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Tájékoztató a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
gépjármû tulajdonosok részére kidolgozott

Útravaló Gépjármû Tulajdonosi JogSzerviz jogvédelem biztosításáról
(GJT-1001)

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük,	hogy	 jogvédelmi	biztosítási	ajánlatával	a	D.A.S.	Jogvédelmi	Biztosító	Zrt-t	kereste	meg.	Cégünk	
mindent	megtesz	annak	érdekében,	hogy	a	biztosítási	szerzôdéses	kapcsolat	hosszú	távú	és	mind	az	Ön,	mind	
a	 Biztosító	 számára	 elônyös	 legyen.	 Ennek	 elôsegítésére	 és	 a	 Biztosítókról	 és	 a	 biztosítási	 tevékenységrôl	
szóló	 2003.	 évi	 LX.	 törvény	 (továbbiakban:	 Bit)	 166.§-ban	 foglalt	 tájékoztatási	 kötelezettségünknek	 eleget	
téve	 ezúton	 tájékoztatjuk	 Önt	 Társaságunk	 lényeges	 adatairól,	 valamint	 a	 GJT-1001	 kódszámú	 Útravaló	
Gépjármû	Tulajdonosi	JogSzerviz	jogvédelem	biztosítási	szerzôdés	fôbb	jellemzôirôl	annak	érdekében,	hogy	
Ön	minél	 jobban	megismerhesse	azt	a	biztosítási	 terméket,	amelyet	azért	állítottunk	össze,	hogy	kiegészítô	
szolgáltatásainkkal	még	inkább	kiszolgálhassuk	az	Ön	jogvédelemmel	kapcsolatos	igényeit.

A	 GJT-1001	 kódszámú	 Útravaló	 Gépjármû	 Tulajdonosi	 JogSzerviz	 jogvédelem	 biztosítási	 szerzôdéssel	
összefüggô	valamennyi	kérdésével	kérjük,	forduljon	bizalommal	a	biztosításközvetítôjéhez!

Amennyiben	 a	 biztosításközvetítô	 segítô	 közremûködése	 ellenére	 sem	 kap	 választ	 kérdéseire,	 Társaságunk	
ügyfélkapcsolatokért	felelôs	munkatársa	készséggel	áll	rendelkezésére	a	Biztosító	székhelyén.

Az	 alábbiakban	 bemutatjuk	 Társaságunkat	 és	 a	 GJT-1001	 kódszámú	 Útravaló	 Gépjármû	 Tulajdonosi	
JogSzerviz	 jogvédelem	 biztosítási	 szerzôdés	 (a	 továbbiakban:	 gépjármû	 tulajdonosi	 jogvédelem	 biztosítási	
szerzôdés)	fontos	jellemzôit	az	alábbiak	szerint:

Társaságunkról röviden

Társaságunkat	 Európa	 legnagyobb	 jogvédelmi	 tevékenységre	 szakosodott	 biztosítója,	 a	 német	 D.A.S.	
Allgemeine	Rechtsschutz-Versicherungs-AG	nemzetközi	kapcsolatait	intézô	leányvállalata,	a	D.A.S.	International	
Rückversicherungs-	und	Beteiligungs-AG	(Thomas-Dehler-Straße	2,	München)	alapította	a	D.A.S.	Csoport	15.	
tagvállalataként.	 A	 folyamatosan	 bôvülô	 D.A.S.	 Csoport	 1928	 óta	 képviseli	 ügyfelei	 jogait	 Európa-szerte.	 Ez	
idô	 alatt	 neve	 a	 jogvédelemmel	 rokon	 értelmû	 szó	 lett.	 Társaságunk	 célja,	 hogy	 ügyfeleinknek	 olyan	 átfogó	
jogi	 szolgáltatást	 biztosítsunk,	 amelynek	 segítségével	 jogos	 érdekeit,	 követeléseit	 gyorsan,	 kényelmesen,	
költségkímélô	módon	érvényesítheti.

1. A Biztosító fôbb adatai

Teljes	név:	 D.A.S.	Jogvédelmi	Biztosító	Zártkö-
rûen	Mûködô	Részvénytársaság

Cégjegyzékszám:	 Cg.	01-10-044700
Alapítás	dátuma:	 2001.	december	11.
Tevékenységi
engedély	idôpontja:	 2002.	július	22.
Tevékenységi
engedély	száma:	 344/2002.	sz.	határozat
Tulajdonosok:	 D.A.S.	Allgemeine
	 Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Székhely:	 1082	Budapest,	Futó	u.	47-53.
	 VI.	emelet
Levelezési	cím:	 1428	Budapest,	Pf.:9
Telefonszám:	 36-1	486-3600
Faxszám:	 36-1	486-3601
E-mail	cím:	 info@das.hu
Honlapcím:	 www.das.hu
Adószám:	 2761018-2-44

2. Biztosítási idôszak és tartam

A	biztosítási	szerzôdés	határozott	és	határozatlan	idô-
tartamra	 is	köthetô.	Amennyiben	a	biztosítási	szerzô-
dés	eltérôen	nem	rendelkezik,	úgy	a	biztosítási	idôszak	
egy	év	 (biztosítási	év),	 függetlenül	az	éves	biztosítási	
díj	részletekben	történô	megfizetésének	szerzôdés	sze-
rinti	gyakoriságától.	A	biztosítási	 idôszak	a	biztosítási	
díjszámítás	alapjául	szolgáló	idôszak.	A	biztosítási	idô-
szak	kezdônapja	a	kötvényben	meghatározott	idôpont,	
amely	megegyezik	a	biztosítási	kockázat	elsô	biztosítá-
si	tárgyára	vonatkozó	kockázatviselés	kezdônapjával.

3. A kockázatviselés kezdete

A	 Biztosító	 kockázatviselése	 az	 Jogvédelmi	 Biztosí-
tás	Általános	Feltételei	 (továbbiakban:	ÁJF)	9.	cikkely	
2.1.	pontja	alapján	a	kötvényben	megadott	idôponttal	
kezdôdik,	legkorábban	azonban	az	ajánlat	aláírását	kö-
vetô	nap	0.	órájától	áll	 fenn,	amennyiben	a	Szerzôdô	
az	 elsô	 biztosítási	 díjat	 a	 szerzôdés	 megkötésekor	
megfizeti	a	Biztosítónak,	vagy	az	ajánlat	megtételekor	
bizonyítható	módon	átadja	a	Biztosító	képviselôjének.	
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Egyéb	esetben	a	Biztosító	az	azt	követô	nap	0.	órájától	
áll	kockázatban,	amikor	a	Szerzôdô	az	elsô	biztosítási	
díjat	a	Biztosító	pénztárába	vagy	számlájára	megfizeti.

Az ÁJF. 9. cikkel 2.3 pontja alapján, ha a Szerzôdô a 
biztosítási szerzôdést olyan biztosítási kockázat/ok be-
vonásával módosítja (biztosítási szerzôdés bôvítése), 
amely/ek a biztosítási díj növekedésével járnak, úgy a 
módosítással érintett biztosítási kockázatok esetében 
Biztosító az alábbiak szerint viseli a kockázatot:

a) amennyiben a Szerzôdô a módosítási kére-
lem aláírásával egyidejûleg megfizeti a Biz-
tosítónak, vagy bizonyítható módon átadja 
a Biztosító képviselôjének a módosítás miatt 
fizetendô díjkülönbözetet, úgy Biztosító legko-
rábban a befizetést követô nap 0. órájától vi-
seli a kockázatot.

b) egyéb esetben a Biztosító kockázatviselése 
visszamenôleges hatállyal, a módosítási kére-
lemnek a Biztosító kötvénykiállításra jogosult 
szervezeti egységéhez való beérkezést követô 
nap 0. órájától áll fenn. Ennek feltétele, hogy 
a Szerzôdô a módosítás miatti biztosítási díj-
különbözetet a Biztosító errôl szóló értesítésé-
nek kézhezvételétôl számított 15 napon belül 
azonosítható módon megfizeti Biztosítónak. 
Amennyiben a Szerzôdô a szerzôdésmódo-
sítás miatti díjkülönbözetet nem, vagy 15 na-
pon túl fizeti meg, úgy a módosítással érintett 
biztosítási tárgy/ak/ra a biztosítási szerzôdés 
nem terjed ki, azokat Biztosító a módosítás 
idôpontjára visszamenôleg törli a biztosítási 
szerzôdésbôl.

A Különös Biztosítási Feltételekben (továbbiakban: 
KJF) meghatározott kártérítési, büntetôjogi, szabály-
sértési és tanácsadási jogvédelem kivételével a biz-
tosítási védelem csak a biztosítási szerzôdés hatályba 
lépését követô három hónap elteltével áll fenn (vára-
kozási idô).

