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Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Mindent óvni kell, amink van!

Az autó már szinte a napi életritmusunk része, egyre többen a munka elvégzését megkönnyítô esz-
közként és a keresô tevékenységük mindennapi segítôjeként is tekintenek az autóra. Ebbôl fakad,
hogy az autó balesete, sérülése vagy netán ellopása súlyos nehézséget okoz a napi életvitelünk-
ben, nem is beszélve a családi vagy a vállalkozási költségvetés megrendülésérôl.

Ilyenkor nélkülözhetetlen egy idôben érkezô segítség: a casco biztosítási szolgáltatás.

A KÖBE célja a „Lendület” casco termékcsaláddal, hogy az Autósok minél szélesebb köre ré-
szére kínáljon elérhetô áron, választható önrész, avulásmentes szolgáltatási mód igénybe vételével
teljes, komplex védelmet. Újdonságként a gépkocsiban ülôk részére kiegészítô balesetbiztosítás is
választható.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ebben a tájékoztatóban szereplô információk nem helyettesítik a
biztosítási feltételek megismerését, azokat nem módosítják, illetve nem értelmezik át a feltétel szö-
vegét. Ezért javasoljuk, hogy a feltételeket is feltétlenül olvassa át!

Amennyiben a LENDÜLET TOP CASCO termékkel kapcsolatosan további információra lenne szük-
sége, kérjük, forduljon telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz (0036-1-433-1180), ahol munkaidôben szí-
ves rendelkezésére állnak.

Melyek a legfontosabb információk a biztosítóval kapcsolatosan?

A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: KÖBE) 1996 óta egyesületi
formában, non-profit elven mûködô biztosító, szolgáltatásait kizárólag saját tagjainak nyújtja.

Név: KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

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

Telefon: +36-1-433-1180
Jogi forma: Egyesület
Cégjegyzékszám: 9. Pk. 61. 110/1996
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Lev. cím: H-1534 Bp. BKKP Pf. 777.
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Telefon: +36-1-489-9100
Telefax: +36-1-489-9102
web: http://felugyelet.mnb.hu

Milyen gépjármûre köthetô a biztosítás?

A LENDÜLET TOP CASCO biztosítást a szerzôdés feltételeinek megfelelô gépjármûvekre – sze-
mélygépkocsikra és a 3,5 t össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra (kishaszongépjármûvek)
– lehet megkötni. Így ezen körben cascot lehet kötni a közúti közlekedéshez elôírt hatósági jelzések
(érvényesített rendszámtábla) és érvényes dokumentumok (forgalmi engedély) megléte esetén

• a kijelölt gyártmányok meghatározott hengerûrtartalmú, életkorú és motor teljesítményû típusaira,
amelyek

• sértetlen zárakkal, hiánytalan darabszámú, eredeti (gyári) kulcsokkal (elektronikus kulcsokkal),
mûködô vagyonvédelmi berendezésekkel rendelkeznek.

A LENDÜLET TOP CASCO biztosítási védelme a személygépkocsiknak és kishaszongépjármûvek-
nek a magyarországi Eurotax katalógus – valamint az ajánlaton rögzítet adatok – szerint, az adott
gépjármûbe gyárilag beépített alkatrészeire, felszereltségére és felépítményére terjed ki. Személy-
gépkocsik esetében a bôrkárpitot, a xenon fényszórókat nem tekinti a biztosító alapfelszereltségnek.
Kishaszongépjármûvek esetében a bôrkárpit, a xenon fényszórók és a speciális felépítmények nem
minôsülnek alapfelszereltségnek.

Személygépkocsik és a kishaszongépjármûvek esetén a klímaberendezést, a különleges keréktár-
csákat, a légzsákokat, a metálfényezést, a szervokormányt és az audioberendezést a biztosító –
mint egy mai, korszerû gépkocsi alapfelszereltségét – biztosítottnak tekinti, amennyiben az ajánla-
ton megjelölésre kerültek, még akkor is, ha ezek az Eurotax katalógus szerinti alapfelszereltségben
nem szerepelnek.

Személygépkocsik esetén külön díjazás ellenében biztosíthatók a bôrkárpit, a xenon fényszórók.
Kishaszongépjármûvek esetén a külön beépített, adott célú felhasználást szolgáló berendezések,
felépítmények pótdíj ellenében biztosíthatók.

A személygépkocsiban illetve a kishaszongépjármûben lévô beépített GPS, audioberendezés (rá-
dió, magnó, CD lejátszó, DVD lejátszó, telefonkihangosító, hangfalak) legfeljebb 100.000 Ft értékig
biztosított.

Jelen szerzôdés alapján nem biztosítható a személygépkocsi vagy kishaszongépjármû, amennyi-
ben a biztosítási ajánlat aláírásakor, vagy annak szemlézésekor:

• ajtajai, ablakai, csomagtere nem zárhatók tökéletesen,
• zárai nem sértetlenek,
• az adott típushoz tartozó és a gyártó által rendszeresített db-számú, eredeti kulcsok nem

állnak rendelkezésre,
• beépített vagyonvédelmi berendezései nem mûködôképesek,
• több karosszéria eleme is látható módon sérült,
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• bármely ok miatt mozgásképtelen vagy javítás alatt áll,
• több, korábban már javított, vagy nem eredeti (gyári) karosszéria eleme is van.

Hogyan jön létre a biztosítás, mikor kezdôdik a biztosító kockázatviselése?

A LENDÜLET TOP CASCO biztosítás megkötésére írásbeli ajánlatot lehet tenni.

A biztosító a használt gépjármûvekre vonatkozó kockázatvállalását állapotfelmérô szemléhez köti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a biztosító a kockázatvállaláshoz szemlét írt elô, úgy a koc-
kázatviselés a szemle elvégzését követôen kezdôdhet meg, feltéve, hogy a szerzôdés utóbb létrejön.

A biztosító a biztosítás szerzôdôje által tett nyilatkozatok, valamint a gépjármû szemlézése alapján
dönt a biztosítás vállalásáról. A biztosító a szerzôdés elfogadásáról és az elfogadás feltételeirôl Köt-
vényt állít ki. Amennyiben az Ajánlathoz képest a Kötvény eltérést tartalmaz, arra a Kötvényhez mel-
lékelt levélben hívjuk fel a figyelmet.

Ha Ön ezen felül eltérést észlel, kérjük, jelezze azt a megadott elérhetôségeinken!

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés kezdô napján esedékes.

A biztosítási szerzôdés határozatlan tartamú. A biztosítás egyéves idôszakokból áll. A biztosítás év-
fordulója a kockázatviselés megkezdésének naptári napja, amely a soron következô biztosítási idô-
szak elsô napja is egyben. Mindezeken túl évfordulóként választható a biztosított gépjármûre
érvényben lévô kötelezô felelôsségbiztosítás biztosítási idôszakának kezdônapja is.

Milyen okok miatt szûnik meg a szerzôdés?

Általában a casco biztosítási igény a gépjármû vásárlásától az eladásig fennáll, a jellemzô megszû-
nési ok a gépjármû eladása, illetve az üzembentartó megváltozása, vagy a gépjármûnek a forga-
lomból történô ideiglenes vagy végleges kivonása.

Sajnálatos esetben, amikor a gépjármû biztosítási esemény következtében súlyosan károsodik –
nem gazdaságos, vagy mûszakilag lehetetlen a javítása –, totálkár miatt is megszûnhet a casco biz-
tosítás. Ebbe a kategóriába tartozik a gépjármû ellopása is, amikor az ellopott gépjármûvet a tulaj-
donosának ki kell vonatnia a forgalomból és ezáltal a casco biztosítási érdek is megszûnik.

A casco biztosítást bármelyik fél megszüntetheti az évfordulóra vonatkozóan, az évforduló elôtt 30
nappal, írásban megtett felmondással.

Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre törté-
nô figyelmeztetés mellett – a szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl számított 30 napos póthatár-
idô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô eredménytelen elteltével a szerzôdés az
esedékesség napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelését kése-
delem nélkül bírósági úton érvényesíti.
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Melyek a casco biztosítási események,
milyen kizárásokat alkalmaz a biztosító?

Jelen biztosítási szerzôdés teljeskörû biztosítási védelmet nyújt, azaz négy fô biztosítási esemény-
re terjed ki:

• töréskár,
• elemi kár és tûzkár,
• üvegkár,
• lopás- és rabláskár.

A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a feltételekben rögzített esetekben nyújt kártérí-
tést.

A lehetséges károsító események közül egyes esetek kizárásra kerültek. Ezekre az esetekre nem
vonatkozik a biztosítási védelem. A védelem nem terjed ki:

a) azokra a károkra, amelyek felkelés, tüntetés, zavargás, sztrájk, terrorcselekmény, háború követ-
keztében keletkeztek, függetlenül attól, hogy az említett események hivatalos formában (pl. en-
gedély, hadüzenet) zajlottak-e,

b) radioaktív sugárzás által okozott károkra,
c) a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károsodásokra (pl.: mûszaki hiba, szerelés, elhasználó-

dás, fagyás stb.),
d) a vontatás közben bekövetkezett sérülésekre,
e) a gépkocsiban szállított gyúlékony, robbanó, maró, korrodáló anyagok által elôidézett, vagy ál-

taluk súlyosbított károkra (a kársúlyosbítás mértékének megfelelô részére),
f) a gépjármû balesete miatti környezetszennyezés által okozott károkra,
g) a gépkocsiban mûszaki hiba miatt bekövetkezett biztosítási esemény vonatkozásában a mûsza-

ki hibás alkatrészek javítására, cseréjére,
h) ha a gépkocsin hatósági engedélyhez kötött átalakítást végeztek, de a szükséges engedélyt a

káresemény elôtt nem szerezték meg, és a káresemény összefüggésben van az átalakítással,
i) a gépkocsi olyan felszereléseiben keletkezett károkra, amelyeket az érvényes hatósági elôírá-

sok tiltanak, vagy külön engedélyhez kötnek, de a szükséges engedélyt a káresemény elôtt nem
szerezték meg,

j) a gépkocsiból szerelés nélkül kivehetô audioberendezés ellopása miatti kárra,
k) a gépkocsiba történô ki- és bepakolás/berakodás közben, annak következményeként keletke-

zett károkra,
l) a gépkocsin szállított tárgyak elmozdulása miatt, a szakszerûtlen rögzítés következtében kelet-

kezett károkra,
m) a gépjármûben, vagy a raktérben elhelyezett eszközökre, tárgyakra, a gépjármûben ülôk sze-

mélyes használati tárgyaira, mindazon tárgyakra, amelyek nem a gépjármû kötelezô felszerelt-
ségéhez tartoznak.

n) a gépkocsi értékcsökkenésére,
o) a gépkocsi használatának kiesése miatt vagy a gépkocsi pótlása érdekében felmerült járulékos

károkra, költségekre (pl.: elmaradt haszon, bérgépkocsi igénybevétele, új gépkocsi beszerzésé-
vel kapcsolatos költségek),

p) a biztosító által javíthatónak ítélt alkatrész kicserélése esetén fellépô többletköltségre,
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q) a gépkocsi üzem- és kenôanyagaiban keletkezett károkra,
r) a gépkocsiról leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkezett károkra,
s) a gépkocsi karosszériáján lévô hirdetéseket, matricákat ért károkra,
t) a gépkocsit sporteszközként való használat, vagy versenyzés során ért károkra.

Mely okok miatt mentesül a biztosító a szolgáltatás megtérítése alól?

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szán-
dékos vagy súlyosan gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított,
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy megbízott-

juk, vagy
c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai vezetésének vezetô beosztású tisztség-

viselôje vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbí-
zottja okozta.

Különösen akkor minôsül súlyosan gondatlanul okozottnak a kár, ha többek között

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkoholszint) okozati összefüggésben követ-
kezett be,

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel összefüggésben következett be,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsággal okozati össze-

függésben következett be,
d) szakszerûtlen üzemeltetés okozta,
e) a gépkocsi elhanyagolt mûszaki állapotának következménye,
f) a tûzrendészeti elôírások megsértésének következménye,
g) összefüggésben van azzal, hogy a szerzôdô, illetve a biztosított vagy a gépkocsit jogosan hasz-

náló más személy a gépkocsit a gépkocsi vezetésére érvényes gépkocsivezetôi engedély nél-
kül, kábítószer, illetve a vezetési képességet hátrányosan befolyásoló egyéb kábító hatású szer,
vagy alkohol hatása alatt (0,8 ezreléket elérô, vagy meghaladó véralkohol szint illetve 0,5 mg/l-t
elérô vagy meghaladó légalkohol szint) vezette,

h) a kár idôpontjában a gépkocsi érvényes dokumentum (forgalmi engedély) vagy hatósági jelzés
(rendszámtábla regisztrációs matricával és érvényesítô címkével) nélkül közlekedett, vagy ezek
valamelyikével nem rendelkezett.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a biztosított, illetve a szer-
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettségét felróhatóan megsértette. A mentesülés olyan
mértékû, amilyen mértékben az összefügg a kötelezettség megszegésével.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a biztosító?

A szolgáltatás módja a kár mértékétôl függ.

Totálkár kártérítési szabályait alkalmazza a biztosító, ha a gépkocsi sérülése olyan mértékû, hogy
annak helyreállítása mûszakilag vagy gazdaságilag nem racionális. Ezek a szabályok vonatkoznak
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a gépkocsi ellopásának esetére is. A kártérítést a biztosító a gépkocsi káridôponti piaci értéke alap-
ján állapítja meg, amely legfeljebb a magyarországi Eurotax katalógus módszertana szerint számí-
tott érték. Az így meghatározott kárösszegbôl a biztosító levonja a gépkocsi maradványának (roncs-
nak) az értékét.

