-
re során okozott, biztosított gépjármûben keletkezett
saját hibás sérülése, amennyiben az GFB törvény ha-
tálya alá tartozó károkozással is együtt jár.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8.4. Amennyiben a szabályszerû parkolás alatt a keletkezett
külsô sérülés olyan jellegû vagy mértékû, amely nem
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teszi lehetôvé a biztosított gépjármû parkolás helyszí-
nérôl, önerôbôl történô továbbhaladását, vagy az köz-
lekedésbiztonsági szempontból a közúti közlekedés-
ben való részvételre alkalmatlan állapotba kerül, a biz-
tosító – a biztosított kérése alapján – segítséget nyújt
és megszervezi a sérült gépjármû legközelebbi part-
ner-szervizbe történô szállítását, vagy legfeljebb 7 na-
pig történô szükségtárolását és átvállalja a fentiek kö-
zül választott szolgáltatás költségeit.

A sürgôsségi segítségnyújtási szolgáltatás telefonon,
a +36-1-433-1180-as számon igényelhetô.

9. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

9.1. A biztosított gépjármû parkolásával közvetlenül össze-
függô és minden egyéb októl független sérülése ese-
tén, a biztosító megtéríti a sérült alkatrész/elem javí-
tásának vagy mûszakilag indokolt cseréjének, fénye-
zésének anyag és munkadíj költségét, a sérült elem
káresemény elôtti állapot szerinti valóságos értékéig,
legfeljebb azonban az aktuális biztosítási összeg ere-
jéig, amennyiben a javítás a biztosító által elôzetesen
kijelölt partner-szervizben történik.

9.2. A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a károsult
kárigényének megalapozottságát bizonyítsa. A káro-
sult kárigényének megalapozottságát formailag a
11.5.–11.6. fejezetekben meghatározott protokoll be-
tartásával és a szintén itt felsorolt dokumentumok tel-
jeskörû csatolásával bizonyíthatja.

9.3. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megté-
rítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve,
ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô
hozzátartozó.

9.3.1. Amennyiben a biztosítóra a kár megtérítésére irányuló
jog csak részben száll át, és a biztosító a kárért fele-
lôs személy ellen keresetet indít, a biztosított kívánsá-
gára köteles egyszersmind az ô igényeit is érvényesí-
teni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosí-
tó a költségek elôlegezésétôl teheti függôvé.

9.3.2. Ha a biztosító és a biztosított ugyanabban az eljárás-
ban érvényesíti igényét, és a kártérítésként befolyt ér-
ték mindkettôjük követelését nem fedezi, a biztosított
elsôbbséget élvez.

9.4. Kizárások:
Jelen biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítá-
si eseménynek és a biztosító nem nyújt szolgáltatást,
amennyiben:

a) a kár szabálytalan parkolás során vagy azzal
összefüggésben következett be,

b) a kár nem a jelen szerzôdés idôbeli hatálya alatt
következett be,

c) az ismeretlen vagy szerzôdésen kívüli személy ál-
tal okozott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, felje-
lentéssel nem alátámasztott,

d) a kár biztosított gépjármûnek nem minôsülô jármû-
ben keletkezett,

e) a kár nem Magyarország közigazgatási határain
belül keletkezett,

f) a kár a gépjármû nem rendeltetésszerû használa-
tára visszavezethetô okok miatt következett be,

g) a kár nem véletlen és/vagy balesetszerûen követ-
kezett be (pl. mûszaki meghibásodás stb.)

h) a kár természeti események (pl. elemi károk, jég-
esô, földrengés, felhôszakadás, árvíz stb.) miatt
következett be,

i) a kár a biztosított gépjármûre szerelt kiegészítô
tartozékokban (pl. tetôcsomagtartó, tetôbox stb.),
hatóságilag nem engedélyezett felszerelésekben
(pl. vonóhorog stb.) következett be,

j) a kár a biztosított gépjármûhöz kapcsolt vontatmá-
nyokban (pl. utánfutó, lakókocsi, stb.) keletkezett,

k) a kár a biztosított gépjármûbôl eltulajdonított bár-
mely dolog vagy vagyontárgy, vagy ezek megron-
gálódása miatt következett be,

l) a kár a biztosított gépjármû korábbi szakszerûtlen
javítása, szerelése miatt következett be,

m) a kár a biztosított gépjármû gyári, gyártási hibáira
visszavezethetô ok miatt következett be,