4. Biztosítási esemény

Az	 ÁJF	 3.	 cikkely	 szerint	 biztosítási	 eseménynek	 az	
alábbi	események	egyike	tekinthetô:

a)	 kártérítési jogvédelem esetén az az esemény, 
amely	 a	 Biztosított	 kárát	 okozta,	 a	 biztosítási	
esemény	abban	az	idôpontban	minôsül	bekö-
vetkezettnek,	 amikor	 a	 káresemény	 bekövet-
kezett,

b)	 büntetô	 és	 szabálysértési	 jogvédelem	 esetén	
az	az	esemény,	amely	során	a	Biztosított	jogi	
kötelezettséget	vagy	 jogi	elôírást	megszegett	
vagy	 feltehetôen	 megszegett,	 a	 biztosítási	
esemény	 akkor	 minôsül	 bekövetkezettnek,	
amikor	 a	 Biztosított	 megkezdte,	 vagy	 felte-
hetôen	 megkezdte	 a	 jogi	 kötelezettség	 vagy	
jogi	elôírás	megszegését,

c)	 minden	 más	 jogvédelmi	 szolgáltatás	 esetén	
az	az	esemény,	amely	során:

ca)	 a	 Biztosított	 jogi	 kötelezettséget	 vagy	
jogi	elôírást	megszegett	vagy	feltehetôen	

megszegett,	 a	 biztosítási	 esemény	 ak-
kor	 minôsül	 bekövetkezettnek,	 amikor	 a	
Biztosított	 megkezdte,	 vagy	 feltehetôen	
megkezdte	a	 jogi	 kötelezettség	vagy	 jogi	
elôírás	megszegését,

cb)	 harmadik	 személy	 a	 Biztosított	 által	 kö-
tött	szerzôdéseket	megszegett	vagy	felte-
hetôen	megszegett,	a	biztosítási	esemény	
akkor	 minôsül	 bekövetkezettnek,	 amikor	
harmadik	 személy	 megkezdte,	 vagy	 fel-
tehetôen	megkezdte	a	szerzôdés	megsze-
gését.

A	 fent	 említett	 biztosítási	 eseménynek	 a	 biztosítási	
szerzôdés	hatálya	alatt	kell	bekövetkeznie.

Több,	 azonos	 okból	 származó	 biztosítási	 esemény	
esetében	 az	 elsô	 biztosítási	 esemény	 bekövetkezé-
sének	 idôpontja	 a	 meghatározó.	 Több,	 azonos	 okból	
bekövetkezett,	 idôben	 összefüggô	 és	 ugyanazt	 a	 biz-
tosítási	szerzôdést	érintô	esemény	egy	biztosítási	ese-
ménynek	minôsül,	függetlenül	attól,	hogy	ugyanazon	
biztosítási	esemény	egy	vagy	több	biztosítottat	érint.

5. Díjfizetés, díjmódosítás

Az	 elsô	 biztosítási	 díj	 a	 szerzôdés	 megkötésekor,	 il-
letve	minden	további	díj	annak	az	 idôszaknak	az	elsô	
napján	esedékes,	amelyre	a	díj	 vonatkozik.	A	biztosí-
tási	díj	és	a	biztosítási	összeg	a	szerzôdéskötéskor	ér-
vényes	 díjszabáson	 alapul.	 A	 Biztosító	 jogosult	 arra,	
hogy	 legkorábban	 a	 biztosítási	 idôszak	 lejártával	 új	
biztosítási	 díjat	 és	 összeget	 állapítson	 meg.	 A	 Szer-
zôdônek	 –	 a	 feltételekben	 meghatározottak	 szerint	
–	jogában	áll	a	Biztosító	javaslatát	elfogadni,	illetve	el-
utasítani.

Amennyiben a biztosítási esemény a biztosítási díj 
esedékességétôl számított 60 napon belül következik 
be, úgy a Biztosító mindaddig nem esik késedelembe 
a biztosítási szerzôdésbôl eredô kötelezettsége teljesí-
tésével, amíg az esedékes biztosítási díj befizetését a 
Szerzôdô nem igazolja.(ÁJF 11. cikkely 5.2. pont)

6. A Biztosító szolgáltatása, teljesítésének módja, a 
szolgáltatás csökkentése

A	gépjármû	tulajdonosi	jogvédelem	biztosítási	szerzô-
dés	jellemzôje,	hogy	a	biztosítási	szerzôdésben	egye-
dileg	azonosított	gépjármû	tulajdonosának,	üzemben-
tartójának	 a	 gépjármû	 üzemeltetésével	 összefüggô	
jogi	 érdekeinek	 védelme,	 továbbá	 a	 biztosítási	 véde-
lem	kiterjed	minden	olyan	személyre,	aki	a	biztosított	
gépjármû	jogszerû	vezetôje,	illetve	utasa.

A	gépjármû	tulajdonosi	jogvédelem	biztosítási	szerzô-
dés	 keretében	 a	 Biztosító	 elôsegíti	 azt,	 hogy	 a	 Bizto-
sított	érvényesíteni	tudja	jogi	érdekeit,	és	a	biztosítási	
kötvényben	 meghatározott	 biztosítási	 összegig	 viseli	
az	ehhez	szükséges	és	az	ÁJF	4.	cikkely	1.2.	pontjában	
meghatározott	 költségeket.	 A	 jogvédelmi	 biztosítás	
célja	a	Biztosított	 jogi	érdekének	megóvása,	méghoz-
zá	a	keletkezô	viták	szakszerû	tanácsadás	segítségével	
peren	 kívüli,	 gyors	 rendezése	 útján.	 Ha	 az	 eljárás	 le-
folytatásához	szükséges,	a	Biztosító	megfelelô	tapasz-
talattal	 rendelkezô	 jogászt	 javasol	 a	 Biztosított	 képvi-
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seletére.	A	Biztosítottnak	jogában	áll	 jogi	képviselôjét	
szabadon	megválasztani.	Az	ebbôl	származó	esetleges	
többletköltségek	azonban	nem	háríthatóak	át	a	Bizto-
sítóra.

A	 gépjármû	 tulajdonosok	 jogvédelemi	 biztosítása	 az	
alábbi	esetkörre	nyújt	szolgáltatást:

–	 kártérítési	 jogvédelem:	 a	 Biztosított	 jogszabá-
lyon	 alapuló	 kártérítési	 igényének	 érvényesítése	
a	 károkozó	 ellen	 az	 általa	 elszenvedett	 személyi	
sérülés,	 illetve	 neki	 okozott	 dologi	 károk	 miatt,	
feltéve,	hogy	ezen	igények	a	biztosított	gépjármû	
rendeltetésszerû	 használatából	 erednek	 és	 nem	
szerzôdésszegésen	alapulnak;

–	 a	biztosított	gépjármûvel	kapcsolatos	szerzôdések-
re	 vonatkozó	 jogvédelem:	 a	 biztosított	 gépjármû	
magáncélú	használatával	összefüggô	szerzôdések	
megsértése	miatti	jogviták	kezelése;

–	 büntetôjogi	 és	 szabálysértési	 védelem:	 a	 Biztosí-
tott	 védelme	 olyan	 büntetô-	 vagy	 szabálysértési	
eljárásban,	 amelyet	 gondatlanságból	 elkövetett	
bûncselekmény	 vagy	 szabálysértés	 alapos	 gya-
núja	miatt	ellene	indítanak	a	biztosított	gépjármû	
üzemeltetésével	 vagy	 vezetésével	 összefüggés-
ben;

–	 vezetôi	 engedéllyel	 és	 a	 biztosított	 gépjármû	 ok-
mányaival	kapcsolatos	jogvédelem:	a	jogi	érdekek	
védelme	a	Biztosított	vezetôi	engedélyének,	illetve	
a	biztosított	gépjármû	forgalmi	engedélyének	be-
vonásával	kapcsolatos	hatósági	eljárásban;

–	 jogvédelemmel	 kapcsolatos	 tanácsadás:	 a	 bekö-
vetkezett	biztosítási	esemény	megoldási	lehetôsé-
geivel	összefüggô	tanácsadás.

A	Biztosító	szolgáltatását	az	alábbi	formában	nyújtja:

–	 tanácsadás:	egyszeri	elvi	állásfoglalás;

–	 peres	 és	 peren	 kívüli	 képviselet:	 a	 Biztosított	 vá-
lasztása	és	ez	irányú	meghatalmazása	alapján	tá-
mogatása	 illetve	 képviselete	 az	 ellenérdekû	 féllel	
szemben;

–	 költségek	 viselése:	 a	 szerzôdésben	 meghatáro-
zottak	 szerint	 a	 Biztosított	 jogi	 érdekeinek	 védel-
mével	összefüggésben	szükségszerûen	 felmerülô	
költségek	átvállalása.