Az újonnan forgalomba helyezett gépkocsi esetében különösen nagy anyagi kár éri a tulajdonost,
ha röviddel a vásárlás után egy súlyos töréskár miatt helyreállíthatatlanná válik az autója, amelyen
esetleg nagy összegû hiteltartozás is van. A casco biztosításunk ezen esetekre, a forgalomba he-
lyezéstôl számított legfeljebb 90 napig kiemelt kompenzációt nyújt, megtéríti a számla szerinti vétel-
árat – a biztosított felszereltség figyelembevételével –, amibôl csak a roncs tényleges értékét és az
önrészt vonja le a kártérítés során.

Javítással helyreállítható károk esetén a biztosító a fizikai károsodások hazai javítómûhelyben el-
végzett, szakszerû helyreállításának költségét téríti meg. A biztosító legfeljebb az új alkatrész Auda-
tex katalógus által meghatározott árát és a magyarországi átlagos munkadíjak költségét téríti meg
a szerzôdési feltételekben foglaltak szerint.

Biztosítónk újdonsága, melyre szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy

• a 0–5 év közötti évjáratú biztosított személygépkocsi esetén a javítással helyreállítható károknál
az indokolt javítási számlaköltséget teljes egészében megtérítjük, nem vonunk le értékemelkedést
(nem alkalmazunk avultatást), sem az újonnan beépített alkatrész, sem a fényezés költségébôl,
kivéve ha az alkatrész a káresemény elôtt már sérült volt.

• a 0–2 év közötti kishaszongépjármûvek javítással helyreállítható kárainál csak a kopó-forgó alkat-
részeknél veszünk figyelembe avulást.

• a 5 évnél idôsebb személygépkocsi, valamint a 2 évnél idôsebb kishaszongépjármû esetén történt
javításnál a beépített új alkatrészek árából ún. értékemelkedést vonunk le. Ez azt jelenti, hogy az
autó elhasználtságától (korától) függôen az alkatrész költségének térítési összegébôl levonjuk a
lecserélt alkatrész elhasználódási fokának megfelelô részt.

A gépjármû korának számításánál a Biztosító a gyártási évet veszi alapul.

Mi az önrész és milyen egyéb szolgáltatási korlátozások vannak?

Bármelyik kártérítési módot (javítható kár vagy totálkár) is alkalmazza az adott káreseménynél a biz-
tosító, az önrész minden esetben figyelembe vételre kerül. Jelen szerzôdésnél a választható önrész

• 10%, de minimum 100.000 Ft,
• 20%, de minimum 200.000 Ft.

A kártérítés kiszámításakor a kiválasztott önrész Ft és %-os mértéke közül a szolgáltatási összeg-
tôl függô, nagyobb összeget vonja le a biztosító. A szerzôdô által választott minimális forintössze-
get el nem érô károkat a biztosító nem téríti meg.

Üvegcsere esetén a biztosító az üveg pótlási összegébôl mindig 20% önrésznek megfelelô össze-
get von le.
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A fentieket egy-egy példán keresztül mutatjuk be:

1. példa
Skoda Octavia 1,4 Classic – gyártási év: 2007
Lendület Top casco biztosítás önrésze: 20%, de min. 200.000 Ft

1. eset: töréskár
javítási számla költsége: 320.000 Ft
levont önrész: 200.000 Ft
Biztosító által térített összeg: 120.000 Ft

2. eset: töréskár
javítási számla költsége: 176.000 Ft
levont önrész: 0 Ft (önrész alatti kár)
Biztosító által térített összeg: 0 Ft

3. eset: lopáskár – totálkár
használt autó káridôponti értéke: 2.186.000 Ft
levont önrész (20%): 437.200 Ft
Biztosító által térített összeg: 1.748.800 Ft*
* A kártérítési összegbôl a biztosító az év végéig járó biztosítási díjat levonja.

2. példa
Suzuki SX4 Sedan – gyártási év: 2008
Lendület Top casco biztosítás önrésze: 10%, de min. 100.000 Ft

1. eset: töréskár
javítási számla költsége: 1.250.000 Ft
levont önrész: 125.000 Ft (a javítási költség 10%-a)
Biztosító által térített összeg: 1.125.000 Ft

2. eset: üvegkár
cserével helyreállított üvegkár számla szerinti költsége: 75.000 Ft
levont önrész: 15.000 Ft (a javítási költség 20%-a)
Biztosító által térített összeg: 60.000 Ft

3. eset: tûzeset – totálkár
használt autó káridôponti értéke: 2.387.000 Ft
roncsérték: 485.000 Ft
levont önrész (10%): 190.200 Ft
Biztosító által térített összeg: 1.711.800 Ft *
a roncs eladásából származó bevétel: 485.000 Ft
* A kártérítési összegbôl a biztosító az év végéig járó biztosítási díjat levonja.

A gépkocsiba szerelt audioberendezés lopáskára esetén a biztosító a gépjármûben lévô ugyanolyan
mûszaki berendezés pótlási költségét téríti meg, legfeljebb 100.000 Ft értékig.
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A gépkocsinak a biztosítási eseményhez kapcsolódó szállításával, tárolásával és ôrzésével össze-
függésben felmerült és számlával igazolt költségét legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig téríti meg a
biztosító – ezen esetekben is a benyújtott számla értékébôl a szerzôdésben választott, százalékos
önrész kerül levonásra.

A kulcsok elvesztése, ellopása, illetve a zárak sérülése miatt a feltételek szerint térített összegbôl
önrész nem kerül levonásra.

Hogyan számítjuk ki a biztosítási díjat?

A biztosítás díját a mindenkor érvényes Díjszabás szerint számítjuk ki.

A casco biztosítás megkötésekor többféle Kedvezmény vehetô igénybe, a biztosító a számára na-
gyobb kockázat esetén Pótdíjat alkalmaz.

A díjszámításnál figyelembe vesszük a szerzôdô által, a kötelezô felelôsségbiztosításnál elért bo-
nusz fokozatot. Kedvezô káralakulás esetén a díj akár 25%-kal is csökkenthetô (B5–B10 kategóriá-
nál). A casco szerzôdésnek nincs önálló, évente változó, a casco káralakulása alapján nyilvántartott
bonusz besorolása. Év közben csak kivételes esetben változik a díj, ilyen pl. ha a gépjármû hasz-
nálati jellegét megváltoztatja a szerzôdô (taxiként való üzemeltetés).

Év végén új díjat jogosult meghatározni a biztosító a következô évre. A szerzôdô jogosult a módosí-
tott díjat írásban elutasítani, ez a szerzôdés felmondását jelenti.

Mit jelent a szerzôdô/biztosított közlési és változás-bejelentési kötelezettsége?

A casco biztosítás megkötésekor fontos követelmény az Ajánlaton közölt adatok valódisága, amely
a biztosító kockázatvállalását alapozza meg. A szerzôdônek a gépkocsi vagyonvédelmi berendezé-
seire, a gépkocsi állapotára vonatkozó nyilatkozata a biztosítási szerzôdés szerves részét képezi.

Ugyanilyen fontos, hogy a szerzôdô/biztosított a szerzôdés megkötését követôen bekövetkezett
adatváltozásokat és a biztosítást érintô egyéb körülmények megváltozását írásban közölje a bizto-
sítóval. Ennek elmaradása hátrányos következményekkel járhat, adott esetben a biztosító nem kö-
telezett a szolgáltatás teljesítésére.

Mit kell tudni a káresemény bejelentésérôl
és milyen dokumentumok szükségesek ehhez?

A biztosítási eseményt az észlelést követôen haladéktalanul, de legkésôbb 2 munkanapon belül
írásban be kell jelenteni a biztosítónak. A megadott idôszak betartása azért fontos, mivel a kárese-
mény mértékét a biztosító a gépkocsi szemlézésével állapítja meg. Ennek érdekében a gépkocsit a
szemle idejéig változatlan állapotban – kivéve a kárenyhítési kötelezettség körébe tartozó tevékeny-
ségeket – kell tartani. Csak a szemle és a kárfelvétel megtörténte után lehet a gépkocsi helyreállí-
tását megkezdeni.
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Speciális a helyzet, ha a gépkocsi külföldön sérül meg és a közvetlen szemlére nincs mód. A kár-
esemény bejelentésekor a biztosítóval elôzetesen kell egyeztetni az ún. szükségjavítás tartalmáról
és csak ennek mértékéig javítható meg a gépkocsi külföldön. A teljes helyreállítást a hazaérkezés
után lehet elvégezni.

Kárbejelentést a 0036-1-433-1180/3-as telefonszámon, a 0036-1-433-1182-es faxszámon, illetve a
kar@kobe.hu e-mail címen lehet tenni.

Az egyes biztosítási eseményeket a biztosítón kívül be kell még jelenteni

• a gépkocsit ért tûz esetén a Tûzrendészeti Hatósághoz,
• a gépkocsi lopás- és rabláskára esetén a Rendôrségre is.

A kárrendezéshez azon dokumentumokat szükséges benyújtani, amelyek a jogosult személy, a biz-
tosítási esemény azonosítása és a kár mértékének megállapítása szempontjából szükségesek.

Az audioberendezés lopáskára esetén – a berendezés típusától függôen – a biztosító bekéri a be-
rendezés illetéktelen használatát megakadályozó, levehetô alkatrészt.

A biztosított gépjármûvet ért lopáskár esetén a biztosítóhoz le kell adni a jármû valamennyi kulcsát,
továbbá forgalmi engedélyét, vagy ennek a hatóságnál történt leadásáról szóló dokumentumát.

Kiemeljük, hogy amennyiben hatósági eljárás történt a biztosítási eseménnyel összefüggésben – pl.
rendôrségi vizsgálat –, az errôl szóló dokumentum szükséges a kárrendezési eljáráshoz.

Mikor fizeti ki a biztosító a kártérítési összeget?

A biztosító a legutolsó szükséges dokumentum beérkezését követô 15 napon belül teljesíti a szol-
gáltatást.

A biztosító a kártérítési összeget a gépkocsi tulajdonosának, illetve a szerzôdésben megnevezett,
szolgáltatásra jogosult személynek fizeti ki.

Melyek a legfontosabb tudnivalók a gépjármûben ülôk
kiegészítô balesetbiztosításra vonatkozóan?

A szerzôdô az autózás kockázatainak – mint kiemelten veszélyes üzem – csökkentése érdekében
a gépjármû vezetôje és a gépjármûben utazók védelmére balesetbiztosítást köthet.

A balesetbiztosítás a közúti közlekedés során bekövetkezett gépkocsibaleset következményeként
elôállt személysérülésekre nyújt fedezetet. A gépjármûben – a forgalmi engedélyben meghatározott
szállítható személyek létszáma szerint – ülôk biztosított személynek minôsülnek.

A biztosító szolgáltatására a biztosított, halála esetén a kedvezményezett – a biztosított törvényes
örököse –, jogosult.
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A balesetbiztosítás a casco szerzôdéssel együtt, vagy a szerzôdés létrejöttét követôen, utólag is
megköthetô.

A balesetbiztosítás idôbeli és területi hatálya a casco biztosítási védelem területi hatályával meg-
egyezik.

A kiegészítô balesetbiztosítás önállóan nem maradhat fenn, vagyis megszûnik a casco biztosítási
szerzôdés bármely ok miatti megszûnésével.

A balesetbiztosítás szempontjából biztosítási eseménynek minôsül a gépjármû közúti közlekedése
során bekövetkezett balesete miatti személyi sérülés, illetve annak a biztosító szolgáltatási kötele-
zettségét kiváltó következménye, ezek:

• baleseti halál,
• baleseti maradandó egészségkárosodás,
• baleseti eredetû kórházi ápolás.

Biztosítási eseményenként elôre meghatározásra kerül a biztosító szolgáltatásának pénzben kifeje-
zett értéke, a biztosítási összeg. Az elôbbiekben felsorolt biztosítási események szolgáltatási egysé-
get (csomagot) alkotnak, ezek összetétele nem változtatható. A szerzôdô meghatározhatja a szol-
gáltatási egységek számát, vagyis a biztosítási összeg többszörözhetô.

A biztosítás díja a gépjármûben szállítható személyek számától és a választott szolgáltatási egysé-
gektôl függ.