n) a kár a biztosított gépjármû avultságával, rend-
szeres karbantartásának elmulasztásával okozati
összefüggésben következett be,

o) a biztosított gépjármûbe történô be- és/vagy kipa-
kolás, rakodás során következett be,

p) a kár a biztosított gépjármûvel/gépjármûvön szál-
lított vagyontárgyakban következett be,

q) a kár a biztosított gépjármûvön/gépjármûben szál-
lított vagyontárgyak elmozdulása, szakszerûtlen
rögzítése miatt következett be,

r) a kár a gépjármû sporteszközként történô haszná-
lata, versenyzés, vagy versenyre való felkészülés
során, vagy ilyen eseményekkel összefüggésben
keletkezett.

10. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

10.1. Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvet-
lenül okozati összefüggésbe nem hozható következ-
ményi károkat.

10.2. Nem téríti a biztosító bármely más, jelen szerzôdés
hatálybalépést megelôzôen kötött biztosítási szerzô-
dés által fedezett károkat.

10.3. Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka
közvetlenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:

a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi al-
kalmazása, harci eszköz, vagy hadianyag felhasz-
nálásának következménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, foszto-
gatás, egyéb erôszakos cselekmény következménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden olyan
cselekményt is, melyet valamely tényleges, vagy
várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény meghiú-
sítása, vagy az az elleni védekezés során tesznek,

d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok
olyan kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül,
vagy közvetve nukleáris sugárzást, radioaktív ve-
gyi, biológiai szennyezést eredményez.
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10.4. Nem téríti a biztosító a gépjármûhasználat kiesése
miatt felmerült költségeket (pl. elmaradt haszon, gép-
jármû bérlés stb.).

10.5. Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredeti-
vel nem megegyezô minôségû elem, anyag, alkatrész
stb. beépítése, vagy egyéb ok miatt, az esztétikai ér-
tékcsökkenésbôl adódik.

10.6. Nem téríti meg a biztosító a lejárt forgalmi engedéllyel
közlekedô, a forgalomból kivont vagy érvényes GFB
fedezettel nem rendelkezô gépjármûvekben keletke-
zett károkat.

10.7. Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben a biztosí-
tott gépjármû kárt okozó vezetôje a káresemény bekö-
vetkezésekor nem rendelkezett az adott jármû vezetés-
re jogosító érvényes vezetôi engedéllyel, vagy az adott
jármû vezetését kizáró, jármûvezetéstôl eltiltás hatálya
alatt volt, vagy szünetelt a jármûvezetési jogosultsága.

10.8. Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben az, az
üzembentartó tudta, vagy hozzájárulása nélkül veze-
tett, vagy jogtalanul használatba vett biztosított gép-
jármûben keletkezett.

11. A SZERZÔDÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

11.1. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség egyaránt terheli a szerzôdô felet és a biztosí-
tottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közöl-
ni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy beje-
lentésre köteles lett volna.

11.2. Szerzôdô fél köteles a szerzôdéskötéskor a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges minden olyan kö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismernie kellett. Lényegesnek tekinthetô mindaz a kö-
rülmény, amelyekre vonatkozóan a biztosítási ajánla-
ton, illetve az ahhoz kapcsolódó adatlapon kérdés
szerepel. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott,
a valóságnak megfelelô válaszokkal a szerzôdô fél
közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti
a közlési kötelezettség megsértését.

11.3. Szerzôdô fél köteles a lényeges körülmények változá-
sát a biztosítónak írásban bejelenteni. A közlésre vagy
a változás bejelentésére irányuló kötelezettség meg-
sértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be,
kivéve, ha a szerzôdô fél bizonyítja, hogy az elhallga-
tott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre
a biztosítási esemény bekövetkeztében.

KÁRMEGELÔZÉSI, KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

11.4. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenni a káresemények megelôzése, illetve a be-

következett károk enyhítése céljából, különös tekin-
tettel az alábbiakra:

a) A biztosított mindenkor köteles a KRESZ szabá-
lyainak és elôírásainak megfelelôen közlekedni. 

b) A biztosított köteles gondoskodni a biztosított gép-
jármû rendszeres karbantartásáról, indulás elôtt
köteles továbbá meggyôzôdni a gépjármû kerekei-
nek épségérôl, lámpáinak, biztonsági berendezé-
seinek mûködôképességérôl és a gépjármû közúti
forgalomban való részvételéhez szükséges általá-
nos mûszaki megfelelôségérôl.

KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

11.5. A biztosítási eseményt (káreseményt) a tudomásra ju-
tást követôen, lehetôség szerint azonnal jelenteni kell
a területileg illetékes rendôrhatóságnak, majd ezt kö-
vetôen, legfeljebb 2 napon belül be kell jelenteni a biz-
tosítónak is.

11.6. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentu-
mokat kell csatolni:

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) rendôrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzô-

könyv, igazolás másolata (ismeretlen vagy szerzô-
désen kívüli károkozó esetén),

c) káresemény részletes leírása, a helyszín és a kár-
esemény idôpontjának pontos megjelölésével (biz-
tosított gépjármû vezetôje által okozott, saját hibás
károk esetén)

d) a keletkezett sérülés jellegének és mértékének
pontos leírása,

e) a gépjármûvezetô írásbeli nyilatkozata arra vonat-
kozólag, hogy a káresemény helyszínén a parkolás
szabályszerûen a vonatkozó elôírásoknak megfe-
lelôen történt,

f) amennyiben rendelkezésre áll, a parkolás tényét,
helyszínét, idôpontját igazoló bizonylatok (pl. par-
koló jegyek stb.),

g) saját hibás károkozás esetén a másik jármûben/
vagyontárgyban okozott GFB kár kárbejelentô
nyomtatványának másolata,

h) fényképek
• a kárhelyszínrôl,
• a biztosított gépjármûrôl,
• a keletkezett sérülésrôl, a biztosított gépjármû

azonosíthatóságát is lehetôvé módon (pl. olyan
szögbôl készített felvétel, amelyen lehetôség
szerint egyszerre látható a biztosított gépjármû
forgalmi rendszáma és a keletkezett sérülés is)

i) a biztosított gépjármû érvényes forgalmi engedé-
lyének másolata,

j) a biztosított gépjármû vezetôjének vezetôi enge-
dély másolata,

k) a biztosított gépjármû érvényes GFB biztosítójá-
nak és szerzôdésazonosítójának megjelölése,

l) amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelke-
zik casco vagy bármely más biztosítással, a bizto-
sító, illetve szerzôdésazonosító megadása.



12

B i z t o s í t á s i  f e l t é t e l e k

ÁLLAPOTMEGÔRZÉSI KÖTELEZETTSÉG

11.7. A biztosítási esemény bekövetkezte után a kár felmé-
réséig, de maximum a bejelentésétôl számított ötödik
napig, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kár-
enyhítéshez szükséges mértékben lehet változtatni.

11.8. Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha
a megengedettnél nagyobb mértékû változtatás követ-
keztében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
elbírálása szempontjából lényeges körülmények kide-
ríthetetlenné váltak.

12. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A BIZTOSÍTÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

12.1. A biztosító a szerzôdô, illetve biztosított kezdeménye-
zésére köteles tájékoztatást adni:

a) a szerzôdés adatairól,
b) a bejelentett károk rendezésének státuszáról,
c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetve ezek

esetleges akadályairól.

SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

12.2. Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási esemény-
nek minôsülô károkat a biztosító a hozzá benyújtott
dokumentumok alapján, a beépített új alkatrészek ér-
téknövelô hatásának figyelembevételével téríti meg, a
károsodott alkatrész káridôponti avult (valóságos) ér-
tékén, maximum a biztosítási összeg mértékéig.

12.3. Az alkalmazott javítási technológiát a javítást végzô
partner-szerviz határozza meg.

12.4. A szolgáltatást követôen a biztosító jogosult utólagos
szemlére, az elvégzett javítások és új alkatrészek be-
építés ellenôrzésére.

A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG KORLÁTOZÁSA

12.5. Amennyiben egy adott biztosítási idôszakban már tör-
tént olyan kifizetés, amelyre vonatkozóan a biztosított
kárigényt nyújtott be a biztosítóhoz, az ebben a bizto-
sítási idôszakban bekövetkezett további károk téríté-
sét a biztosító a megmaradt biztosítási összeg erejéig
nyújtja.

12.6. A szolgáltatási összegbôl minden esetben levonásra
kerül a felhasználható (hasznosítható) maradványok
értéke, valamint az egyéb módon megtérült összeg.

12.7. Amennyiben a káresemény elôtti állapot a károsodot-
tal megegyezô mûszaki paraméterekkel egyenértékû
módon (pl. technológiaváltás miatt) már nem állítható
helyre, akkor a biztosító a korszerûbb technológia ér-
téknövelô hatását a kártérítési összegbôl levonja.