Amennyiben a Biztosított és a Szerzôdô személye el-
tér egymástól, úgy a Biztosított csak a Szerzôdô elôze-
tes írásos hozzájárulásával veheti igénybe a Biztosító 
szolgáltatását.

A	Biztosító	a	szolgáltatást	az	ÁJF	6.	cikkely	1.	pontjá-
ban	meghatározott	feltételek	együttes	fennállása	ese-
tén	nyújtja,	azaz	amennyiben:

a)	 a	 bejelentett	 esemény	 a	 jogvédelmi	 biztosí-
tási	 feltételek	alapján	biztosítási	eseménynek	
minôsül	és	nem	kizárt	jogi	kockázat,	és

b)	 a	 biztosítási	 szerzôdés	 adott	 biztosítási	 idô-
szakra	vonatkozó	díja	a	biztosítási	szolgáltatás	
iránti	 igény	 bejelentésének	 napján	 rendezve	
van,	és

c)	 a	sikerkilátás	vizsgálat	során	a	Biztosító	a	Biz-

tosított	 igényérvényesítését	 szükségesnek	
minôsítette.

A Biztosító a sikerkilátás vizsgálat során azt vizsgálja, 
hogy a Biztosított jogi érdekeinek védelmére a siker 
kilátásai megfelelôek-e. Amennyiben a Biztosító úgy 
ítéli meg, hogy az eljárás sikeres lebonyolítására nincs 
esély, akkor elutasítja a biztosítási védelemre vonat-
kozó igényt. A Biztosított ebben az esetben egyeztetô 
eljárás kezdeményezésére jogosult. A követendô eljá-
rási szabályokat az ÁJF 8. cikkelye tartalmazza.

A Biztosított kizárólag a Biztosító elôzetes írásbeli hoz-
zájárulásával tehet olyan intézkedést, amely a Bizto-
sító szolgáltatási kötelezettségét érintheti. Elôzetes 
hozzájárulás hiányában a Biztosító jogosult az ilyen 
költségek viselését elutasítani.(ÁJF 6. cikkely 5. pont)

A Biztosított köteles a Biztosítóval egyeztetni a biztosí-
tási esemény bekövetkezte miatti jogi képviselet mód-
járól, kivéve azon eseteket, amelyekben a késlekedés 
miatt közvetlen kár fenyeget. Ha a Biztosított szándé-
kosan megszegi ezt a kötelezettségét, úgy a Biztosító 
jogosult a szolgáltatás oly mértékben történô csök-
kentésére, amilyen mértékben a kötelezettségszegés a 
szolgáltatási kötelezettség mértékét befolyásolta. (ÁJF 
7. cikkely 2. pont)

Az alapvetô eljárási lépések megtétele elôtt a Biztosí-
tottnak vagy a Biztosított jogi képviselôjének be kell 
szerezni a Biztosító írásbeli hozzájárulását. Ha a Biz-
tosított vagy a Biztosított jogi képviselôje súlyosan 
gondatlanul vagy szándékosan megszegi ezen köte-
lességét, úgy a Biztosító jogosult a szolgáltatás oly 
mértékben történô csökkentésére, amilyen mértékben 
a kötelezettségszegés a szolgáltatási kötelezettség 
mértékét befolyásolta. (ÁJF 7. cikkely 6. pont)

7. A gépjármû tulajdonosi jogvédelem biztosítási 
szerzôdés megszûnésének esetei

A	 gépjármû	 tulajdonosi	 jogvédelem	 biztosítási	 szer-
zôdés	 a	 biztosítási	 díj	 esedékességétôl	 számított	 hat-
vanadik	napon	megszûnik,	ha	a	díjhátralékot	eddig	a	
határidôig	 nem	 fizették	 meg,	 a	 Szerzôdô	 nem	 kapott	
fizetési	halasztást,	 illetve	a	Biztosító	díjkövetelését	bí-
rósági	úton	nem	érvényesítette.

Amennyiben	a	szerzôdés	hatálya	alatt	a	biztosítási	ér-
dek	 megszûnik,	 a	 biztosítási	 szerzôdés	 a	 hónap	 utol-
só	 napjával	 megszûnik.	 A	 szerzôdés	 megszûnésének	
idôpontjáig	 a	 Biztosító	 jogosult	 a	 biztosítási	 díjra.	
Amennyiben	 a	 biztosítási	 esemény	 következtében	 a	
biztosítási	szerzôdés	megszûnik,	úgy	a	Biztosítót	a	tel-
jes	biztosítási	idôszakra	megilleti	a	biztosítási	díj.

Ha	a	Szerzôdô	nem	fogadja	el	a	Biztosító	módosítási	
javaslatát	vagy	tizenöt	napon	belül	arra	nem	válaszol,	
a	szerzôdés	a	módosítási	javaslat	közlésétôl	számított	
harmincadik	napon	megszûnik.

Amennyiben	a	Szerzôdô	az	esedékes	díjnak	csak	egy	
részét	 fizeti	 meg,	 úgy	 a	 biztosítási	 szerzôdés	 –	 válto-
zatlan	 biztosítási	 összeggel	 –	 valamennyi,	 a	 szerzô-
désben	meghatározott	biztosítás	 tárgy	 tekintetében	a	
befizetett	díjjal	arányos	idôtartamra	marad	fenn.	(ÁJF	
11.	cikkely	5.4.	pont)
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Amennyiben a Szerzôdô bizonyítja, hogy a biztosítási 
tárgyhoz fûzôdô biztosítási érdeke a biztosítási szerzô-
dés idôtartama alatt megszûnt (pl. gépjármû adásvé-
tele), úgy a Szerzôdô kérheti ezen biztosítási tárgyhoz 
fûzôdô kockázat tekintetében a biztosítási szerzôdés 
megszûntetését az alábbiak szerint:

1.1. Amennyiben a biztosítási érdek megszûnésével a 
biztosítási szerzôdés is megszûnik, úgy a Biztosí-
tó a szerzôdési feltételekben írtaknak megfelelôen 
követelheti a biztosítási díj megfizetését.

1.2. Amennyiben a biztosítási szerzôdésben több biz-
tosítási tárgy van, úgy a biztosítási szerzôdés 
az érdekmúlással nem érintett többi biztosítási 
tárgy tekintetében továbbra is fennáll. Amennyi-
ben a biztosítási tárgyhoz fûzôdô biztosítási koc-
kázat megszûnése egyben biztosítási esemény is, 
amelyre a Biztosító szolgáltatást nyújt, az esetben 
a Biztosító jogosult az adott biztosítási tárgyhoz 
tartozó az egész biztosítási idôszakra járó teljes 
biztosítási díjtételt követelni. Amennyiben a bizto-
sítási tárgyhoz fûzôdô biztosítási kockázat egyéb 
okból szûnik meg, úgy a Biztosítót az érintett biz-
tosítási tárgyra vonatkozó biztosítási díjtétel annak 
a hónapnak az utolsó napjáig illeti meg, amelyben 
a kockázatviselése véget ért. A biztosítási szerzô-
dés az érintett biztosítási tárgyhoz fûzôdô bizto-
sítási kockázat tekintetében annak a hónapnak az 
utolsó napjával szûnik meg, amelyben a Biztosító 
kockázatviselése az érintett biztosítási tárgy vonat-
kozásában megszûnt.