A balesetbiztosítási eseményeket kiváltó okok közül néhány eset kizárásra került. Nem minôsül
balesetbiztosítási eseménynek többek között:

a) az öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal összefüggô eseményeket is, tekintet
nélkül a biztosított tudatállapotára;

b) a gépjármû balesete nélküli, illetve ki- és beszállás közben bekövetkezett személyi sérülés vagy
a gépjármû balesetével összefüggésbe nem hozható rándulás és ficam, sérv, porckorong sérü-
lés és a nem baleseti eredetû vérzés;

c) a biztosítási esemény bekövetkezése elôtt már károsodott, sérült, csonkolt, vagy funkciójában
korlátozott testrészek, szervek károsodása;

d) a biztosított fennálló patologikus csontszerkezeti elváltozása következtében elôálló törések;
e) a biztosított fennálló bármely idegi, vagy elmebeli rendellenessége elnevezéstôl, vagy osztályo-

zástól függetlenül;
f) a pszichiátriai és pszichotikus állapot, bármilyen fajta depresszió, illetve elmebaj;
g) a biztosított fennálló orthoped, degeneratív jellegû elváltozásai, illetve az azokhoz társult má-

sodlagos olyan elváltozások, melyek az alapbetegségbôl következnek;
h) ha a sérüléshez hasonló, de krónikus eredetû elváltozás áll a háttérben (pl. gerincoszlop sérve,

izületek degeneratív elváltozásai);
i) a biztosított szándékos veszélykeresésébôl eredô baleset (kivéve az életmentést), ide értve az

orvosi elôírások szándékos be nem tartásából származó következményeket is;
j) bármely katonai, vagy rendôrségi (rendészeti) szervezetnél a biztosított gépjármû használata

során, szolgálatteljesítés alatt bekövetkezett baleset;
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k) bármely, a biztosított gépjármû használatával járó hivatásszerûen, versenyszerûen vagy díjazá-
sért ûzött sporttevékenységben (edzésen, versenyen) való részvétel során bekövetkezett
baleset;

l) robbanószereket, robbanó szerkezeteket szállító, biztosított gépjármû balesete során bekövet-
kezett baleset;

m) ha a biztosított gépjármûvön hatósági engedélyhez kötött átalakítás következtében állt elô a
baleset, és az átalakításhoz nem volt meg a szükséges engedély.

A biztosítási összeg nem kerül kifizetésre arra az adott a személyre vonatkozóan, akivel szemben
bizonyítást nyer, hogy a balesetet az adott személy szándékos vagy súlyosan gondatlan, jogellenes
magatartása idézte elô. Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minôsül a baleset – és a
biztosító mentesülését eredményezi – az adott biztosítottra vonatkozóan, ha a biztosított

a) szándékosan elkövetett bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben,
b) kábítószeres vagy ittas (mindenkori KRESZ szabályoknak megfelelô mértékû) állapotával köz-

vetlen okozati összefüggésben,
c) jogosítvány nélküli vezetése, vagy egyéb, a KRESZ szabályok súlyos megsértésével okozati

összefüggésben következett be,
d) a baleset idején nem használt biztonsági övet, illetve a sérült gyermek a baleset idején nem ült

gyermekülésben.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a szerzôdési feltételekben rögzített módon:

• biztosítási összeg kifizetése baleseti halál esetén
• teljes biztosítási összeg kifizetése baleseti teljes, 100%-ot elérô maradandó egészségkárosodás

esetén
• arányos biztosítási összeg kifizetése baleseti részleges maradandó egészségkárosodás esetén
• napi térítési összeg fizetése a kórházban töltött napokra.

A biztosítási eseményt – a baleseti kárigényt – mielôbb, de a balesettôl számított legkésôbb kettô
munkanapon belül be kell jelenteni. A szolgáltatási igény benyújtásakor minden, a balesettel össze-
függô, annak bekövetkeztét igazoló hatósági, a sérülés mértékét és módját leíró egészségügyi és a
jogosult személyét igazoló dokumentumot be kell nyújtani.
A biztosítási szolgáltatást az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított 15 napon be-
lül fizeti ki a biztosító.

Ügyféladatok továbbíthatósága

A biztosító a szerzôdés megkötésével, módosításával, állományban tartásával, a szerzôdésbôl szár-
mazó követelés megítélésével kapcsolatos, biztosítási titoknak minôsülô adatokat az adatvédelmi
szabályok megtartásával a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a további-
akban: Bit.) rendelkezései szerint harmadik személy részére átadhatja.

A Bit. 149. § (1) bekezdése alapján a biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érde-
kében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során
a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdések-
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kel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz
(továbbiakban: megkeresett biztosító) az e biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében megha-
tározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével – kezelt és a Bit. 149.
§ (3)-(6) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkeresô biztosító er-
re vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerzôdésben rögzítésre került.

A pótlólagos befizetés intézménye

Az egyesület alapszabálya értelmében pótlólagos befizetést az igazgatótanács vagy az MNB, szol-
gáltatáscsökkentést az egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az esetben, ha a tárgyévi
szolgáltatások és esetleges veszteségek ellenértékére az egyesület vagyona, a biztosítási díjak, a
biztosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen nem nyújtanának elegendô fedeze-
tet. A pótlólagos befizetés mértéke azonban nem haladhatja meg az egyesületi tag által bármilyen
jogcímen teljesített éves befizetés 100%-át.

Fizetôképességrôl és a pénzügyi helyzetrôl szóló jelentés

A biztosító a Bit. 108. §-a alapján köteles évente jelentést közzétenni fizetôképességérôl és pénz-
ügyi helyzetérôl. A biztosító ezt a jelentést legkésôbb 14 héttel a vállalkozás pénzügyi évének vége
után, honlapján (www.kobe.hu) teszi közzé, melynek a közzétételi naptól számított öt évig elérhetô-
nek kell maradnia. A biztosító a jelentése egy nyomtatott példányát a kéréstôl számított 20 munka-
napon belül elküldi mindazoknak, akik azt a közzétételi naptól számított két éven belül kérik.

Panaszok kezelése

Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô panaszokat a biztosító személyes ügy-
félszolgálati irodájához lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személye-
sen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben):

Cím: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

A biztosítási szerzôdés, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos esetleges jog-
viták bírósági eljáráson kívüli rendezésére természetes személy fogyasztó írásban panaszt nyújthat
be a Pénzügyi Békéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-40-203-776
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A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a természetes személy fo-
gyasztó a kérelem benyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett személynél vagy szerve-
zetnél közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelenül mél-
tányossági kérelemmel élt.

A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértése esetén az MNB-hez lehet fordulni panasszal, részletes tájékoztatást olvashat errôl az
MNB https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem oldalán.

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Központi telefon: +36-1-489-9100
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-40-203-776
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére irá-
nyuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatvány elektronikusan a
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok elérhetôségen érhetô el. 

A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bírósághoz is fordulhatnak, illetve természetes
személy fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a KöBE a 2013. évi CXXXIX. törvény és a 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti
általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezé-
sérôl szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létre-
hozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarorszá-
gon székhellyel rendelkezô pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött
online szolgáltatási szerzôdéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasz-
tó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bí-
rósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Az online vita-
rendezési platformot a http://ec.europa.eu/odr linken érheti el.

A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött biztosítási jogviszonyra a magyar jogot
kell alkalmazni.

Reméljük, hogy kedvezô casco biztosításunk megkötését követôen, a közeli jövôben, a gépjármû
kötelezô felelôsségbiztosítás vagy lakásbiztosítás megkötésénél is megtiszteli a KÖBE-t!
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Szerzôdési feltételek

A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (1108 Bp., Venyige u. 3.) a biztosítási díj
megfizetése ellenében – a szerzôdési feltételekben és a kötvényben meghatározott mértékben és
esetekben – megtéríti a jelen szerzôdésben rögzített biztosítási eseményekbôl eredô károkat, vala-
mint ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

A felek jogviszonyára jelen Szerzôdési Feltételeket, a hatályos magyar jogszabályokat, különösen a
Ptk.-t és a Bit-et kell alkalmazni.

A biztosítási szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az Ajánlat és mellékletei – különös tekintet-
tel a gépjármû szerzôdéskötéskori állapotát rögzítô Szemlelapra, a szerzôdô nyilatkozataira –, a
Szerzôdési Feltételek, az Ügyféltájékoztató, valamint a Kötvény.

1. A szerzôdésben szereplô személyek

1.1. Szerzôdô lehet
• a gépjármû tulajdonosa,
• forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartója,

aki/amely a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület tagja, természetes személy
fogyasztó vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés], aki a biztosított gépjármû megóvásá-
ban érdekelt, vagy aki a szerzôdést ilyen érdekelt személy javára köti.
A szerzôdô köteles a biztosítási díj megfizetésére.
A szerzôdô joga és kötelezettsége a biztosító felé jognyilatkozatokat tenni. A biztosító jog-
nyilatkozatait a szerzôdôhöz intézi, értesítéseit, dokumentumait joghatályosan a szerzôdô ál-
tal utolsóként megadott címére küldi.
Jelen LENDÜLET TOP Casco biztosítást az adott gépjármûre érvényes GFB szempontjából,
a kockázatviselés megkezdésekor malusba sorolt szerzôdô nem kötheti meg.

1.2. Biztosított
A biztosított a gépjármû tulajdonosa. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult.
Amennyiben a szerzôdésben a szolgáltatások jogosultjaként a biztosítottól eltérô személyt je-
löltek meg, a biztosító a szolgáltatását a káresemény idôpontjában, a jogosultként nyilvántar-
tott – az esetleges összegszerû korlátozások figyelembevételével – személy részére teljesíti.

1.3. Biztosító
A biztosító a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (1108 Budapest, Venyige
u. 3., továbbiakban: biztosító).

2. A biztosított gépjármû

2.1. A biztosítás a Kötvényben részletezett, a forgalomban való részvételre jogosító, érvényes
magyar hatósági jelzésekkel (rendszámtábla regisztrációs matricával és érvényesítô címké-
vel) és dokumentumokkal (érvényes forgalmi engedéllyel) ellátott
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• személygépkocsira és
• a 3,5 t össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira (kishaszongépjármû)
nyújt biztosítási védelmet.

2.2. A LENDÜLET TOP CASCO biztosítás keretében csak az a 2.1.-ben foglaltaknak megfelelô
személygépkocsi és kishaszongépjármû biztosítható, amely a Lendület Top Casco biztosítás
díjszabásában található táblázat szerinti gyártmány/típus, gyártási év, maximált hengerûrtar-
talom és motorteljesítmény paraméterekkel rendelkezik, továbbá
• nem cabrio, nem terepjáró és nem roadster kivitelû, illetve nem egyedi gyártású
• nem taxi, nem oktató gépjármû, nem bérbevett vagy bérbe adott gépjármû, nincs megkü-

lönböztetô jelzésekkel ellátva, nem szállít tûzveszélyes vagy más veszélyes anyagokat.
2.3. A személygépkocsi és a kishaszongépjármû a magyarországi Eurotax katalógus szerinti

alapfelszereltséggel, valamint a külön megnevezett extra felszereltséggel kerül biztosításra.
2.3.1. Személygépkocsiknál a bôrkárpit és a xenon fényszórók a biztosítási védelem szempontjá-

ból nem biztosíthatók alapfelszereltségként. A felsoroltak akkor biztosítottak, ha az Ajánla-
ton/Kötvényben megjelölésre és a vonatkozó pótdíjak megfizetésre kerültek. Amennyiben az
Eurotax katalógus szerinti alapfelszereltségben a klíma, a metálfényezés, a különleges ke-
réktárcsák, a légzsákok nem szerepelnek, de a gépjármûben gyári felszereltségként benne
vannak – és az ajánlaton megjelölésre kerültek –, ezeket a biztosító pótdíj megfizetése nél-
kül is biztosítottnak tekinti. Utólagosan, nem gyárilag beépített/beszerelt, az elôzôekben fel-
sorolt tartozékok nem minôsülnek biztosítottnak.

2.3.2. Kishaszongépjármûvek esetén a bôrkárpit, a xenon fényszórók, valamint a külön megnevezett,
speciális felépítmények és berendezések nem biztosíthatók alapfelszereltségként. A felsorol-
tak akkor biztosítottak, ha az Ajánlaton/Kötvényben megjelölésre és a vonatkozó pótdíjak meg-
fizetésre kerültek. Amennyiben az Eurotax katalógus szerinti alapfelszereltségben a klíma, a
metálfényezés, a különleges keréktárcsák, a légzsákok, a szervokormány nem szerepelnek,
de a gépjármûben gyári felszereltségként benne vannak – és az ajánlaton megjelölésre kerül-
tek –, ezeket a biztosító pótdíj megfizetése nélkül is biztosítottnak tekinti. Utólagosan, nem gyá-
rilag beépített/beszerelt, az elôzôekben felsorolt tartozékok nem minôsülnek biztosítottnak.

2.3.3. Személygépkocsiknál és kishaszongépjármûveknél is a beépített GPS, audioberendezés
(rádió, magnó, CD lejátszó, hangszórók, DVD lejátszó, telefonkihangosító, hangfalak) jelen
biztosítás szerint maximum 100.000 Ft értékig biztosított.

2.3.4. A kishaszongépjármûvek esetében az Eurotax katalógusban szereplô, illetve az ajánlaton
megjelölt „felépítmény/kivitel” szerint biztosítottak a gépjármûvek. Amennyiben speciális
munkavégzés céljából a gépjármûhöz kiegészítô mûszaki berendezések is tartoznak (többek
között: daru, létra, hûtôberendezés, tartály, billenô plató, emelô hátfal stb.) ezek csak pontos
megnevezés és pótdíj megfizetése ellenében biztosíthatók.

2.3.5. A kishaszongépjármûvek körében nem biztosítható a páncélozott autó, a lakóautó és a spe-
ciális, egyedi igényre készített felépítménnyel ellátott gépjármû.

2.3.6. Nem biztosítottak a gépjármûben vagy a raktérben elhelyezett eszközök, tárgyak, gépjármû-
ben ülôk személyes használati tárgyai, amelyek nem a gépjármû kötelezô felszereltségéhez
tartoznak.