A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDEJE

12.8. A biztosító szolgáltatási kötelezettségét a káresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôl számított tizenöt napon belül teljesíti.

KÖZREHATÁS

12.9. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményen kívül egyéb, más tényezô is közrehatott,
a biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen
mértékben az a biztosítási eseménnyel összefüggés-
ben áll.

13. MENTESÜLÉS

13.1. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,

üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy az általános
szerzôdési feltételben meghatározott munkakört be-
töltô alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk; vagy

c) a biztosított jogi személynek az általános szerzôdé-
si feltételben meghatározott vezetô beosztású tiszt-
ségviselôje vagy a biztosított vagyontárgy kezelé-
sére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbí-
zottja okozta.

13.1.1. Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például,
ha a kár:

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti vér-
alkoholszint),

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával

kapcsolatos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

13.2. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szer-
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettsé-
gének megszegésével okozta.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelen biztosítás Általános és Különös feltételeiben
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény-
könyv, továbbá a hatályos magyar jog szabályai az
irányadók.

14.2. Az Általános és Különös feltételekben is egyaránt sza-
bályozottak eltérése esetén a Különös feltételekben
foglaltak az irányadók.

14.3. Amennyiben a Különös feltételek másként nem rendel-
keznek, jelen biztosítási szerzôdés alapján keletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számított egy év alatt évülnek el.
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14.4. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen fel-
merülô panaszokat a biztosító központi panaszirodá-
jához lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefo-
non) vagy írásban (személyesen vagy más által át-
adott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus le-
vélben):

Székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
E-mail: admin@kobe.hu

14.5. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és meg-
szûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos esetleges jogviták bírósági
eljáráson kívüli rendezésére természetes személy fo-
gyasztó írásban panaszt nyújthat be a Pénzügyi Bé-
kéltetô Testülethez.

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1 489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu

A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a természetes személy fogyasztó elô-
zetesen a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vi-
tás ügy rendezését.

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

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 1 489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.7. A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bí-
rósághoz is fordulhatnak, illetve természetes személy
fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz for-
dulhat.

14.8. A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 1 489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.9. A biztosító feladatai ellátásához ügyfelei azon biztosí-
tási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szer-
zôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, illetve
a biztosító szolgáltatásával összefüggnek. Az adatke-
zelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a biztosítási
szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez
szükséges, vagy a törvény (2003. évi LX. törvény – to-
vábbiakban Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.

14.10. Biztosítási titoknak minôsül minden olyan – minôsített
adatot nem tartalmazó – a biztosító, a viszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszont-
biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szakta-
nácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is)
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszont-
biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkoznak.

14.11. Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:
• a biztosító ügyfelének személyes adatai,
• a biztosított vagyontárgy és annak értéke,
• a biztosítási összeg,
• a biztosított egészségi állapotával összefüggô adatok,
• a kártérítés mértéke és teljesítésének idôpontja,
• a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyil-

vántartásával, továbbá a biztosító szolgáltatásával
összefüggô összes lényeges tény és körülmény.

14.12. Jelen szerzôdés kapcsán az ügyfél személyes adatai-
nak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az ajánlat-
tétel során és/vagy a biztosítási szolgáltatás igénybe-
vételét közvetlenül megelôzôen adja meg.

14.13. A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogvi-
szony fennállásának idején, valamint azon idôtartam
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthetô.

14.14. Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból,
jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Csak olyan személyes adat kezelhetô, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen, a cél elérésére alkalmas, de csak a cél megva-
lósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adato-
kat a biztosító kezeli és dolgozza fel. A biztosító az
adatokat – kizárólag erre irányuló megbízási szerzôdés
alapján – a kiszervezett tevékenységet végzôknek és
a peres képviseletet ellátó ügyvédeknek adhatja ki,
szükség szerint.

14.15. A biztosító a szerzôdô/biztosított személyes adatait –
erre vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzájárulás nél-
kül – csak a Bit. 153–161. § és a 165. §-aiban neve-
sített szervezeteknek továbbíthatja.

14.16. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nél-
kül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktar-
tási kötelezettség terheli a biztosítót, a független bizto-
sításközvetítôt, a biztosítási szaktanácsadó tulajdono-
sait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz
a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bár-
milyen módon hozzájutottak.