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a szerzôdésben 
foglaltakra vonatkozó valamennyi biztosítási tárgyhoz 
fûzôdô biztosítási kockázat megszûnik, a biztosítási 
szerzôdés annak a hónapnak az utolsó napjával szûnik 
meg, amely hónapban az utolsó biztosítási tárgyhoz 
fûzôdô biztosítási kockázat is megszûnt. A szerzôdés 
megszûnésének idôpontjáig Biztosító jogosult a bizto-
sítási díjra. (ÁJF 9. cikkely 3.7-3.8. pont)

Amennyiben	a	Szerzôdô	az	esedékes	díjnak	csak	egy	
részét	 fizeti	 meg,	 úgy	 a	 biztosítási	 szerzôdés	 –	 válto-
zatlan	 biztosítási	 összeggel	 –	 valamennyi,	 a	 szerzô-
désben	meghatározott	biztosítás	 tárgy	 tekintetében	a	
befizetett	díjjal	arányos	idôtartamra	marad	fenn.	(ÁJF	
11.	cikkely	5.4.	pont)

8. A szerzôdés felmondásának feltételei

A	 szerzôdést	 a	 Polgári	 Törvénykönyvben	 meghatáro-
zott,	 a	 feleket	 a	 biztosítási	 idôszak	 végére	 megilletô	
rendes	 felmondási	 lehetôségek	 útján	 történô	 meg-
szüntetés	 mellett	 (ÁJF	 9.	 cikkely	 3.2.	 és	 3.3.	 pont)	 a	
Szerzôdô	 jogosult	 a	 biztosítást	 idô	 elôtt	 felmondani,	
amennyiben	a	Biztosító	valamely	biztosítási	esemény	
bekövetkezte	 után	 visszautasítja	 a	 szolgáltatás	 nyúj-
tását,	 feltéve,	 ha	 a	 felmondás	 jogát	 a	 szerzôdô	 felek	
nem	zárták	ki.	(ÁJF	9.	cikkely	3.4.	pont)

A	 biztosítási	 esemény	 bekövetkezte	 után	 a	 Biztosító	
egyoldalúan	 nyilatkozhat	 a	 további	 kockázatvállalás-
ról.	Amennyiben	a	Biztosító	a	kárgyakoriság	vizsgálata	
alapján	úgy	 ítéli	meg,	hogy	a	biztosítottak	közössége	
érdekének	védelmében	a	szerzôdés	felmondása	szük-
séges,	 úgy	 a	 szerzôdést	 a	 Biztosító	 egyoldalúan	 30	

napra	a	biztosítási	idôszak	végére	felmondhatja,	felté-
ve,	hogy	a	felmondás	jogát	a	szerzôdô	felek	az	ÁJF	9.	
cikkely	3.5.	pontja	szerint	nem	zárták	ki.	(ÁJF	9.	cikkely	
3.6.	pont).

Ha	 a	 szerzôdést	 érintô	 lényeges	 körülmények	 csak	
szerzôdéskötés	után	jutnak	a	Biztosító	tudomására,	to-
vábbá	ha	a	Biztosítóval	közlik	a	szerzôdésben	rögzített	
lényeges	 körülmények	 változását,	 a	 Biztosító	 tizenöt	
napon	belül	 javasolhatja	a	 szerzôdés	módosítását,	 il-
letve	30	napos	határidôvel	felmondhatja	a	szerzôdést,	
amennyiben	nem	vállalhatja	a	kockázatot	(ÁJF	12.	cik-
kely	4.	pont).

9. A Biztosító mentesülésének feltételei, alkalmazott 
kizárások

A Biztosító részben vagy egészben mentesülhet szol-
gáltatásnyújtási kötelezettsége alól, amennyiben a 
Szerzôdô és/vagy a Biztosított az ôt a feltételek szerint 
terhelô tájékoztatási és/vagy változás bejelentési és/
vagy együttmûködési kötelezettségnek nem tesz ele-
get.

A Biztosító által nem vállalt kockázatok az általános 
(ÁJF) és a különös feltételekben (KJF) is találhatóak.

Az ÁJF 13. cikkelye szerint az alábbi esetekben nem áll 
fenn a biztosítási védelem (kizárt jogi kockázatok):

1. olyan ügyekben, amelyek háborúval, ellen-
séges cselekményekkel, felforgatással, belsô 
zavargásokkal, sztrájkkal, földrengéssel, nuk-
leáris vagy genetikai károkkal, bányászati ká-
rokkal állnak okozati összefüggésben;

2. bírságok és pénzbüntetések kifizetésére, va-
lamint olyan kártérítés vagy követelés kifize-
tésére, amelynek megfizetésére a Biztosított 
köteles;

3. Biztosítottal szemben támasztott kártérítési 
igények, valamint a Szerzôdôt és/vagy Bizto-
sítottat az általa megkötött szerzôdés alapján 
terhelô kötelezettség elhárítására;

4. szabadalmi, szerzôi, védjegy- vagy szellemi 
tulajdonból eredô egyéb jogokkal, verseny-
joggal, bíróság elôtt nem érvényesíthetô kö-
vetelésekkel így, de nem kizárólag játék- vagy 
fogadási szerzôdésekkel és spekulációs ügyle-
tekkel okozati összefüggésben álló jogi érde-
kekre;

5. családjogi, öröklési jogi, szövetkezeti jogi, il-
letve egyesülési jogból eredô igényekre,

6. a jogvédelmi biztosítási szerzôdésbôl eredôen 
a Biztosítóval (a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító 
Zrt-vel) szemben;

7. nemzetközi és nemzetek feletti törvényszékek 
elôtti eljárások esetén;

8. ugyanazon biztosítási szerzôdésben biztosí-
tott több személy vagy együttbiztosított sze-
mélyek egymás közötti jogi ügyeit illetôen, 
ide nem értve a Szerzôdô más Biztosított elle-
ni igényeit;



	 18

9. a Biztosított által olyan személyek nevében 
érvényesített igényekre, akik nem minôsülnek 
biztosítottnak;

10. a Biztosított által szándékosan elkövetett bûn-
cselekménnyel vagy szabálysértéssel okozati 
összefüggésben álló eseményekre. Amennyi-
ben az ilyen összefüggésre utólag derül fény, 
a Biztosított köteles 3 hónapon belül visszafi-
zetni mindazokat a szolgáltatásokat, amelye-
ket részére a Biztosító addig teljesített;

11. a biztosítási eseménnyel összefüggésben in-
dult eljárásban a Biztosítottal vagy jogi kép-
viselôjével szemben rosszhiszemû pervitel 
vagy mulasztás miatt kiszabott bírság, illetve 
az ilyen magatartásokkal összefüggésben fel-
merült többletköltség megfizetésére.

A KJF 3. cikkelye szabályozza az alábbi eseteket, ame-
lyekre a gépjármû tulajdonosok jogvédelmi biztosítása 
nem nyújt védelmet:

12. ha a biztosított gépjármûvet vezetô Biztosí-
tottnak a biztosítási esemény bekövetkeztekor 
nem volt meg az elôírások szerint szükséges 
vezetôi engedélye, a biztosított gépjármûnek 
nem volt forgalmi engedélye vagy nem látták 
el érvényes rendszámmal vagy nem rendelke-
zett érvényes mûszaki vizsgával;

13. ha a biztosított gépjármûvet vezetô Biztosí-
tott a biztosítási esemény bekövetkeztekor 
alkohol, bódultságot okozó egyéb szer vagy 
gyógyszerek által befolyásolt állapotban volt, 
vagy ha a Biztosított a közlekedési baleset be-
következte után nem teljesítette törvényben 
elôírt bejelentési és segítségnyújtási kötele-
zettségét;

14. a KJF 2. cikkely 3. pontja esetében a büntetô-
eljárásban a sértetti, tanúi vagy egyéb érde-
kelti képviseletre,

15. olyan jogvitákra, amelyek – az edzéseket is 
beleértve – autó-motorsport, vagy vízijármû 
versenyeken való aktív részvétel következ-
tében adódtak;

16. vám-, adóügyi és illetékkel kapcsolatos eljárá-
sokra;

17. olyan kártérítési igények érvényesítésé-
re, amelyek a biztosított gépjármû által 
üzletszerûen szállított rakományban következ-
tek be, valamint a rakománnyal összefüggô 
jogi ügyekben történô érdekvédelemre.

Amennyiben a Biztosított az általa megbízott jogi 
képviselôvel nem mûködik együtt és emiatt a sikeres 
igényérvényesítés, vagy jogi védekezés meghiúsul, 
úgy a Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól. 
(ÁJF 7. cikkely 10. pont)

10. Az értékkövetés módja és mértéke

A	 Biztosító	 a	 biztosítás	 értékének	 fenntartása	 ér-
dekében	 a	 biztosítási	 összeget	 és	 a	 díjat	 évente	 egy	
alakalommal	az	árszínvonal	változásához	hozzáigazít-

hatja	 (értékkövetés).	 Az	 értékkövetés	 alapjául	 a	 Köz-
ponti	 Statisztikai	 Hivatal	 által	 az	 elôzô	 évre	 kiadott	
általános	 fogyasztói	 árindex	 és	 a	 reálbér-növekedés	
szolgálnak.	Az	értékkövetési	indexszámot	a	Biztosító	e	
két	mutatószám	összegébôl	képzi	úgy,	hogy	az	összeg-
tôl	 +/-	 5	 százalékponttal	 eltérhet.	 Az	 értékkövetéssel	
módosított	biztosítási	összeg	az	elôzô	biztosítási	 idô-
szak	 biztosítási	 összegének	 az	 értékkövetési	 index-
szám	 százalékával	 növelt	 értéke.	 Az	 értékkövetéssel	
módosított	 biztosítási	 díj	 az	 elôzô	 biztosítási	 idôszak	
biztosítási	 díjának	 az	 értékkövetési	 indexszám	 száza-
lékával	 növelt	 értéke.	 A	 biztosító	 ugyanilyen	 arány-
ban	változtathatja	az	összes	díjakkal,	illetve	biztosítási	
összegekkel	arányos	sávhatárokat.