2.4. Biztosított vagyontárgynak minôsülnek továbbá 100.000 Ft összeghatárig
• a közúti közlekedésre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok elôírásai szerinti köte-

lezô tartozékok (ide értve a gyermekülés(ek)et is),
• a lopás-gátló ill. vagyonvédelmi eszközök, amennyiben ezek megléte dokumentált (a va-

gyonvédelmi eszköz meglétét igazolhatja – többek között – a távfelügyeleti rendszer üze-
meltetôjével kötött, hatályos szerzôdés).
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2.5. A személygépkocsi és a kishaszongépjármûvek üzemeltetéséhez nem engedélyezett alkat-
részek, tartozékok, komfortfokozó berendezések nem biztosítottak.

2.6. Jelen szerzôdés nem köthetô meg olyan személygépkocsira, illetve kishaszongépjármûre,
mely a szerzôdéskötés idôpontjában a forgalomból ki van vonva.

2.7. Jelen szerzôdés alapján nem biztosítható a személygépkocsi vagy kishaszongépjármû,
amennyiben a biztosítási ajánlat aláírásakor, vagy annak szemlézésekor:
• ajtajai, ablakai, csomagtere nem zárhatók tökéletesen,
• zárai nem sértetlenek,
• az adott típushoz tartozó és a gyártó által rendszeresített db-számú, eredeti kulcsok nem

állnak rendelkezésre,
• beépített vagyonvédelmi berendezései nem mûködôképesek,
• több karosszéria eleme is látható módon sérült,
• bármely ok miatt mozgásképtelen vagy javítás alatt áll,
• több, korábban már javított, vagy nem eredeti (gyári) karosszéria eleme is van. 

2.8. A 2.1., 2.2., 2.6. és 2.7. feltételeknek nem megfelelô gépjármûre kötött biztosítási szerzôdés
semmis.

3. A szerzôdés területi hatálya

A LENDÜLET TOP CASCO szerzôdés területi hatálya Magyarországra és a Nemzetközi Zöld Kár-
tya Egyezmény európai tagországainak területére – beleértve Törökország teljes területét is – ter-
jed ki.

4. A szerzôdés létrejötte, hatályba lépése, a kockázatviselés kezdete

4.1. A biztosítási szerzôdés létrejötte
A biztosítási szerzôdés megkötését a szerzôdô írásbeli AJÁNLATtal kezdeményezi.

4.2. A biztosító az Ajánlat átvételekor köteles a szerzôdôvel közölni, hogy ki jogosult a szemle el-
végzésére. A biztosító – a szerzôdôvel elôre egyeztetett idôpontban – jogosult megszemléz-
ni a gépjármûvet, többek között
• az állapotára,
• a felszereltségére,
• a korábban már javított és/vagy a felméréskori sérüléseire,
• a vagyonvédelmi berendezéseinek mûködôképességére,
• a gépjármû zárainak épségére és
• a bemutatott, gyártó által rendszeresített kulcsok eredetiségére, darabszámára
vonatkozóan.
A szemlérôl SZEMLELAP és fotók készülnek, melyek a Szerzôdés részét képezik.

4.3. Amennyiben az Ajánlat a biztosító kötvény kiállítására jogosult egységéhez beérkezett, az
Ajánlat elbírálására (kockázatelbírálás) a beérkezéstôl számított 15 nap áll a biztosító ren-
delkezésére. Ezen idôszak alatt a biztosítónak joga van az Ajánlat elfogadására vagy indok-
lás nélküli elutasítására.
A szemle elmaradása esetén a biztosító az Ajánlatot elutasíthatja.

4.3.1. Amennyiben a biztosítást a Bit. alapján a szerzôdô/ biztosított képviselôjének minôsülô füg-
getlen biztosításközvetítô (alkusz) közvetíti, akkor a biztosító számára a nyilatkozattételre
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nyitva álló 15 napos határidô az azt követô napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz
a szerzôdô/biztosított által aláírt biztosítási ajánlatot a biztosítónak átadta. Ennek idôpontját
a biztosító átvételi pecsétje igazolja.

4.4. A szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Amennyiben a biztosító szerzôdô
ajánlatára a rendelkezésére álló tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a szerzôdés a kocká-
zatelbírálási idô elteltét követô napon, az ajánlat szerinti tartalommal jön létre, az ajánlatnak
a biztosító részére történt átadása idôpontjára visszamenô hatállyal, feltéve, hogy az ajánla-
tot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban elôírt tájékoztatás birtokában, a bizto-
sító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelôen tették. A biztosítási
szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító a hozzá beérkezett Ajánlatra 15 napon belül írás-
ban nem nyilatkozik.

4.4.1. Amennyiben a biztosító által kiállított Kötvény az Ajánlattól eltér, a biztosító erre a tényre a
szerzôdô figyelmét a Kötvény kiadásakor írásban felhívja.
Amennyiben a Kötvény tartalma a szerzôdô ajánlatától eltér és az eltérést a szerzôdô kése-
delem nélkül nem kifogásolja, a szerzôdés a Kötvény tartalma szerint jön létre. E rendelke-
zést lényeges eltérésekre kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szer-
zôdô figyelmét a Kötvény kiszolgáltatásakor írásban, külön is felhívta.

4.5. A biztosító írásbeli elutasítása esetén a biztosítási szerzôdés nem jön létre. A biztosító az
idôközben beérkezett díjat köteles 15 napon belül visszafizetni a szerzôdô részére.

4.6. A szerzôdés HATÁLYBA LÉPÉSE
A biztosítási Szerzôdés az ajánlat aláírásának napján lép hatályba.

4.7. Azonnali kockázatviselés feltétele
A szerzôdô igényelheti, hogy a biztosító a biztosítási szerzôdés megkötésekor óra perc pon-
tossággal, azonnal kezdje meg a kockázatviselést. Ehhez a gépjármû szemle megléte is
szükséges.

4.7.1. A kockázatviselés akkor kezdôdik meg azonnal, ha az – egyébként szemleköteles – gépjár-
mû szemléjét a biztosítás megkötésének napján elvégezték és a szerzôdés utóbb létrejön.

4.7.1.1. Amennyiben a gépjármû szemléje nem végezhetô el a biztosítás megkötésének a napján, a
kockázatviselés a szemle elvégzését követô nap 0. órakor kezdôdik meg.

4.7.2. Halasztott kockázatviselési kezdet
A szerzôdô és a biztosító megállapodhatnak a kockázatviselés megkezdésének napjában.
Ilyen esetben a kockázatviselés kezdô napja az Ajánlaton megjelölt nap 0. órája.

4.7.3. A kockázatviselés akkor kezdôdik a megjelölt napon, ha addig az – egyébként szemleköte-
les – gépkocsi szemléjét elvégezték és a szerzôdés utóbb létrejött.
A kockázatviselés megkezdése elôtti idôszakban esetlegesen bekövetkezett casco kárese-
ményre a biztosítási szerzôdés nem nyújt fedezetet.

4.8. Szerzôdés módosítása vagy felmondása a biztosító részérôl
Amennyiben a biztosító a szerzôdéskötés után szerez tudomást a szerzôdést érintô lényeges
körülményekrôl vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelen-
tôs növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstôl számított tizenöt napon belül javasla-
tot tehet a szerzôdés módosítására, vagy a szerzôdést harminc napra írásban felmondhatja.
Ha a szerzôdô fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétôl
számított tizenöt napon belül nem válaszol, a szerzôdés a módosító javaslat közlésétôl szá-
mított harmincadik napon megszûnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító ja-
vaslat megtételekor a szerzôdô fél figyelmét felhívta.

4.8.1. A kockázatot jelen feltételek értelmében nem vállalja a biztosító, többek között
• a vagyonvédelmi berendezések hiánya vagy sérülése;
• több, korábban már sérült és javított karosszéria elem megléte;

19

Lendület Top Casco – Szerzôdési feltételek



• több, a biztosítás megkötéskor is meglévô, sérült, javítatlan karosszéria elem, tartozék meg-
léte esetén.

5. A biztosítás tartama

5.1. A biztosítási szerzôdés határozatlan idôtartamra jön létre.
5.2. Jelen biztosítási szerzôdésnél a BIZTOSÍTÁSI IDÔSZAK egy év. A szerzôdés BIZTOSÍTÁSI

ÉVFORDULÓJA – eltérô megállapodás hiányában – a kockázatviselés megkezdésének napja,
amely a soron következô biztosítási idôszak kezdônapja is egyben. Biztosítási évfordulónak
megjelölhetô továbbá a biztosított gépjármûre érvényben lévô GFB biztosítási idôszakának
elsô napja is. Ebben az esetben az elsô biztosítási idôszak tört év lesz, amely az elsô bizto-
sítási évfordulóig tart.

6. A szerzôdés megszûnése, a kockázatviselés vége

6.1. A szerzôdés felmondása
A szerzôdés bármelyik fél részérôl írásban, a biztosítási idôszak végére, legalább 30 nappal
az évforduló elôtt mondható fel. Felmondás esetén a biztosító kockázatviselése a biztosítá-
si idôszak utolsó napjának 24. órájával megszûnik.

6.2. Érdekmúlás
A biztosított gépjármû tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átruházásával, illetve a
gépjármûnek a forgalomból történô ideiglenes vagy végleges kivonásával jelen szerzôdés
megszûnik, a kockázatviselés utolsó napja az adott változás napja.

6.2.1. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése bármely okból
lehetetlenné vált, a szerzôdés az esemény bekövetkezése napjának 24. órájával szûnik meg.

6.3. Díjnemfizetés
Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre
történô figyelmeztetés mellett – a szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl számított harminc-
napos póthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô eredménytelen el-
teltével a szerzôdés az esedékesség napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha a
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. A szerzôdô elôzetes fel-
hatalmazása alapján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kötelezettségének – jogosult a
szerzôdô által megadott e-mail címre küldött értesítés útján eleget tenni.
Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a biztosító – a díjfizetési
kötelezettség elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett szabályok alkalmazásával –
eredménytelenül hívta fel a szerzôdô felet a befizetés kiegészítésére, a szerzôdés változat-
lan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos idôtartamra marad fenn.

7. Biztosítási események, biztosított kockázatok

7.1. A biztosító kizárólag az alábbi BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYek által, közvetlenül okozott károkra
nyújt szolgáltatást.

7.2. Töréskárnak minôsül a gépjármûben bármilyen kívülrôl ható, hirtelen fellépô, külsô hatás által
keletkezett törés, rongálódás, vagy egyéb sérülés, kivéve a 7.4. pont szerinti üvegkárokat.
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7.2.1. E szerzôdési feltételek vonatkozásában nem minôsülnek töréskárnak a gépjármû ellopásá-
val, önkényes elvételével, elrablásával, valamint az e cselekmények kísérletével összefüg-
gésben keletkezett sérülések. Ezek lopáskárnak minôsülnek.

7.3. Elemi kárnak minôsül a gépjármûvet közvetlenül károsító villámcsapás, a Mercali-Sieberg
táblázat alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés, földcsuszamlás, kô- és földom-
lás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességû
szélvihar, 0,5 mm/perc vagy 30 mm/24 óra intenzitást meghaladó felhôszakadás, árvíz, bel-
víz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás (a továbbiakban: elemi kár)
által okozott kár.
Tûzkárnak minôsül a biztosított gépjármûvet károsító tûz vagy robbanás által okozott kár.

7.3.1. E szerzôdési feltételek vonatkozásában nem minôsül tûzkárnak a gépjármû ellopásával, ön-
kényes elvételével, elrablásával, valamint az e cselekmények kísérletével összefüggésben
keletkezett tûz. Ez lopáskárnak minôsül.

7.4. Üvegkárnak minôsül bármilyen kívülrôl ható, hirtelen fellépô, külsô hatás által, kizárólag az
elsô-hátsó szélvédôben, ablaküvegekben és ajtók üvegeiben keletkezett törés, rongálódás
vagy egyéb sérülés.

7.4.1. E szerzôdési feltételek vonatkozásában nem minôsül üvegkárnak az ablaktörlô okozta kar-
colás, az egybeépített lámpatest nem cserélhetô üvegeinek sérülése, valamint az üvegtetô
sérülése.

7.5. Lopás- és rabláskárnak minôsül a lezárt gépjármû vagy a gépjármû alkatrészeinek, tartozé-
kainak ellopása, elrablása, ezekkel összefüggésben történô megrongálása és az ilyen cse-
lekményekkel, valamint a gépjármû önkényes elvételével összefüggésben keletkezett fizikai
károsodás (a továbbiakban lopás- és rabláskár).

8. Díjfizetés

8.1. A biztosítási díj
A LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS szerzôdéskötéskori díjának megállapítása a bizto-
sítás aktuális DÍJSZABÁSában meghatározottak szerint történik.

8.1.1. A casco biztosítás megkötésekor igénybe vehetô KEDVEZMÉNYeket és az alkalmazott
PÓTDÍJakat a mindenkori, hatályos Díjszabás tartalmazza.

8.2. A biztosítási díj megfizetése
A biztosítás éves díjú, a felek megállapodhatnak a díj negyedéves, féléves részletekben tör-
ténô megfizetésében is.

8.2.1. Negyedéves, féléves, éves díjfizetési gyakoriság esetén a díjrészlet, illetve a díj annak az
idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre vonatkozik. Az esedékes biztosítási díjat az
esedékesség napjáig, legfeljebb még az esedékességtôl számított 30 napig lehet megfizetni. 

