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Tájékoztatás a „Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató”-hoz 

érvényes: 2014. november 15-től 
 
Szerződő példánya 
 
 
A K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató 2014. november 15. 
napjától az alábbi rendelkezésekkel egészült ki: 
 
„4. Gépjárműflottára vonatkozó különös feltételek 
 
Gépjárműflották esetén a Biztosító jogosult a 10 tonna megengedett össztömeg feletti pótkocsikra, félpótkocsikra 
beérkezett ajánlatokat indokolás nélkül elutasítani, különösen, ha az adott pótkocsi előzményi biztosítása közös 
megegyezéssel szűnt meg. 
 
A gépjárműflottába tartozó 10 tonna megengedett össztömeg feletti pótkocsikra, félpótkocsikra létrejött, 
egyedileg nyilvántartott szerződések esetében  
 
(i) a biztosítási szerződés határozott tartamra jön létre,  
(ii) a biztosítási tartam utolsó napja a kockázatviselés kezdetétől számított harmincadik nap, 
(iii) a Biztosító kockázatviselése a Biztosítási tartam utolsó napjával megszűnik.” 
 

A fentieket tudomásul vettem. 
 
 
Kelt.: _________________, ____ év _______ hónap ___nap ___________________________________ 

Szerződő (szerződő képviseletére jogosult)/ 
aláírása 
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