11. A Biztosító panaszokkal foglalkozó szervezeti egy-
sége, biztosítási panaszokkal foglalkozó szervek, bírói 
út

A	 gépjármû	 tulajdonosi	 jogvédelem	 biztosítási	 szer-
zôdéssel	kapcsolatos	panaszok	kezelésével	a	Biztosító	
alább	megjelölt	osztálya	foglalkozik:

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
Vezérigazgatósági	Titkárság
1082	Budapest,	Futó	u.	47-53.	IV.	emelet
Postacím:	1428	Budapest,	Pf.9.
Tel.:	486-3600
Fax:	486-3601
e-mail:	info@das.hu

A	Biztosítottnak	a	fentebb	elôadottakon	túl	lehetôsége	
van	arra,	hogy	a	Biztosító	 szolgáltatásával	 kapcsolat-
ban	panasszal	 forduljon	a	Pénzügyi	Szervezetek	Álla-
mi	Felügyeletéhez	az	alábbi	címen:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Székhelye:	1013	Budapest,	Krisztina	krt.	39.
Levélcíme:	1535	Budapest	114.	Pf.:	777.
Telefon:	(061)	489	9100
Telefax:	(061)	489	9102
Infovonal:	06	80	203	776
Internet:	www.pszaf.hu

A	 Biztosítottnak	 a	 gépjármû	 tulajdonosi	 jogvédelem	
biztosítási	 szerzôdéssel,	 valamint	 a	 Biztosító	 szolgál-
tatásával	kapcsolatban	felmerült	panaszokkal	jogosult	
a	 Fogyasztóvédelmi	 Fôfelügyelôséghez	 fordulni.	 Vita	
esetén	jogosult	a	vitát	békéltetô	testület	elé	terjeszte-
ni,	illetve	bírói	utat	igénybe	venni.

12. A Biztosított adatainak továbbítása

A	 Biztosító	 a	 Biztosított	 adatait	 az	 alábbi	 szervezetek	
részére	jogosult	továbbítani:

a)	 a	 feladatkörében	eljáró	Pénzügyi	Szervezetek	
Állami	Felügyeletének,

b)	 a	 folyamatban	 lévô	 büntetôeljárás	 keretében	
eljáró	nyomozó	hatóságnak	és	ügyészségnek,

c)	 büntetôügyben,	 polgári	 ügyben,	 valamint	 a	
csôdeljárás,	illetve	a	felszámolási	eljárás	ügyé-
ben	eljáró	bíróságnak,	továbbá	a	végrehajtási	
ügyben	eljáró	önálló	bírósági	végrehajtónak,
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d)	 a	hagyatéki	ügyben	eljáró	közjegyzônek,

e)	 ha	 adóügyben,	 az	 adóhatóság	 felhívására	 a	
Biztosítót	 törvényben	 meghatározott	 körben	
nyilatkozattételi	 kötelezettség,	 illetve,	 ha	 biz-
tosítási	 szerzôdésbôl	 eredô	 adókötelezettség	
alá	esô	kifizetésrôl	törvényben	meghatározott	
adatszolgáltatási	kötelezettség	terheli,	az	adó-
hatóságnak,

f)	 a	feladatkörében	eljáró	nemzetbiztonsági	szol-
gálatnak,

g)	 a	Biztosítóval,	a	biztosításközvetítôvel,	a	szak-
tanácsadóval,	 a	 harmadik	 országbeli	 Biztosí-
tó,	 független	 biztosításközvetítô	 vagy	 szakta-
nácsadó	 magyarországi	 képviseletével,	 ezek	
érdekképviseleti	szervezeteivel,	illetve	a	bizto-
sítási,	 biztosításközvetítôi,	 szaktanácsadói	 te-
vékenységgel	 kapcsolatos	 versenyfelügyeleti	
feladatkörében	eljáró	Gazdasági	Versenyhiva-
talnak,

h)	 a	feladatkörében	eljáró	gyámhatóságnak,

i)	 az	 egészségügyrôl	 szóló	 1997.	 évi	 CLIV.	 tör-
vény	 108.	 §	 (2)	 bekezdésében	 foglalt	 egész-
ségügyi	hatóságnak,

j)	 a	 külön	 törvényben	 meghatározott	 feltételek	
megléte	esetén	a	titkosszolgálati	eszközök	al-
kalmazására,	titkos	információgyûjtésre	felha-
talmazott	szervnek,

k)	 a	 viszontbiztosítóval,	 valamint	 közös	 kocká-
zatvállalás	 (együttbiztosítás)	 esetén	 a	 kocká-
zatvállaló	biztosítóknak,

l)	 az	 adattovábbítások	 során	 átadott	 adatok	 te-
kintetében	a	kötvénynyilvántartást	vezetô	Hi-
vatalnak,

m)	 az	 állomány-átruházás	 keretében	 átadásra	
kerülô	 biztosítási	 szerzôdési	 állomány	 tekin-
tetében	az	átvevô	biztosítónak,

n)	 a	kárrendezéshez	és	a	megtérítési	igény	érvé-
nyesítéséhez	 szükséges	 adatok	 tekintetében,	
továbbá	ezek	egymásközti	átadásával	kapcso-
latban	 a	 Kártalanítási	 Számlát	 kezelô	 szerve-
zetnek,	a	Nemzeti	 Irodának,	a	levelezônek,	az	
Információs	Központnak,	a	Kártalanítási	Szer-
vezetnek,	kárrendezési	megbízottnak	és	a	kár-
képviselônek,	illetve	a	károkozónak,	amennyi-
ben	 az	 ön	 rendelkezési	 jogával	 élve	 a	 közúti	
közlekedési	balesetével	kapcsolatos	kárrende-
zés	kárfelvételi	jegyzôkönyvébôl	a	balesetben	
érintett	 másik	 jármû	 javítási	 adataihoz	 kíván	
hozzáférni,

o)	 a	 kiszervezett	 tevékenység	 végzéséhez	 szük-
séges	adatok	tekintetében	a	kiszervezett	tevé-
kenységet	végzônek,

p)	 fióktelep	 esetében	 –	 ha	 a	 magyar	 jogsza-
bályok	 általtámasztott	 követelményeket	 ki-
elégítô	 adatkezelés	 feltételei	 minden	 egyes	
adatra	 nézve	 teljesülnek,	 valamint	 a	 harma-
dik	 országbeli	 Biztosító	 székhelye	 szerinti	 ál-
lam	 rendelkezik	 a	 magyar	 jogszabályok	 által	

támasztott	 követelményeket	 kielégítô	 adat-
védelmi	 jogszabállyal	 –	 a	 harmadik	 ország-
beli	biztosítónak,	biztosításközvetítônek,	szak-
tanácsadónak,

q)	 a	 feladatkörében	 eljáró	 adatvédelmi	 biztos-
nak.

A	Biztosító	és	a	biztosításközvetítô	a	nemzetbiztonsá-
gi	 szolgálat	 és	 az	 ügyészség	 írásbeli	 megkeresésére	
akkor	 is	 köteles	 haladéktalanul	 tájékoztatást	 adni,	 ha	
adat	merül	fel	arra,	hogy	a	biztosítási	ügylet	a	Büntetô	
Törvénykönyvrôl	szóló1978.	évi	 IV.	 törvényben	foglal-
tak	szerinti

a)	 kábítószerrel	való	visszaéléssel,
b)	 terrorcselekménnyel,
c)	 robbanóanyaggal	 vagy	 robbantószerrel	 való	

visszaéléssel,
d)	 lôfegyverrel	vagy	lôszerrel	való	visszaéléssel,
e)	 pénzmosással,
f)	 bûnszövetségben	vagy	bûnszervezetben	elkö-

vetett	bûncselekménnyel

van	összefüggésben.