8.2.2. A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének napján esedékes.
8.2.3. Amennyiben a kockázatviselés megkezdése (díjfizetés kezdete) és a szerzôdésen megjelölt

évforduló között 60 nap vagy annál rövidebb idô van, a biztosítás megkötésekor az elsô két
biztosítási idôszak díját együtt határozza meg a biztosító. Amennyiben az évfordulót követôen
nincs új hatályos díjszabása a biztosítónak, akkor az elsô és a második idôszak éves díja meg-
egyezik. Amennyiben az elsô évfordulót követôen már a következô naptári évre vonatkozó díj-
szabás lesz hatályban, akkor a kockázatviselés megkezdésének évében hatályos Díjszabás
alapján számítjuk az elsô évfordulóig lévô napokra a díjat, míg az elsô évfordulótól már a kö-
vetkezô hatályos Díjszabás alapján számolja a biztosító a díjat a második évfordulóig.
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8.3. A biztosítási díj változása a biztosítási idôszak közben
A biztosított gépjármû használati jellegének vagy a Szerzôdésben vállalt kockázati viszo-
nyoknak a megváltozása díjmódosítást eredményez, amelyet a biztosító a bejelentést köve-
tôen érvényesít a változás napjától kezdôdô hatállyal.

8.3.1. Jelen casco biztosításnak nincs önálló, évente változó, a casco szerzôdés káralakulása alap-
ján nyújtott kármentességi kedvezménye (nincs bónusza).

8.4. A biztosítót megilletô díj a szerzôdés érdekmúlása esetén
Amennyiben a biztosítási szerzôdés a tulajdonviszonyokban vagy a forgalmi engedélybe be-
jegyzett üzembentartó személyében bekövetkezett változás miatt szûnik meg, a biztosítót az
érdekmúlás napjáig járó díj illeti meg.

8.4.1. Amennyiben a biztosítási szerzôdés a biztosítási esemény bekövetkezése miatt szûnik meg,
a biztosítót a teljes biztosítási idôszakra vonatkozó díj megilleti, amit a biztosító a kifizetendô
kártérítési összegbôl levonhat.

8.5. Díj módosítása évfordulókor
A biztosító jogosult arra, hogy a biztosítási díj módosítására javaslatot tegyen a következô
biztosítási idôszakra vonatkozó hatállyal.
A biztosító köteles írásban értesítést küldeni a szerzôdônek a módosított díjról, legalább 50
nappal az új biztosítási idôszak kezdete elôtt. A biztosító a szerzôdô részére ügyfélszolgála-
ta segítségével is lehetôséget nyújt a módosított díj megismeréséhez.

8.6. Amennyiben a szerzôdô a biztosító által javasolt, módosított díjat írásban visszautasítja, a
szerzôdés a felmondás szabályainak megfelelôen (lásd 6.1.) évfordulóra megszûnik.

8.7. A szerzôdô a biztosító felé jelezheti a szerzôdéssel kapcsolatosan a díjfizetési gyakoriságra,
a díjfizetés módjára, az önrész mértékére vonatkozó módosítási igényét.
A biztosító a díjfizetés módjára vagy a díjfizetés gyakoriságának módosítására vonatkozó
igényt legkorábban a választott (új) gyakoriság szerinti következô díjfizetési idôszak elsô
napjától teljesíti, ha az igény azt megelôzôen legalább 30 nappal beérkezik.
Az önrész mértékének csökkentésére irányuló módosítási igény esetén a biztosító kérheti a
gépjármû megszemlézését. A biztosító az önrész módosítási igényt nem köteles elfogadni.

9. A szerzôdô és a biztosított közlési és változás-bejelentési kötelezettsége

9.1. A szerzôdôt és a biztosítottat KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG terheli, melynek értelmében a
szerzôdéskötéskor kötelesek a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan
– így többek között a gépjármû állapotával, a gépjármû használatával kapcsolatos – körül-
ményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismertek vagy ismerniük kellett. A biztosító írásban
feltett kérdéseire adott, a valóságnak megfelelô válaszaikkal a szerzôdô illetve a biztosított a
közlési kötelezettségüknek eleget tesznek.

9.2. A szerzôdônek és a biztosítottnak VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van. Az
Ajánlaton és mellékleteiben, valamint a Kötvényben feltüntetett – különösen az alább felsorolt
– adatokban bekövetkezett változásokat írásban, 5 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak.
Így be kell jelenteni:
a) minden, az Ajánlaton vagy a Kötvényben szereplô név, lakcím (telephely cím), személyes

adat megváltozását,
b) a gépjármû rendszámának, alvázszámának, motorszámának megváltozását,
c) a gépjármû mûszaki tulajdonságainak (pl. hajtóanyag), felszereltségének/felépítményé-

nek megváltozását,
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d) a gépjármû tulajdonjogában és üzemeltetési jogában bekövetkezett változást,
e) a gépjármû használati jellegének megváltozását,
f) a gépjármû kulcsainak (ezt helyettesítô elektronikus eszköznek) darabszámában bármely

okból történt változást – ide értve többek között az eltûnést, másolást,
g) az ajtózárak, a kormányzár vagy a riasztó illetve lopásgátló szerkezet cseréjét,
h) a gépjármû forgalomból történô ideiglenes vagy végleges kivonását,
i) azt, hogy a gépjármûvet kártérítés vagy egyéb kötelezettség biztosítékaként lekötötték,
j) a biztosítás megkötésekor záradékba foglalt sérülés kijavítását,
k) amennyiben a biztosított személy jelen szerzôdésben biztosított gépjármûvel kapcsolatos

kárigényét más biztosítási szerzôdés alapján is érvényesíteni kívánja.
9.3. A közlésre illetôleg változás-bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetében a biz-

tosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerzôdô fél bizonyítja, hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy
az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

9.4. A közlésre és változásbejelentésre irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerzôdô felet
és a biztosítottat, egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmu-
lasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és az közlésre vagy bejelentésre kö-
teles lett volna.

10. Kizárások

10.1. A biztosító nem tekinti biztosítási eseménynek (lásd 7. pont) és emiatt nem nyújt szolgálta-
tást (kárkifizetést):
a) azokra a károkra, amelyek felkelés, tüntetés, zavargás, sztrájk, terrorcselekmény, háború

következtében keletkeztek, függetlenül attól, hogy az említett események hivatalos for-
mában (pl. engedély, hadüzenet) zajlottak le,

b) radioaktív sugárzás által okozott károkra,
c) a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károsodásokra (többek között mûszaki hiba, sze-

relés, elhasználódás, fagyás stb.),
d) a vontatás közben bekövetkezett sérülésekre,
e) a gépjármûben szállított gyúlékony, robbanó, maró, korrodáló anyagok által elôidézett,

vagy általuk súlyosbított károkra (a kársúlyosbítás mértékének megfelelô részére),
f) a gépjármû balesetével összefüggô környezetszennyezési károkra,
g) a gépjármûben mûszaki hiba miatt bekövetkezett biztosítási esemény vonatkozásában a

mûszaki hibás alkatrészek javítására, cseréjére,
h) ha a gépjármûvön engedélyhez kötött átalakítást végeztek, de a szükséges engedélyt a kár-

esemény elôtt nem szerezték meg, és a káresemény összefüggésben van az átalakítással,
i) a gépjármû olyan felszereléseiben keletkezett károkra, amelyeket az érvényes jogszabá-

lyi elôírások tiltanak, vagy külön engedélyhez kötnek, de a szükséges engedélyt a kárese-
mény elôtt nem szerezték meg, és a káresemény összefüggésben van az elôírások meg-
szegésével,

j) a gépjármûbôl szerelés nélkül kivehetô audioberendezés ellopása miatti kárra,
k) a gépjármûbe történô ki- és bepakolás, rakodás közben, annak következményeként a

gépjármûben és más vagyontárgyakban keletkezett károkra,
l) a gépjármûvön szállított tárgyak elmozdulása miatt, a szakszerûtlen rögzítés következté-

ben a gépjármûben és más vagyontárgyakban keletkezett károkra,
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m) a gépjármûben vagy a raktérben elhelyezett eszközökre, tárgyakra, a gépjármûben ülôk
személyes használati tárgyaira, mindazon tárgyakra, amelyek nem a gépjármû kötelezô
felszereltségéhez tartoznak,

n) a gépjármû sérülés miatti értékcsökkenésére,
o) a gépjármûhasználat kiesése miatt vagy a gépjármû pótlása érdekében felmerült járulé-

kos károkra, költségekre (pl.: elmaradt haszon, bérgépjármû igénybevétele, új gépjármû
beszerzésével kapcsolatos költségek),

p) a biztosító által javíthatónak ítélt alkatrész kicserélése esetén fellépô többletköltségre,
q) a gépjármû üzem- és kenôanyagaiban keletkezett károkra,
r) a gépjármûrôl leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkezett károkra,
s) a gépjármû karosszériáján elhelyezett hirdetéseket, matricákat ért károkra,
t) a gépjármûvet sporteszközként való használat, vagy versenyzés során ért károkra.

11. Mentesülések

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szán-
dékos vagy súlyosan gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy meg-

bízottjuk; vagy
c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai vezetésének 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 véralkoholszint),
b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a biztosított, illetve a szer-
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettségét felróhatóan megsértette. A mentesülés olyan
mértékû, amilyen mértékben az összefügg a kötelezettség megszegésével.

12. Kármegelôzési, kárenyhítési kötelezettség

A szerzôdô fél és a biztosított a kár megelôzése érdekében az adott helyzetben általában elvárha-
tó magatartást köteles tanúsítani, különös tekintettel az alábbiakra:

a) köteles gondoskodni a biztosított gépjármû beépített vagyonvédelmi berendezéseinek
mûködôképességérôl,

b) köteles gondoskodni az ôrizetlenül hagyott gépjármû szakszerû rögzítésérôl, az utastér és
a csomagtér szakszerû lezárásáról,

c) köteles gondoskodni a sérült, megrongálódott zárak késedelem nélküli kijavításáról,
d) vagyonvédelemi berendezések, illetve az ajtók, ablaküvegek sérülése esetén köteles gon-

doskodni a biztosított gépjármû biztonságos elhelyezésérôl, tárolásáról,
e) köteles megôrizni és biztonságos – jogosulatlan személyek számára nehezen hozzáfér-

hetô – helyen tárolni a biztosított gépjármû gyártója által rendszeresített, egyébiránt a
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szerzôdés megkötésekor be is mutatott db-számú, eredeti kulcsokat, továbbá a gépjármû
forgalmi engedélyét,

f)  a tudomásra jutást követôen köteles haladéktalanul értesíteni a biztosítót a gépjármû in-
dítókulcsának és/vagy forgalmi engedélyének elvesztése esetén.

A szerzôdô és a biztosított köteles a kárt az adott helyzetben elvárható módon enyhíteni, továbbá a
biztosító kárenyhítésre vonatkozó, alábbi utasításait betartani. Részleges lopáskár esetén, továbbá
külföldön bekövetkezett bármilyen kárnál, kárenyhítési tevékenység (pl.: külföldön történô szükség-
javítás) csak a biztosítóval történt elôzetes egyeztetést követôen végezhetô, kivéve azokat az ese-
teket, melyekben a kárenyhítés érdekében végzendô tevékenységek elhalasztása jelentôsen befo-
lyásolja a kárenyhítési tevékenység sikerét.

A kárenyhítés szükséges költségei akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett ered-
ményre.

13. A káresemény bejelentése

13.1. Kárbejelentés ideje
A szerzôdônek/biztosítottnak a kárt annak észlelését követôen haladéktalanul, de legkésôbb
2 munkanapon belül írásban be kell jelentenie a biztosítónak. A biztosító szolgáltatási köte-
lezettsége nem áll be, amennyiben a szerzôdô/biztosított az elôírt kötelezettséget nem telje-
síti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

13.2. Kárbejelentés módja
A bejelentés személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodájában (1108 Bp., Venyige u. 3.),
telefonon (0036-1-433-1180/3), faxon (0036-1-433-1182), levélben (levélcím ugyanaz), illet-
ve elektronikus úton a kar@kobe.hu illetve www.kobe.hu címen tehetô meg. A szerzôdônek/
biztosítottnak a tûzkárt a Tûzrendészeti Hatóságnál, teljes vagy részleges lopáskárt a rendôr-
ségen is haladéktalanul be kell jelentenie.

13.2.1.Külföldön történt káreseményt is a 13.1. pontban megadott idôn belül be kell jelenteni a bizto-
sítóhoz. A kárbejelentéshez minden esetben csatolni kell a szükségjavítás elvégzésének
indokoltságát alátámasztó és az adott kárhelyínen készült, legalább 2 db fényképfelvételt,
amelyrôl a gépjármû és a sérülés is egyértelmûen beazonosítható.
A kárbejelentés alapján a biztosító köteles eldönteni, hogy hozzájárul-e, és ha igen, milyen
mértékig a sérült gépjármû külföldön történô szükségjavításához, vagy csak a hazaérkezés
után, itthon javítható meg a gépjármû.
SZÜKSÉGJAVÍTÁSNAK minôsül a gépjármû mozgásképességének helyreállítása és a köz-
lekedésbiztonsági szabályoknak megfelelô üzemeltetés biztosítása.
Amennyiben a javítás a biztosító beleegyezésének hiányában mégis megtörténik, a biztosító
a külföldi és a hazai javítás átlagos díjtételei, alkatrészárai között felmerült többletköltséget
nem téríti meg.