14.17. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek, ha
• a biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szak-

tanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselô-
je a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

• a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

14.18. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró

nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdel-

járás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró
bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró
önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel,
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e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóható-
sággal,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szakta-
nácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, függet-
len biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyar-
országi képviseletével, ezek érdekképviseleti szer-
vezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi,
szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos ver-
senyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény

108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi ha-
tósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek meg-
léte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazá-
sára, titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatválla-
lás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biz-
tosítókkal,

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások so-
rán átadott adatok tekintetében a kötvénynyilván-
tartást vezetô kötvénynyilvántartó szervvel,

m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az át-
vevô biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá
ezek egymás közötti átadásával kapcsolatban a
Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot
kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levele-
zôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kár-
képviselôvel, illetve a károkozóval, amennyiben az
önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi
jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû
javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok ál-
tal támasztott követelményeket kielégítô adatkeze-
lés feltételei minden egyes adatra nézve teljesül-
nek, valamint a harmadik országbeli biztosító
székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jog-
szabályok által támasztott követelményeket kielé-
gítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik or-
szágbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szak-
tanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
valamint pénzügyi jogok biztosával,

r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal,

s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, il-
letve a káresetek igazolásának részletes szabályai-
ról szóló rendeletben meghatározott kártörténeti
adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rende-
letben szabályozott esetekben a biztosítóval szem-
ben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv
vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá,

amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítá-
si szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m)
és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizá-
rólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és
jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap iga-
zolásának minôsül az adat megismerésére jogosí-
tó jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

14.19. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás kere-
tén kívül a fent meghatározott szervek alkalmazottaira
is kiterjed.

14.20. A biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére
akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha
adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Bünte-
tô Törvénykönyvrôl szóló 1978. évi IV. törvényben fog-
laltak szerinti

a) kábítószerrel visszaéléssel,
b) terrorcselekménnyel,
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
d) lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel,
e) pénzmosással,
f) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elköve-

tett bûncselekménnyel van összefüggésben.

14.21. A biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan in-
tézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt
ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére is kö-
teles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel
összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról.

14.22. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosítás-
közvetítô és a biztosítási szaktanácsadó az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó in-
tézkedések végrehajtásáról szóló törvényben megha-
tározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

14.23. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha a magyar bûnüldözô
szerv, illetôleg az Országos Rendôr-fôkapitányság –
a pénzmosás megelôzésérôl és megakadályozásáról
szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladat-
körében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségválla-
lás alapján külföldi bûnüldözô szerv, illetôleg külföldi
Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak
minôsülô adatot a biztosítótól, amennyiben a megke-
resés tartalmazza a külföldi adatkérô által aláírt titok-
tartási záradékot.

14.24. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által
a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik or-
szágbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik or-
szágbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az
esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz
írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatke-
zelônél a magyar jogszabályok által támasztott köve-
telményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden
egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik
országbeli adatkezelô székhelye szerinti állam ren-
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delkezik a magyar jogszabályok által támasztott köve-
telményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal.

14.25. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl
az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a ma-
gyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban
foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minôsülô adatok átadása,

d) az összevont alapú felügyeletre és kiegészítô felü-
gyeletre vonatkozó törvényi rendelkezéseknek tel-
jesítése érdekében történô adatátadás.

14.26. Az érintett ügyfél kérésére a biztosító köteles tájékoz-
tatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és
az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, to-
vábbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjé-
rôl.

14.27. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – adatainak zárolását és törlését.

14.28. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az adatkezelôre vonatkozó jogi kötelezett-
ség teljesítéséhez vagy az adatkezelô, adatátvevô
vagy harmadik személy jogos érdekének érvénye-
sítéséhez szükséges, kivéve kötelezô adatkezelés
esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbí-
tása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

14.29. A biztosító az érintett tiltakozást a kérelem benyújtásá-
tól számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntésérôl a kérelmezôt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a biztosító az érin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárol-
ja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban to-
vábbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.

14.30. Amennyiben az érintett a biztosító fentiek szerint meg-
hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a biztosító
a fentiek szerinti határidôt elmulasztja, az érintett – a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított 30 napon belül – az Infotv. (2011. évi CXII.
törvény) 22. §-ában meghatározott módon – bíróság-
hoz fordulhat.

14.31. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok te-
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve
a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gya-
korolhatja.
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