13. Mentesülés a biztosítási titoktartási kötelezettség 
alól

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

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

Nem	 jelenti	a	biztosítási	 titok	sérelmét	a	Biztosító	ál-
tal	 a	 harmadik	 országbeli	 Biztosítóhoz	 vagy	 harma-
dik	 országbeli	 adatfeldolgozó	 szervezethez	 (harmadik	
országbeli	 adatkezelô)	 történô	 adattovábbítás	 abban	
az	esetben,	ha	a	Biztosított	(adatalany)	ahhoz	írásban	
hozzájárult,	és	a	harmadik	országbeli	adatkezelônél	a	
magyar	 jogszabályok	 által	 támasztott	 követelménye-
ket	kielégítô	adatkezelés	feltételei	minden	egyes	adat-
ra	 nézve	 teljesülnek,	 valamint	 a	 harmadik	 országbeli	
adatkezelô	székhelye	szerinti	állam	rendelkezik	a	ma-
gyar	 jogszabályok	 által	 támasztott	 követelményeket	
kielégítô	adatvédelmi	jogszabállyal.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a)	 az	 olyan	 összesített	 adatok	 szolgáltatása,	
amelybôl	 az	 egyes	 ügyfelek	 személye	 vagy	
üzleti	adata	nem	állapítható	meg,
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b)	 fióktelep	esetében	a	külföldi	székhelyû	vállal-
kozás	székhelye	(fôirodája)	szerinti	felügyeleti	
hatóság	 számára	 a	 felügyeleti	 tevékenység-
hez	szükséges	adattovábbítás,	ha	az	megfelel	
a	külföldi	és	a	magyar	felügyeleti	hatóság	kö-
zötti	megállapodásban	foglaltaknak,

c)	 a	 jogalkotás	megalapozása	és	a	hatásvizsgá-
latok	 elvégzése	 céljából	 a	 miniszter	 részére	
személyes	 adatnak	 nem	 minôsülô	 adatok	 át-
adása,

d)	 a	Biztosítókról	és	a	biztosítási	tevékenységrôl	
szóló	 2003.	 évi	 LX.	 törvény	 Nyolcadik	 részé-
nek	III.	és	III/A.	fejezetében,	a	tôkepiacról	szó-
ló	2001.	évi	CXX.	törvény	XIX/B.	 fejezetében,	
valamint	 a	 hitelintézetekrôl	 és	 pénzügyi	 vál-
lalkozásokról	 szóló	 1996.	 évi	 CXII.	 törvény	
XIV/A.	fejezetében	foglalt	rendelkezések	telje-
sítése	érdekében	történô	adatátadás.

Az ügyfél kérésére a Biztosító köteles az általa ve-
zetett nyilvántartásban az ügyfélrôl tárolt adatokról 
felvilágosítást adni, valamint az ügyfél által kezdemé-
nyezett adathelyesbítéseket átvezetni.

14. A gépjármû tulajdonosi jogvédelem biztosítási 
szerzôdésre irányadó és alkalmazandó jog

A	 gépjármû	 tulajdonosi	 jogvédelem	 biztosítási	 szer-
zôdésre	a	magyar	 jog	alkalmazandó,	 így	különösen	a	
Polgári	Törvénykönyv	rendelkezései,	 továbbá	a	Bizto-
sítókról	és	a	biztosítási	tevékenységrôl	szóló	2003.	évi	
LX.	tv.	rendelkezései.

15. A gépjármû tulajdonosi jogvédelem biztosítási 
szerzôdésre vonatkozó adójogszabályok

A	gépjármû	tulajdonosi	jogvédelem	biztosítási	szerzô-
désre	különösen	az	alábbi	adójogszabályok	vonatkoz-
nak:

-	1992.	évi.	LXXIV.	tv.
-	1996.	évi	LXXXI.	tv.
-	1990.	évi	C.	tv.
-	1997.	évi	CIII.	tv.
-	2003.	évi	XCII.	tv.

FENTI	 INFORMÁCIÓK	 TÁJÉKOZTATÓ	 JELLEGÛEK.	 A	
SZERZÔDÔ	FELEK	JOGAIT,	 ILLETVE	KÖTELEZETTSÉ-
GEIT	 A	 SZERZÔDÉSI	 FELTÉTELEK	 TARTALMAZZÁK!



D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
A JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI - (0601)

(a továbbiakban "ÁJF")

A jelen általános szerzôdési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a D.A.S. Jogvédelmi Biztosí-
tó Zártkörûen Mûködô Részvénytársasággal kötött jogvédelmi biztosítási szerzôdésekre az egyes különös biztosítási
feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

1. cikkely

Meghatározások

Biztosító: a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Buda-
pest, Futó u. 47-53. VI. emelet)

Szerzôdô: az a természetes vagy jogi személy, illetve jo-
gi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság,
aki/amely a biztosítási ajánlatot a Biztosító felé megtette
és aki/amely a biztosítási díj megfizetésére köteles. 

Biztosított: a Szerzôdô és/vagy mindazon harmadik sze-
mélyek, akikre az egyes különös biztosítási feltételekben
foglaltak alapján asdfa biztosítási fedezet kiterjed.

Jogvédelmi biztosítás: a Biztosított peren kívüli és per-
beli segítése és támogatása a biztosítási szerzôdés alap-
ján biztosítási eseménynek minôsülô esetekben jogai-
nak védelmében/megóvásában, jogos követeléseinek
érvényesítésében, valamint a Biztosító kötelezettségvál-
lalása az ezen érdekek érvényesítéséhez szükséges, a
biztosítási szerzôdésben meghatározott költségek kifize-
tésére a kötvényben biztosítási tárgyanként megállapí-
tott biztosítási összeghatárig.

Biztosítási szerzôdés: az a Biztosítóval megkötött szerzô-
dés, amelyet a Szerzôdô az egyes különös biztosítási fel-
tételekben meghatározott biztosítási kockázatok védel-
mére köt meg. Egy biztosítási szerzôdésen belül a bizto-
sítási kockázathoz kapcsolódóan több biztosítási tárgy is
biztosítható, illetve a már meglévô biztosítási szerzôdés
új biztosítási tárgyak felvételével bôvíthetô, vagy a meg-
lévô biztosítási tárgy szerzôdésbôl való kivételével szû-
kíthetô (biztosítási szerzôdés módosítása). Biztosító a
biztosítási ajánlat alapján létrejött szerzôdésrôl biztosítá-
si kötvényt állít ki.  

Biztosítási kötvény: az a Biztosító által a Szerzôdô nevé-
re kiállított, értékpapírnak nem minôsülô okirat, amely
igazolja a Szerzôdônek a Biztosítóval megkötött, a külö-
nös biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási
kockázatokra fenálló biztosítási szerzôdését.

Biztosítási kockázat: az egyes különös biztosítási feltéte-
lekben meghatározott jogvédelmi kör, amelyre a biztosí-
tási védelem vonatkozik. Biztosító a gépjármû tulajdono-
soknak, gépjármû vezetôknek és családoknak kínál jog-
védelmi fedezetet, amelyek terjedelmét az egyes külö-
nös szerzôdési feltételek, biztosítási díját és biztosítási
összegét a Biztosító díjszabása szabályozza. 

Biztosítás tárgya: a biztosítási kockázat tárgya, amely az
egyes különös biztosítási feltételekben részletesen meg-
határozásra kerül.

Biztosítási idôszak: a biztosítási díjszámítás alapjául
szolgáló idôszak. Amennyiben a biztosítási szerzôdés
eltérôen nem rendelkezik, a biztosítási idôszak egy év
(biztosítási év), függetlenül az éves biztosítási díj rész-
letekben történô megfizetésének szerzôdés szerinti
gyakoriságától. 

Elsô biztosítási idôszak: a Szerzôdô által a biztosítási
szerzôdés megkötésekor a biztosítási szerzôdés kocká-
zatviselésének kezdônapjától az 1. biztosítási évfordu-
lóig terjedô idôszak.

Biztosítási évforduló: a biztosítási év kezdônapja, amely
megegyezik a biztosítási kockázat elsô biztosítási tárgyá-
ra vonatkozó kockázatviselés kezdônapjával. A biztosítá-
si évforduló napját a biztosítási kötvény tartalmazza.

Biztosítási összeg: a Biztosító egy biztosítási ese-
ménnyel összefüggô szolgáltatási kötelezettségének a
kötvényben biztosítási évenként és biztosítási tárgyan-
ként meghatározott felsô határa, függetlenül attól,
hogy a biztosítási eseménnyel összefüggô igényérvé-
nyesítés milyen hosszú idôn keresztül folyik. Amennyi-
ben a Biztosított ugyanazon biztosítási év alatt ugyan-
azon biztosítási szerzôdés ugyanazon biztosítási tárgya
vonatkozásában több biztosítási eseményt érvényesít,
úgy a rendelkezésre álló biztosítási összeg felsô határa
a kötvényben az adott biztosítási tárgyra megállapított
biztosítási összeg kétszerese azzal, hogy az egy biztosí-
tási eseményre kifizetett szolgáltatás összege nem ha-
ladhatja meg a kötvényben az adott biztosítási tárgyra
meghatározott biztosítási összeg felsô határát.