13.3. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok
A biztosító a szolgáltatási igények elbírálásához a szolgáltatásra való jogosultság, a jogalap,
valamint a biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításához szükséges dokumentumo-
kat jogosult bekérni az igény érvényesítôjétôl.
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13.3.1.A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez minden esetben kötelezôen benyújtandó do-
kumentumok:
• teljes körûen kitöltött, aláírt kárbejelentô lap;
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata;
• adóazonosító számot igazoló dokumentum másolata;
• nem természetes személy biztosított esetén aláírási címpéldány;
• biztosított gépjármû forgalmi engedélyének másolata;
• a káresemény idôpontjában a gépjármûvet vezetô személy vezetôi engedélyének másolata;
• a biztosított gépjármû törzskönyve, ennek hiányában a finanszírozó letéti nyilatkozata.

13.3.2.A bejelentett káresemény speciális körülményeitô függôen, a fentieken túl biztosító alábbi
dokumentumok benyújtását kéri:

13.3.2.1. Lopás, részlopás, rablás és rongálás károk esetén:
• rendôrségi feljelentés, illetve az eljárás megindításáról szóló jegyzôkönyv másolata;
• a nyomozást felfüggesztô, illetve megszüntetô rendôrségi vagy ügyészségi határozat;
• a biztosított jármû forgalomból történô átmeneti kizárásáról szóló határozat;
• a biztosított jármû vásárlási számlája (amennyiben rendelkezésre áll);
• a biztosított jármû szervizkönyve (amennyiben rendelkezésre áll).

13.3.2.2. Törés-, elemi- és üvegkár miatt bekövetkezett jármûsérülés esetén:
• javítási árajánlat;
• javítási számla, számlarészletezô, alkatrész-beszerzési bizonylat;
• javítói meghatalmazás;
• rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat;
• tûz- és robbanáskár esetén az eljáró hatóság igazolása vagy az illetékes jegyzô határozata,

tûzvizsgálati jelentés;
• sérült gépjármû szállíttatása esetén a szállítási számla és a fuvarlevél;
• tárolás esetén tárolási számla;
• biztonsági, életvédelmi berendezéseket ért kár esetén típusazonos márkaszerviz által kiállí-

tott beszerzési és beszerelési számla.
13.3.2.3. Totálkár esetén:

• javítási árajánlat;
• biztosított jármû szervizkönyve (amennyiben rendelkezésre áll);
• biztosított jármû vásárlási számlája (amennyiben rendelkezésre áll);
• roncsértékesítés adásvételi szerzôdése;
• rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat;
• tûz- vagy robbanáskár esetén tûzvizsgálati jelentés.

13.4. A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésével keletkezô károk és költségek térítését a
fentiekben részletezett dokumentumok bemutatásán kívül, további okiratok, igazolások be-
mutatásától nem teszi függôvé.

13.5. A fentiekben felsorolt dokumentumokat minden esetben magyar nyelven kell a biztosító ren-
delkezésére bocsátani. Amennyiben valamely, a kárigény érvényesítéséhez szükséges do-
kumentum magyar nyelven nem áll rendelkezésre, annak fordítási költsége az igény érvé-
nyesítôjét terheli.

13.6. A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához a becsatolt iratokat, dokumentumokat ellenôriz-
heti, illetve a kárigény elbírálásához egyéb iratokat és dokumentumokat maga is beszerezhet.

13.7. A biztosító szolgáltatásának teljesítését a bejelentett káreseménnyel összefüggésben indult
büntetô- vagy szabálysértési eljárás jogerôs befejezéséhez nem kötheti.
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13.8. A biztosított, illetôleg a károsult – a fentiekben részletezett dokumentumok körén túl – jogo-
sult a károk és költségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történô igazolására is a bi-
zonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.

13.9. A biztosított gépjármû eltulajdonítása esetén át kell adni a biztosító részére valamennyi – a
szerzôdés megkötésekor rögzített darabszámú – indítókulcsot, továbbá a jármû nyitásához,
indításához szükséges egyéb tartozékok (kulcsok, indítókártya, riasztó- vagy lopásgátló be-
rendezés mûködtetéséhez szükséges eszközök, távirányítók), audio berendezésének ellopá-
sa esetén az eltulajdonított berendezés lopás elleni védelmét szolgáló, levehetô alkatrészét.

13.10. Kárfelvétel
A kárbejelentést követôen a biztosító kárszemlét végez a biztosítottal egyeztetett helyszínen
és idôpontban, legfeljebb a kárbejelentést követô 5 munkanapon belül. A sérült jármûrôl kár-
felvételi jegyzôkönyv és fotók készülnek.

14. Elévülés

A szerzôdésbôl eredô kártérítési igények elévülési ideje egy év.

15. Biztosítási szolgáltatások

15.1. A biztosított gépjármû káresemény idôpontjában fennálló értékének megtérítése (TOTÁLKÁR)
A gépjármûnek a kár idôpontjában fennálló értéke a magyarországi Eurotax katalógus vételi
ára alapján számított érték, melybe a biztosítás megkötésekor rögzített elôzmény károk és
az Eurotax értékelési módszertana szerint számított korrekciók is beszámításra kerülnek. A
biztosító szolgáltatási kötelezettségének alapja a gépjármû káridôponti értéke, az új gépjár-
mû beszerzésével kapcsolatos járulékos költségek nélkül
a) gazdasági totálkár esetén, amikor a biztosított gépjármû a biztosítási esemény következ-

tében olyan mértékben károsodik, hogy helyreállítása nem gazdaságos,
b) mûszaki totálkár esetén, amikor a biztosított gépjármû a forgalombiztonság követelmé-

nyeinek megfelelôen nem állítható helyre,
c) ha a biztosított gépjármûvet ellopták, vagy elrabolták és az nem került meg.

15.1.1.Ha a totálkárt elôidézô töréskár biztosítási esemény az új állapotban elôször Magyarorszá-
gon forgalomba helyezett, elsô tulajdonos birtokában lévô gépjármû forgalomba helyezésé-
tôl számított 3 hónapon (90 napon) belül következik be, a biztosító a vételkori számlaértéket
– a biztosított gépjármû felszereltségétôl függôen – téríti meg a maradványérték (15.2.) fi-
gyelembevételével.

15.2. Maradványérték (RONCSÉRTÉK)
A biztosító a 15.1. pont szerint megállapított káridôponti értékbôl minden esetben levonja a
gépjármû maradvány (roncs) értékét. A biztosító a roncsot nem veszi át.

15.2.1. A roncs forgalomból való kivonásához a biztosító elôzetes hozzájárulása szükséges. Amennyi-
ben a forgalomból való kivonás a biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül történik meg, a biztosító
a roncsértéket úgy állapítja, meg, mintha a forgalomból való kivonás nem történt volna meg.
A maradvány értékének megállapítása úgy történik, hogy a biztosító a maradvány értékére
vonatkozóan legalább két együttmûködô partnerétôl árajánlatot kér.

15.2.2. A gépjármû tulajdonosának lehetôsége van a magasabb vételi ajánlatot benyújtó partner ré-
szére eladni a roncsot, meg is tarthatja, vagy maga is értékesítheti azt. A biztosító által telje-
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sített kártérítési összeg a gépjármû káridôponti értékének a magasabb összegû vételi aján-
lat szerinti értékkel csökkentett különbözetébôl kerül megállapításra, az önrész érvényesíté-
sét követôen.

15.3. A gépjármû helyreállítási költségeinek térítése (JAVÍTHATÓ KÁROK)
A biztosító megtéríti a gépjármûben a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai
károsodások hazai javítómûhelyben elvégzett, szakszerû helyreállításának számlával igazolt,
az adott területre vonatkozó, átlagosnál nem magasabb alkatrész árak, fényezési és anyag-
költségek valamint munkadíjak alapján érvényesített költségét.

15.3.1. Bizonylatok hiányában a felek a becsült kárérték tekintetében MEGÁLLAPODÁSt köthetnek.
15.3.2. A biztosító az új alkatrészekkel történô helyreállítás költségét csak abban az esetben téríti

meg, ha a sérült alkatrészek nem javíthatók.
15.3.3. A biztosító legfeljebb az új alkatrész hatályos Audatex árjegyzék szerinti alkatrész árát és a

hazai szervizek adott területre jellemzô átlagos, javítási munkadíját köteles megtéríteni a
15.3.5.–15.3.7. pontok szerint.

15.3.4. A szélvédô cseréjének költségét a biztosító csak számla ellenében téríti meg.
15.3.5. AVULÁSMENTES TÉRÍTÉS

A biztosító 0–5 év közötti évjáratú biztosított személygépkocsi esetén javítással helyreállít-
ható károknál, az indokolt javítási számlaköltséget teljes egészében megtéríti, nem von le ér-
tékemelkedést (nem alkalmaz avultatást), sem az újonnan beépített alkatrész, sem a fénye-
zés költségébôl, kivéve azon elemek javítási tételeit, amelyek a káresemény elôtt már sérül-
tek voltak.

15.3.6. A 0–2 év közötti kishaszongépjármûveknél a biztosító a kopó-forgó alkatrészek kivételével
avulásmentes térítést alkalmaz.

15.3.7. Értékemelkedés levonása
A 2 évnél idôsebb kishaszongépjármûnél és az 5 évnél idôsebb használt személygépkocsi-
nál történt javításnál a biztosító a beépített új alkatrészek árából ún. értékemelkedést von le.
Ez azt jelenti, hogy javítás esetén az autó elhasználtságától (korától, futásteljesítményétôl,
aktuális mûszaki állapotától) függôen az alkatrész javítási költségét csökkenti a biztosító a
lecserélt alkatrész elhasználódási fokának megfelelô résszel, és a csökkentett összeget téríti
meg.

15.3.8. A gépjármû korának számításánál a biztosító a gyártási évet veszi alapul.
15.3.9. A biztosító a légzsákok és a biztonsági övek cseréjét kizárólag a biztosító által végrehajtott

szemle után, hivatalosan mûködô szerviznél történt, számlával igazolt beszerzés és besze-
relés esetén téríti meg.

15.4. Kártérítés korlátozása
Amennyiben egy biztosítási idôszakon belül több biztosítási esemény következik be, a biz-
tosító összesíti a kifizetett szolgáltatásokat, és az összeg nem haladhatja meg a biztosított
gépjármûnek az adott biztosítási idôszakban kiszámított értékét (15.1.)

15.5. Kártérítés korlátozása audioberendezés lopáskára esetén
A gépjármû audioberendezésének helyreállítási, vagy pótlási költsége címén a biztosító csak
az elôzetesen elvégzett szemle után, a számlával igazolt költséget téríti, ennek hiányában
legfeljebb az audioberendezés értékét, de a kártérítés nem haladhatja meg biztosítási idô-
szakonként a 100.000 Ft-ot.

15.6. Járulékos szolgáltatások
A biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében felmerült indokolt, egyszeri szállí-
tási, tárolási, ôrzési, költségek számlával igazolt összegét, legfeljebb 100.000 Ft-os értékha-
tárig.
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15.7. Egyéb szolgáltatások
A biztosító a végleges kárösszeg terhére elôleget fizethet.

15.7.1. Amennyiben a biztosított a biztosítási szerzôdés megkötése után a gyártó által rendszeresí-
tett, eredeti (gyári) kulcsokat elveszti, vagy azokat eltulajdonítják, úgy a biztosító a szerviz-
ben végzett csere esetén a kulcs- és zárcserével kapcsolatban felmerült, számlával igazolt
költségek 50%-át megtéríti.

15.7.2. Amennyiben az egykulcsos rendszerû gépkocsi valamelyik zárbetétje lopás- és rabláskár,
vagy annak kísérlete kapcsán sérül, és emiatt szükségessé válik a zárgarnitúra cseréje, úgy
a biztosító megtéríti a nem sérült zárbetétek csereköltségének 50%-át.

15.8. A szolgáltatás teljesítése
15.8.1.A felmerült kárigényekkel kapcsolatos költségeket terhelô általános forgalmi adót (ÁFA) a

biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg, ha a biztosított nem jogosult az ÁFA vissza-
igénylésére.

15.8.2.A biztosító a keletkezett kár, illetve a felmerült költségek térítésével kapcsolatos ÁFA-köteles
szolgáltatásának ellenértéke (anyag-, javítási-, illetve helyreállítási költség) után az általános
forgalmi adó mértékének megfelelô összeget kizárólag csak olyan számla alapján téríti meg,
amelyen külön feltüntetésre kerül az ÁFA összege, vagy amelybôl ez kiszámítható.

15.8.3.A biztosító szolgáltatását a kárrendezéshez szükséges utolsó irat beérkezését követô 15
munkanapon belül teljesíti. A biztosító a kártérítési összeget a gépjármû tulajdonosának, il-
letve a szerzôdésben megnevezett, a szolgáltatás jogosultjaként nyilvántartott személynek
fizeti ki, a szerzôdésben szereplô esetleges összegszerû korlátozások figyelembevételével.

16. Önrészesedés

16.1. A káreseményenként megállapított kárösszegbôl a szerzôdô által választott és a Kötvényben
rögzített mértékû %-os, illetve Ft-ban megállapított önrész közül a magasabbikat a biztosított
maga viseli (ÖNRÉSZESEDÉS).