Biztosítási esemény: az a biztosítási szerzôdés hatálya
alatt bekövetkezett esemény, amelynek kapcsán a Biz-
tosítónak szolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

A biztosított köteles a biztosítási esemény bekö-
vetkezése esetén a szolgáltatási igény bejelentése
során a Biztosító rendelkezésére bocsátani mindazokat
az okiratokat és számlákat, amelyek a biztosítási
eseményre vonatkoznak, így különösen a következôket:

a) a szolgáltatási igénybejelentô nyomtatványt, 

b) a biztosítási esemény fennállását vagy bekövetke-
zését igazoló összes dokumentum másolatát, 

c) amennyiben a biztosítási eseménnyel összefüg-
gésben esetlegesen hatósági és/vagy bírósági
eljárás indult, az ügyben keletkezett okiratok és
számlák másolatát,

d) Amennyiben a biztosítási eseménnyel összefüg-
gésben levelezés történt, ennek dokumentációját,
valamint
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e) minden egyéb, a biztosított igényérvényesítéséhez
- vagyis a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez -
szükséges okiratokat, és számlákat.

f) A Biztosító kérheti továbbá minden olyan doku-
mentum rendelkezésre bocsátását, amely a
Biztosító kockázatviselése körében a biztosított
érdekében lefolytatandó eljárás / költségviselés
szempontjából lényeges információt tartalmaz.

A fenti okiratok és számlák Biztosító részére történô
átadásának elmaradása esetén a Biztosító jogosult a
szolgáltatásteljesítésének megtagadására.

Biztosítási díj: a Biztosító által nyújtott szolgáltatás
ellenértéke, amelyet a Szerzôdô köteles megfizetni
Biztosítónak. A biztosítás elsô díja a szerzôdés létrejöt-
tekor, minden további, a biztosítási szerzôdésre fize-
tendô díj pedig a kötvényben meghatározott biztosítási
évfordulón esedékes. A biztosítási díj a Biztosító által
meghatározott biztosítási idôszakra egy összegben,
elôre jár. Szerzôdô felek ettôl eltérô díjfizetési idôszak-
ban (részletfizetés) is megállapodhatnak, ebben az
esetben a Biztosító a mindenkor érvényes díjszabása
alapján pótlékot számít fel. A Biztosító a díjfizetési mód
- így különösen: a csoportos beszedési megbízás, átu-
talás, készpénzátutalási megbízás - alapján a biztosítási
díjból kedvezményt adhat a szerzôdô részére. A ked-
vezmény mértékét a mindenkor hatályos díjszabás tar-
talmazza. A biztosítási szerzôdés biztosítási idôszakon
belüli módosítása esetén Biztosító a módosított biz-
tosítási díjat a biztosítási évfordulóhoz igazítva, a
szerzôdési feltételekben és a módosításkor érvényes
díjszabásban foglaltak szerint állapítja meg. 

Gyakoriság szerinti díj: az az összeg, amely a Szerzô-
dô felek által meghatározott díjfizetési idôszakra (rész-
letfizetés) járó biztosítási díjnak pótlékkal növelt össze-
geként a biztosítási kötvényen kerül feltüntetésre. A
gyakoriság szerinti díjat a Szerzôdô annak a díjfizetési
idôszaknak az elsô napján köteles megfizetni, amelyre
a gyakoriság szerinti díj vonatkozik. 

Elsô biztosítási díj: az elsô biztosítási idôszakra járó
biztosítási díj, amely a biztosítási szerzôdés kockázatvi-
selésének kezdônapjától az 1. biztosítási évfordulóig
terjedô idôszak alapján kerül meghatározásra.

Jogi képviselô: a Biztosított által megbízott ügyvéd,
vagy más, jogi képviselet ellátására jogosult személy.

Egyeztetô eljárás: olyan eljárás, amelyet a Biztosító és
a Biztosított között a Biztosító szolgáltatásával kapcso-
latban keletkezett véleményeltérés esetén a feleknek
követniük kell.

Várakozási idô: az egyes különös biztosítási feltételek-
ben meghatározott, a biztosítási szerzôdés létrejöttétôl
a Biztosító kockázatviselésének kezdetéig terjedô idô-
szak, amely alatt bekövetkezett biztosítási események-
re a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.
A biztosítási szerzôdés módosítása esetén az új bizto-
sítási tárgy vonatkozásában a biztosítási szerzôdés
módosításától kell számítani a várakozási idôt.

Érdekellentét: ha ugyanazon biztosítási esemény két
vagy több ellenérdekû fele is a Biztosítónál rendelkezik
érvényes jogvédelmi biztosítási szerzôdéssel, és az
érintett felek biztosítási szerzôdése az adott kockázatra
fedezetet nyújt.

Sikerkilátás vizsgálat: a Biztosítónak a kárrendezés
folyamán lefolytatott eljárása, amely során megálla-
pítja, hogy a Biztosított biztosítási szolgáltatás iránti
igénye szükséges-e. A Biztosító a Biztosított biztosí-
tási szolgáltatás iránti igényét akkor minôsíti szüksé-
gesnek, ha az igény megfelelô arányban áll az elérni
kívánt eredménnyel és az igényérvényesítés kielégí-
tô sikerrel járhat. 

2. cikkely

Általános rendelkezések

1. A Biztosító biztosítási díj fizetése ellenében viseli a
biztosítási kockázatot és kötelezettséget vállal a
biztosítási szerzôdésben rögzített szolgáltatások
teljesítéséért.

2. Amennyiben a Biztosított és a Szerzôdô személye
eltér egymástól, úgy a Biztosított csak a Szerzôdô
elôzetes írásos hozzájárulásával veheti igénybe a
Biztosító szolgáltatását. 

3. Büntetô- és szabálysértési jogvédelem esetén, va-
lamint abban az esetben, ha ugyanazon biztosítási
esemény két vagy több ellenérdekû fele is a Bizto-
sítónál rendelkezik érvényes jogvédelmi biztosítá-
si szerzôdéssel, és a biztosítási szerzôdés az adott
kockázatra az érintett feleknek fedezetet nyújt (ér-
dekellentét), úgy a Biztosító sikerkilátás vizsgálat
nélkül nyújt szolgáltatást.

3. cikkely

A biztosítási esemény

1. A jelen szerzôdési feltételek alkalmazásában biz-
tosítási eseménynek minôsül:

a) kártérítési jogvédelem esetén az az esemény,
amely a Biztosított kárát okozta, a biztosítási
esemény abban az idôpontban minôsül be-
következettnek, amikor a káresemény bekö-
vetkezett, 

b) büntetô és szabálysértési jogvédelem esetén
az az esemény, amely során a Biztosított jogi
kötelezettséget vagy jogi elôírást megsze-
gett vagy feltehetôen megszegett, a biztosí-
tási esemény akkor minôsül bekövetkezett-
nek, amikor a Biztosított megkezdte, vagy
feltehetôen megkezdte a jogi kötelezettség
vagy jogi elôírás megszegését,

c) minden más jogvédelmi szolgáltatás esetén
az az esemény, amely során:

ca) a Biztosított jogi kötelezettséget vagy jo-
gi elôírást megszegett vagy feltehetôen
megszegett, a biztosítási esemény akkor
minôsül bekövetkezettnek, amikor a Biz-
tosított megkezdte, vagy feltehetôen
megkezdte a jogi kötelezettség vagy jogi
elôírás megszegését,

cb) harmadik személy a Biztosított által kö-
tött szerzôdéseket megszegett vagy fel-
tehetôen megszegett, a biztosítási ese-
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mény akkor minôsül bekövetkezettnek,
amikor harmadik személy megkezdte,
vagy feltehetôen megkezdte a szerzôdés
megszegését.

2. A biztosítási eseménynek a biztosítási szerzôdés
hatálya alatt kell bekövetkeznie. Több, azonos ok-
ból származó biztosítási esemény esetében az el-
sô biztosítási esemény bekövetkezésének idô-
pontja a meghatározó. 

3. A különös biztosítási feltételekben meghatározott
kártérítési, büntetôjogi, szabálysértési és tanács-
adási jogvédelem kivételével a biztosítási véde-
lem csak az adott biztosítási kockázat vonatkozá-
sában a biztosítási szerzôdés létrejöttét követô
három hónap elteltével áll fenn. Amennyiben az
adott biztosítási tárgyra a biztosítási szerzôdés
bôvítésével terjesztette ki a Szerzôdô a biztosítá-
si védelmet, úgy a biztosítási védelem az adott
biztosítási tárgy vonatkozásában a módosítását
követô három hónap elteltével áll fenn (várako-
zási idô). Nem indul újra a várakozási idô, ha a
Szerzôdô egy biztosítási tárgy megszûntetése
mellett, annak helyébe egy másik biztosítási
tárgy felvételét kéri a szerzôdésbe. 