16.2. A forintösszegben meghatározott önrészt el nem érô kárigényeket a biztosító nem téríti meg.
16.3. Az önrész választható mértékét az aktuális Díjszabás tartalmazza.
16.4. Eltérô önrészesedésû kártérítés
16.4.1. A biztosító a kár mértékétôl függetlenül mindig 20%-os mértékû önrészesedést von le a kár-

térítési összegbôl az üveg cseréjével helyreállított üvegkár (7.4.) esetén.
A javítással helyreállított üvegkár esetén önrészesedés nem kerül levonásra.

16.4.2. Amennyiben a biztosítási esemény következtében csak szállítási, tárolási vagy mentési költ-
ség merül fel, a biztosító a számlával igazolt költségbôl – a választott százalékos önrész le-
vonása után – maximum 100.000 Ft-ig térít.

16.4.3. A 15.7.1.-15.7.2. pontokban, a zárak/kulcsok cseréjére vonatkozó térítési összegbôl a biz-
tosító nem von le önrészesedést.

17. Visszakövetelési jog

17.1. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval
szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô hozzátartozó.

17.2. Amennyiben az ellopott vagy elrabolt biztosított gépjármû vagy annak alkatrészei a kárkifize-
tés után megkerültek, a biztosított/kedvezményezett azokra igényt tarthat, ebben az esetben
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azonban köteles a biztosító által kifizetett öszszeget a biztosítónak visszafizetni. A biztosított
gépjármû vagy annak alkatrészei megkerülésérôl a biztosított/kedvezményezett haladéktala-
nul köteles értesíteni a biztosítót, és 30 napon belül nyilatkozni, hogy a megkerült biztosított
gépjármûre vagy annak alkatrészeire igényt tart-e. Amennyiben ezt az elôírt idôn belül nem
teszi meg, úgy a biztosított gépjármû vagy annak alkatrészei feletti rendelkezési jog, mint tör-
vényi engedményest, a biztosítót illeti meg.

17.3. Ha az ellopott vagy elrabolt gépjármû a kárösszeg kifizetése elôtt épségben megkerül, a biz-
tosító az önrész levonása mellett megtéríti a gépjármû szerzôdôhöz/biztosítotthoz történô
visszaszállításának indokolt költségét, maximum 100.000 Ft-ig.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Jelen Szerzôdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 6:63. § (5) bekezdés kivé-
telével a Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos magyar jog szabályai az irányadók.

18.2. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô panaszokat a biztosító központi
panaszirodájához lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (szemé-
lyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben):

Cím: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

18.3. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásai-
val és megszûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos
esetleges jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére természetes személy fogyasztó írás-
ban panaszt nyújthat be a Pénzügyi Békéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-40-203-776

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

18.4. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB-hez lehet fordulni panasszal. 
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

18.5. A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bírósághoz is fordulhatnak, illetve termé-
szetes személy fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

18.6. A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-1-489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

18.7. Biztosítási titoknak minôsül minden olyan – minôsített adatot nem tartalmazó –, a biztosító,
a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszont-
biztosító, a biztosításközvetítô ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülménye-
ire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosító-
val kötött szerzôdéseire vonatkozik.
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18.8. A biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzô-
déssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkeze-
lés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásá-
hoz, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a tör-
vény (Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.

18.9. A 18.8. pontban meghatározott céltól eltérô célból végzett adatkezelést a biztosító csak az
ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet
nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

18.10. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelke-
zik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetôit,
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutottak.

18.11. A Bit. 136. §-a szerint az ügyfél egészségi állapotával összefüggô az egészségügyi és a hoz-
zájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló törvényben (a további-
akban: Eüak.) meghatározott egészségügyi adatokat a biztosító a 135. § (1) bekezdésében
meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzá-
járulásával kezelheti.

18.12. Jelen szerzôdés kapcsán az ügyfél személyes adatainak, továbbá egészségi állapotával
összefüggô adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az ajánlattétel során és/vagy a
biztosítási szolgáltatás igénybevételét közvetlenül megelôzôen adja meg.

18.13. A biztosító a személyes adatokat, továbbá az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüg-
gô, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtar-
tam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.
A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy
létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

18.14. Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség telje-
sítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhetô, amely az adatkezelés céljá-
nak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, de csak a cél megvalósu-
lásához szükséges mértékben és ideig. Az adatokat a biztosító kezeli és dolgozza fel.

18.15. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktar-
tási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselôje
a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban fel-
mentést ad.

18.16. A Bit. 138. §-a alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a nyomozás elrendelését követôen a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c) büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bíró-

sági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértôvel, továbbá
a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában eljáró fôhitelezôvel, Családi Csôdvédelmi Szolgálattal,
családi vagyonfelügyelôvel, bírósággal

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa kirendelt szakértôvel,
e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót tör-

vényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzô-
désbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszol-
gáltatási kötelezettség terheli,
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f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben

az egészségügyi államigazgatási szervvel,
j) a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkal-

mazására, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal
l) a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyil-

vántartást vezetô kötvénynyilvántartó szervvel,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekinte-

tében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevô biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekinteté-

ben és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és
a Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Informá-
ciós Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképvi-
selôvel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi
jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû javítási adatai tekintetében az önren-
delkezési joga alapján – a károkozóval,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett te-
vékenységet végzôvel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok
tekintetében a könyvvizsgálóval,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik ország-
beli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval,
biztosításközvetítôvel,

q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részle-

tes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-
malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben,
ha az a)-j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul
hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban megjelölt
szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját kö-
teles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosí-
tó jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

18.17. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fent meghatározott szervek
alkalmazottaira is kiterjed.

18.18. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az
ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles hala-
déktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószer-

rel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanó-
anyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,
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b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedély-
keltéssel vagy kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal vissza-
éléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terroriz-
mus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyver-
rel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben
elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben.

18.19. A biztosító a 18.16. illetve a 18.18. pontokban, a Bit. a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-
ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbít-
hatja.

18.20. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô

szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minô-
sülô adatot,

b) a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott fel-
adatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot.

18.21. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a bizto-
sító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó in-
tézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének
tesz eleget.

18.22. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénz-
ügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô követeléshez kapcsolódó biz-
tosítási szerzôdés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul
a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését,
a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

18.23. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történô adat-
szolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról
szóló Megállapodás kihirdetésérôl, valamint az ezzel összefüggô egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szó-
ló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség
teljesítésében merül ki.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történô adat-
szolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény alapján az
Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

18.24. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik or-
szágbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szerve-
zethez történô adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meg-

határozott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok
védelmének megfelelô szintje az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében
meghatározott bármely módon biztosított.
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A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba történô továbbítása esetén a
belföldre történô adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

18.25. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során
a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tag-
ja részére történô átadása.

18.26. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy üz-

leti adata nem állapítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fôirodája) szerinti felügye-

leti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az meg-
felel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

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

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl szóló törvényben foglalt rendelke-
zések teljesítése érdekében történô adatátadás.

Fentiekben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkoz-
va nem tagadhatja meg.

18.27. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító a biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása
érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének telje-
sítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biz-
tosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel
fordulhat más biztosítóhoz (továbbiakban: megkeresett biztosító) az e biztosító által – a Bit.
135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a fi-
gyelembevételével – kezelt és a Bit. 149. § (3)–(6) bekezdésben meghatározott adatok vo-
natkozásában, feltéve, ha a megkeresô biztosító erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási
szerzôdésben rögzítésre került.

18.28. A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô megkeresés szerinti adatokat a meg-
keresésben meghatározott megfelelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés kézhez-
vételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni a megkeresô biztosítónak.

18.29. A Bit. 150. § alapján a biztosítók jelen biztosítási szerzôdés vonatkozásában – a veszélykö-
zösség érdekeinek a megóvása érdekében – a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzô-
désnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések kiszû-
rése céljából közös adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis) hozhatnak létre, amely tartal-
mazza
a) a szerzôdô személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt vagy vagyontárgyat érintô korábbi bizto-

sítási eseményekre vonatkozó adatokat; és
d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat számát.

18.30. A biztosító a 18.29. pontban meghatározott adatokat az adat keletkezését követô harminc
napon belül továbbítja az Adatbázisba.

18.31. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a jogszabályokban
foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jog-
szabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése és a visszaélések megakadályozása
céljából az Adatbázisból adatot igényelhet.

18.32. Az Adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô igénylés szerinti adatokat nyolc napon
belül köteles átadni az igénylô biztosítónak.
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18.33. Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az Adatbázis irányában, az Adatbázisba
való adatátadás vonatkozásában, továbbá az Adatbázis kezelôjét terhelô biztosítási titok
megtartására vonatkozó kötelezettsége a biztosító vonatkozásában, amely a jogszabálynak
megfelelô igényléssel fordul hozzá.

18.34. Az Adatbázis kezelôjének az Adatbázisban kezelt adatokra vonatkozó titoktartási kötelezett-
ségére, továbbá a kezelt adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére nézve a biztosítási ti-
tokra vonatkozó szabályok megfelelôen alkalmazandóak.

18.35. Az érintett ügyfél kérésére a biztosító köteles tájékoztatást adni az érintett általa kezelt, illet-
ve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatke-
zelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és az adatkeze-
léssel összefüggô tevékenységérôl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl.

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

18.37. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelôre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelô, adatátvevô vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezô adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéle-
mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
18.38. A biztosító az érintett tiltakozást a kérelem benyújtásától 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 érintett tiltakozá-
sának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvé-
nyesítése érdekében.

18.39. Amennyiben az érintett a biztosító fentiek szerint meghozott 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. 22. §-ában meghatározott mó-
don – bírósághoz fordulhat.

18.40. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat az adattovábbítástól szá-
mított öt év elteltével, a Bit. 136. § alá esô adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak
minôsülô adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.

18.41. A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a Bit. 138. § (1) bekezdés b), f) és j) pont-
jai, illetve a Bit. 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

18.42. A biztosító és a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásá-
nak idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízá-
si jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.

18.43. A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy
létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

18.44. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt
örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

18.45. A biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.
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Gépjármûben ülôk
kiegészítô balesetbiztosításának

feltételei

A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) vállalja, hogy az
Lendület Top Casco biztosítás szerzôdôje által megfizetett biztosítási díj ellenében, a biztosítottakat
ért és a jelen feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, az elôre
meghatározott biztosítási összeget megfizeti a biztosítottaknak.

Jelen balesetbiztosítás a Lendület Top Casco biztosítás kiegészítô biztosítása. A casco szerzôdési
feltételeitôl elérôen szabályozott kérdésekben (ilyenek többek között a biztosított és a kedvezménye-
zett személye, a kiegészítô biztosítás megszûnési esetei, a biztosítási események meghatározása
és az abból történô kizárások és mentesülések, a biztosító szolgáltatása) a jelen kiegészítô biz-
tosítás feltételeiben foglaltak az irányadók.

1. Szerzôdô, biztosított, kedvezményezett

1.1. Szerzôdô: jelen kiegészítô balesetbiztosítás szerzôdôje Lendület Top Casco szerzôdôje.
1.2. Biztosított: jelen kiegészítô balesetbiztosítás a biztosított gépjármû vezetôjére és a gépjár-

mûben utazó további személyekre vonatkozik. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogo-
sult, annak halála esetén a biztosított törvényes örököse a szolgáltatások jogosultja (kedvez-
ményezett).

2. Biztosítás létrejötte, a kockázatviselés kezdete

2.1. A kiegészítô balesetbiztosításra ajánlatot lehet tenni a Lendület Top Casco megkötésével
egyidôben, vagy a szerzôdés létrejöttét követôen a biztosítás tartama alatt bármikor.

2.2. A kockázatviselés a casco szerzôdés kockázatviselésének kezdetével egyezik meg.

3. A biztosítás területi és idôbeli hatálya

3.1. Jelen balesetbiztosítás biztosítási védelme a biztosítási díjjal fedezett idôszakban áll fenn, a
casco biztosítási feltételekben rögzített területi hatályra vonatkozóan.
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4. A biztosítás megszûnése

4.1. Jelen balesetbiztosítás a casco feltételekben meghatározottakon túlmenôen megszûnik:
a) a Lendület Top Casco biztosítás bármilyen ok miatti megszûnésével,
b) annak a biztosítási idôszaknak az utolsó napján, amikorra a szerzôdô, vagy a biztosító

biztosítási évforduló elôtt legalább 30 nappal a jelen kiegészítô biztosítását írásban fel-
mondja.

4.2. A biztosítási védelem a maradandó egészségkárosodás vonatkozásában megszûnik arra az
adott személyre vonatkozóan, akinek a részére a biztosító 100%-ot elérô baleseti maradan-
dó egészségkárosodás biztosítási összegét kifizeti.

5. Biztosítási események

5.1. Jelen balesetbiztosítás szempontjából balesetnek minôsül a biztosított akaratától függetle-
nül, hirtelen fellépô, külsô behatás, mely egészségkárosodást okoz.

5.2. Jelen balesetbiztosítás szempontjából biztosítási eseménynek minôsül a biztosított gépjármû
közúton való közlekedése során bekövetkezô, a gépjármûben ülôk személysérülését elôidé-
zô baleseti esemény, illetve annak, a jelen feltételekben meghatározott, a biztosító szolgál-
tatási kötelezettségét kiváltó következménye, ezek:
• baleseti halál,
• baleseti maradandó egészségkárosodás,
• baleseti eredetû kórházi ápolás.

6. Biztosítási összeg

6.1. A biztosítási összeg – a biztosító szolgáltatásának pénzben kifejezett értéke – biztosítási ese-
ményenként, biztosítottanként és egy szolgáltatási egységre (csomagra) vonatkozóan kerül
meghatározásra.

6.2. A szolgáltatási egységek – valamennyi, az 5.2. pontban felsorolt biztosítási eseményt tartal-
mazzák, azok közül nem hagyható ki egyik sem és más esemény nem emelhetô be helyet-
tük – a szerzôdô választása szerint többszörözhetôk, a többszörözés eredményeként az
eseményenkénti biztosítási összeg is személyenként többszörözôdik.

7. A biztosítás díja

7.1. A balesetbiztosítás szolgáltatási egységenkénti napidíját az aktuális Díjszabás tartalmazza.
7.2. A fizetendô díj a szerzôdô által választott szolgáltatási egységek számától, valamint a gép-

jármû férôhelyeinek számától függ, amennyiben a biztosított gépjármûben szállítható szemé-
lyek száma meghaladja az 5 fôt, a balesetbiztosítás díja a mindenkori díjszabásban foglaltak
szerint emelkedik.



8. Kizárások és mentesülések

8.1. Arra a személyre nem fizeti ki a biztosító a biztosítási szolgáltatást, akinek a vonatkozásá-
ban az alábbi kizáró események valamelyike felmerül, illetve nem minôsül balesetbiztosítási
eseménynek, ha – közvetlenül vagy közvetett módon – az alábbiakban felsorolt esemény a
kiváltó ok:
a) öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal összefüggô eseményeket is, tekintet

nélkül a biztosított tudatállapotára;
b) a gépjármû balesete nélkül, illetve ki- és beszállás közben bekövetkezett személyi sérü-

lés, illetve a gépjármû balesetével összefüggésbe nem hozható rándulás és ficam, sérv,
porckorong sérülés és a nem baleseti eredetû vérzés;

c) biztosítási esemény bekövetkezése elôtt már károsodott, sérült, csonkolt, vagy funkciójá-
ban korlátozott testrészek, szervek károsodása;

d) a biztosított fennálló patologikus csontszerkezeti elváltozása következtében elôálló töré-
sek;

e) a biztosított fennálló bármely idegi, vagy elmebeli rendellenessége elnevezéstôl, vagy
osztályozástól függetlenül;

f) pszichiátriai és pszichotikus állapot, bármilyen fajta depresszió, illetve elmebaj;
g) a biztosított fennálló orthoped, degeneratív jellegû, krónikus eredetû elváltozásai, illetve

az azokhoz társult másodlagos olyan elváltozások, melyek az alapbetegségbôl következ-
nek;

h) ha a sérüléshez hasonló, de krónikus eredetû elváltozás áll a háttérben (például gerinc-
oszlop sérve, ízületek degeneratív elváltozásai);

i) a biztosított szándékos veszélykeresésébôl eredô balesete (kivéve az életmentést), ide
értve az orvosi elôírások szándékos be nem tartásából származó következményeket is;

j) bármely katonai, vagy rendôrségi (rendészeti) szervezetnél a biztosított gépjármû hasz-
nálata során, szolgálatteljesítés alatt bekövetkezett baleset;

k) bármely, a biztosított gépjármû használatával járó hivatásszerûen, versenyszerûen, vagy
díjazásért ûzött sporttevékenységben (edzésen, versenyen) való részvétel során bekö-
vetkezett baleset;

l) robbanószereket, robbanó szerkezeteket szállító, biztosított gépjármû balesete során be-
következett baleset;

m) a biztosított gépjármûvön hatósági engedélyhez kötött átalakítás következtében elôálló
baleset, ha az átalakításhoz nem volt meg a szükséges engedély.

8.2. A biztosítási összeg nem kerül kifizetésre arra az adott a személyre vonatkozóan, akivel
szemben bizonyítást nyer, hogy a balesetet szándékos vagy súlyosan gondatlan, jogellenes
magatartása idézte elô.

8.3. Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minôsül a baleset és a biztosító mentesülé-
sét eredményezi az adott biztosítottra vonatkozóan, ha a biztosított – többek között –
a) szándékosan elkövetett bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben,
b) kábítószeres vagy ittas (mindenkori KRESZ szabályoknak megfelelô mértékû) állapotával

közvetlen okozati összefüggésben,
c) jogosítvány nélküli vezetés, vagy egyéb, a KRESZ szabályok súlyos megsértésével oko-

zati összefüggésben
következett be,
d) ha a biztosított a baleset idején nem használt biztonsági övet, illetve a sérült gyermek a

baleset idején nem ült gyermekülésben.
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9. A szolgáltatási igény bejelentése

9.1. A szolgáltatási igényt a balesetet követô kettô munkanapon belül, írásban kell bejelenteni a
biztosítónak.

9.2. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a biztosító annyiban mentesül a szolgálta-
tási kötelezettség teljesítése alól, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetle-
nekké váltak.

9.3. A biztosító a szolgáltatási igények elbírálásához a szolgáltatásra való jogosultság, a jogalap,
valamint a biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításához szükséges dokumentumo-
kat jogosult bekérni az igény érvényesítôjétôl.

9.3.1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez minden esetben kötelezôen benyújtandó do-
kumentumok:
Baleseti halál esetén:
• a biztosított halotti anyakönyvi kivonata és a halál okát igazoló orvosi, vagy hatósági bizo-

nyítvány;
• kedvezményezetti jogosultságot és azonosíthatóságot igazoló okiratok vagy öröklési bizo-

nyítvány, jogerôs hagyatékátadó végzés (amennyiben a kedvezményezettet a szerzôdés-
ben név szerint nem nevezték meg).

Egyéb személyi sérülés esetén:
• TAJ-kártya másolata;
• orvosi dokumentáció, kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén) vagy ambuláns lap má-

solata.
9.3.2. További bekérhetô dokumentumok:

• baleseti halál esetén boncolási jegyzôkönyv, amennyiben ilyen készült;
• akut szakorvosi ellátás dokumentumai (az orvosi jelentés valamennyi sérülés jellegének és

mértékének leírásával és diagnózisával, illetôleg az egészségkárosodás mértékének igazo-
lásával, röntgenleletek, kontroll vizsgálatok dokumentumai);

• a biztosított biztosítási eseménnyel és a kórelôzményi adatokkal összefüggô egészségügyi
dokumentumai (házi-, üzemorvosi, a járó- és fekvôbeteg ellátás során keletkezett iratok,
gyógyszerfelhasználást igazoló iratok, dokumentumok);

• a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy, szervezet által kezelt, a biztosítási ese-
ménnyel, vagy annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatos biztosítotti adatokat tar-
talmazó iratok (a jogosult titoktartás alóli felmentéshez és adatbekéréshez szükséges meg-
hatalmazása alapján);

• a baleset tényét és körülményeit igazoló rendôrhatósági jegyzôkönyv, vagy más hivatalos
jelentés másolata, amennyiben ilyen készült.

9.4. A biztosító szükség esetén bizonyos kérdések tisztázására maga is beszerezhet adatokat,
elrendelheti a sérült személy vizsgálatát. A vizsgálat költségei a biztosítót terhelik.

9.5. Bármilyen testi sérülést követôen a biztosítottnak a lehetô legrövidebb idôn belül gyakorló
szakorvoshoz kell fordulnia és kárenyhítési kötelezettségébôl adódóan, annak orvosi taná-
csait köteles pontosan betartani. A biztosító nem felelôs azokért a következményekért, ame-
lyek a biztosítottnak a biztosítási esemény káros következményei elhárítására, illetve enyhí-
tésére vonatkozó kötelezettségeinek elmulasztásából erednek.
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10. Biztosítási szolgáltatások

10.1. Baleseti halál: amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetû
testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül a baleset
idôpontját követô 365/366 napon belül a halálát okozza, a biztosító kifizeti a biztosított tör-
vényes örököseinek a biztosítási összeget.

10.2. Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás: amennyiben a biztosított a kockázatvise-
lés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl
függetlenül a baleset idôpontját követô kettô éven belül teljes, 100%-os maradandó egész-
ségkárosodását okozza, a biztosító kifizeti a baleseti egészségkárosodásra megállapított,
teljes biztosítási összeget.

10.2.1.A biztosító az egészségkárosodás jellegének, maradandóságának és mértékének egyértel-
mû orvosi megállapítását megelôzôen szolgáltatást nem teljesít. Az egészségkárosodás jel-
legét, maradandóságát és mértékét legkésôbb a biztosítási esemény bekövetkezését köve-
tô kettô éven belül meg kell állapítani.

10.2.2.A biztosított részleges egészségkárosodása esetén a biztosító az egészségkárosodásra
megállapított biztosítási összegnek az egészségkárosodás fokával azonos arányú hányadát
fizeti meg.

10.2.3.Az egészségkárosodás fokát a Függelékben szereplô 2. sz. táblázatban foglaltakat figyelembe
véve a biztosító orvosa állapítja meg, a testi funkcióvesztés, a szövôdmények és a baleset-
bôl eredô egyéb sérülések figyelembevételével.

10.2.4.A maradandó egészségkárosodás mértékének megállapítása az általános testi és szervi
funkcióvesztés alapján történik és független a munkaképesség elvesztésének mértékétôl, a
biztosított foglalkozásától és egyéb tevékenységétôl.

10.2.5.A biztosító orvosát más orvosok, illetôleg orvosszakértôi testületek döntése nem köti.
10.2.6.Elvesztés: a végtagok fizikai elvesztése (amputációja), vagy mûködôképességük teljes és

maradandó elvesztése.
10.2.7.Halló- vagy beszédképesség elvesztése: A hallás, vagy a beszéd elvesztése a halló- vagy a

beszédképesség teljes és végleges elvesztését jelenti.
10.2.8.Látóképesség elvesztése: a látás teljes és végleges elvesztését jelenti. Ez akkor tekinthetô

bekövetkezettnek, ha a korrekciót követôen a megmaradt látás foka 3/60 rész, vagy keve-
sebb a Sneller skála alapján.

10.2.9.Ugyanazon balesetbôl származó, többfajta egészségkárosodás esetén az egyes egészség-
károsodásra meghatározott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de a szolgáltatás tel-
jes összege nem haladhatja meg a baleseti egészségkárosodásra megállapított teljes bizto-
sítási összeget.

10.2.10. Azon személyre, aki a baleset elôtt már 100%-os baleseti maradandó egészségkárosodás-
ban szenvedett, csak a haláleseti összeget fizeti ki a biztosító.

10.2.11. Egy biztosítási évben több különbözô balesetbôl eredô maradandó egészségkárosodásra
meghatározott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de az adott évben a szolgáltatás
teljes összege nem haladhatja meg a baleseti maradandó egészésgkárodosásra megállapí-
tott teljes biztosítási összeget.

10.2.12. Amennyiben a biztosító a biztosított halála elôtt már maradandó egészségkárosodás címén
teljesített szolgáltatást, úgy az ugyanazon balesetbôl bekövetkezô baleseti halál esetére járó
biztosítási összegbôl a már kifizetett egészségkárosodási szolgáltatás összege levonásra
kerül és a biztosító csak a különbözetet fizeti ki.
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10.3. Baleseti kórházi napi térítés: Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan ba-
leseti eredetû testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül
kórházi fekvôbeteg kezelését eredményezi a baleset idôpontját követô egy éven belül, a biz-
tosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget. A biztosító legfeljebb 10 napi kórházi tartózko-
dásra fizet térítést.

10.3.1.Jelen balesetbiztosítás szempontjából kórháznak minôsül az egészségügyi ellátás országában
illetékes hatóság és szakmai felügyelet – Magyarországon a magyar tisztiorvosi szolgálat – ál-
tal, a hatályos jogszabályoknak megfelelô mûködési engedéllyel rendelkezô és kórházként nyil-
vántartott egészségügyi intézmény, amely állandó orvosi felügyelet és irányítás alatt áll. A kór-
házban töltött napok számításánál a felvétel és az elbocsátás napja egész napnak számít.

10.4. A biztosító szolgáltatásait az igény elbírálásához, illetve a teljesítéshez szükséges összes
irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétôl számított tizenöt napon be-
lül teljesíti.
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1. sz. táblázat
Biztosítási szolgáltatások a gépjármûben ülôk kiegészítô balesetbiztosításához

Biztosítási esemény Biztosítási összeg

1 egységre 2 egységre 3 egységre

Baleseti halál 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti maradandó rokkantság 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti kórházi ápolás (napi térítés) 001 000 Ft 0 002 000 Ft 0 003 000 Ft
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2. sz. táblázat
A baleseti eredetû egészségkárosodás megállapításának alapjául szolgáló táblázat

Károsodás jellege Egészségkárosodás foka

Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%

Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 100%

Egyik felsô végtag vállízülettôl való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 70%

Egyik alsó végtag combközép fölött való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 70%

Egyik felsô végtag könyökízület fölött való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 65%

Egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése,vagy teljes mûködésképtelensége 60%

Egyik kéz teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 60%

Egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%

A beszélôképesség teljes elvesztése 60%

Egyik alsó végtag, lábszár középig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 50%

Egyik szem látóképességének teljes elvesztése, ha a másik szem ép 40%

Egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 30%

Egyik lábfej boka szintjében való elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 30%

Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, ha a másik fül ép 30%

Egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 20%

Bármely más ujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 10%

A szaglóérzék teljes elvesztése 10%

Egyik nagylábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 5%

Az ízlelôképesség teljes elvesztése 5%

Bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 2%
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