4. Több, azonos okból bekövetkezett, idôben össze-
függô és ugyanazt a biztosítási szerzôdést érintô
esemény egy biztosítási eseménynek minôsül,
függetlenül attól, hogy ugyanazon biztosítási
esemény egy vagy több Biztosítottat érint.

4. cikkely

A szolgáltatás terjedelme

1. A Biztosító a kockázatviselése alatt bekövetkezett
biztosítási eseménnyel összefüggésben arra vállal
kötelezettséget, hogy:

1.1. segíti és támogatja a Biztosított jogos érdekeinek
peren kívüli és perbeli érvényesítését minden
olyan területen, amelyre a biztosítási fedezet kiter-
jed, valamint

1.2. a kötvényben az adott biztosítási tárgyra vonatkozó-
an egy biztosítási idôszakra megállapított maximális
biztosítási összeg erejéig viseli a Biztosított jogainak
védelmével összefüggésben szükségszerûen felme-
rült alábbi költségeket:

a) jogi képviselôk feladathoz mért, megfelelô mér-
tékû, számlával  igazolt díjazását és költségeit;

b) bírósági, hatósági és békéltetô testületi eljárá-
sok illetékeit és költségeit valamennyi fokon,
beleértve a tanúk, szakértôk és tolmácsok díját
és költségeit; 

c) az eljáró hatóság által kirendelt szakértôk szak-
véleményének költségeit;

d) a végrehajtható okiratok végrehajtásának költ-
ségeit és a végrehajtásra irányuló kérelem költ-
ségeit egy végrehajtási kísérlet erejéig; 

e) az ellenérdekû fél  jogi érdekeinek védelmével
kapcsolatban felmerült költségét, amennyiben
és amilyen mértékben a Biztosítottat jogerôs bí-

rósági vagy más hatósági határozat kötelezi en-
nek megtérítésére;

f) a Biztosítottnak az eljáró bíróság székhelyére
történô utazásával kapcsolatban felmerült úti-
költségét, ha a Biztosított személyes megjelené-
sét a bíróság elrendelte. A Biztosító másodosz-
tályú vasúti, vagy ezzel egyenrangú más közle-
kedési eszköz menetjegyének vételáráig vállalja
az útiköltség megtérítését; 

g) jogi tanácsadás költségét. A jogi tanácsadás egy
biztosítási esemény megoldási lehetôségeivel
kapcsolatos egyszeri, szóban vagy írásban nyúj-
tott alapvetô állásfoglalás.

h) Óvadék, biztosíték megelôlegezése:

A Biztosító a kockázatviselése alatt bekövetke-
zett biztosítási eseménnyel összefüggésben
arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben
az érintett biztosítási tárgyra meghatározott
maximális biztosítási összeg kétszeresének
erejéig megelôlegezi az óvadékot vagy biztosí-
tékot, amely a Biztosítottat érintô vizsgálati
fogság vagy elôzetes letartóztatás kiváltásá-
nak, illetve hatóságilag bevont útlevél kiadásá-
nak célját szolgálja. A Biztosított köteles az
óvadék vagy biztosíték összegét 15 napon be-
lül visszafizetni, ha azt részére a bíróság vagy
más erre jogosult szerv visszaadja, vagy ha az
ügyben más jogerôs döntés születik, de legké-
sôbb az óvadék vagy biztosíték nyújtásától
számított hat hónapon belül.

2. A Biztosító szolgáltatásának korlátozása:

a) Részleges jogvédelem:

Amennyiben a Biztosított jogos érdekei megóvá-
sával összefüggésben megfizetendô költségek
olyan jogvitákkal kapcsolatosak, amelyekre jogvé-
delem csak részben áll fenn, a Biztosító csak azo-
kat a költségeket viseli, amelyeket a biztosítási
védelem alatt nem álló igények figyelembe vétele
nélkül is vállalnia kellene. Amennyiben a teljesíté-
si kötelezettséget eszerint nem lehet meghatároz-
ni, a Biztosító a költségeket csak olyan arányban
viseli, amely megfelel a biztosított és nem biztosí-
tott igények értékarányának. Büntetô-, és sza-
bálysértési eljárás esetén, ha az eljárás tárgyát
több jogsértés képezi és egyes jogsértésekre a jog-
védelmi fedezet nem terjed ki, úgy a Biztosító a
költségeket csak a biztosítási védelem alatt álló
jogsértés(ek) tekintetében viseli.  

b) Egyezségkötés:

A Biztosító egyezség esetén csak abban a mérték-
ben viseli a költségeket, amilyen a jogvitában a
(per)nyerés (per)vesztéshez viszonyított aránya.
Perbeli egyezség esetén a Biztosított köteles indít-
ványozni, hogy a bíróság határozzon a perköltség
viselésérôl is.

c) Költségkedvezmény igénybevétele:

Ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értel-
mében az eljárásban a Biztosítottat költségked-
vezmény illeti meg, a Biztosított köteles a ked-
vezmény megadása iránt kérelmet elôterjeszteni.

® D.A.S. 2010/2.
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d) Általános forgalmi adó:

Biztosító szolgáltatása nem terjed ki a Biztosított
jogvédelme során felmerült költségekbe foglalt
általános forgalmi adó megfizetésére, amennyi-
ben azt a Biztosított jogosult adójából levonni
vagy visszaigényelni.

3. A Biztosító kockázatviselése a biztosított szemé-
lyek számától függetlenül minden biztosítási ese-
ményre kiterjed a kötvényben az adott biztosítási
tárgyra meghatározott biztosítási összeg erejéig,
legfeljebb azonban az egy biztosítási idôszakra ér-
vényes maximális biztosítási összeg határáig. 

5. cikkely

Kötelezettségek a biztosítási esemény 
bekövetkezte esetén

1. A biztosítási szolgáltatás igénybe vételéhez a Biz-
tosított az alábbiakat köteles megtenni:

1.1. A biztosítási eseményt köteles haladéktalanul,
de legkésôbb 30 nappal annak bekövetkezése
után a Biztosítónál írásban bejelenteni, továb-
bá a Biztosítónak minden, az eredményes szol-
gáltatás teljesítéséhez szükséges okiratot be-
mutatni, és felvilágosítást megadni. A Biztosí-
tottnak lehetôvé kell tennie, hogy a Biztosító a
bejelentés, az információk, és okiratok tartal-
mát megvizsgálhassa. 

1.2. Köteles a biztosítási esemény további tisztázásá-
hoz szükséges intézkedéseket megtenni és Biz-
tosítóval együttmûködni.

1.3. Köteles a Biztosító elôzetes írásbeli hozzájárulá-
sát kérni minden olyan fontos intézkedés meg-
tételéhez, amely költséggel járhat. Elôzetes írás-
beli hozzájárulás hiányában a Biztosító jogosult
az ilyen költség viselését megtagadni.

1.4. Köteles a Biztosított mindent megtenni, ami
harmadik fél költségtérítését teszi lehetôvé.

1.5. Köteles a Biztosított tartózkodni minden olyan
magatartástól, amely szükségtelenül megnöve-
li a költségeket.

2. Amennyiben a Biztosított az 1. pontban írt kötelezett-
ségének nem tesz eleget és emiatt a biztosítási ese-
mény megítélése szempontjából lényeges körülmé-
nyek kideríthetetlenné válnak, úgy a Biztosító men-
tesül a szolgáltatás teljesítése alól, illetve a Biztosító
jogosult a biztosítási szolgáltatás olyan mértékben
történô csökkentésére, amilyen mértékben a kötele-
zettségszegés a szolgáltatási kötelezettség mértékét
befolyásolta.

3. A Biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy a Biz-
tosító elôzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt
egyezséget, és nem tesz olyan intézkedéseket,
amely a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét ked-
vezôtlenül befolyásolják.

4. A Biztosított köteles a Biztosítónak minden segítsé-
get megadni a Biztosító által kifizetett költségeknek
és díjazásoknak az ellenérdekû féltôl mind peren kí-
vüli, mind peres úton történô behajtása során. A biz-

tosítási szerzôdés aláírásával a Biztosított a Biztosí-
tóra engedményezi - legfeljebb a Biztosító által fize-
tett díjak és költségek erejéig - az ellenérdekû féllel
szembeni esetleges díj- és költségtérítési igényét. 

5. Amennyiben a Biztosító és a Biztosított harmadik
személlyel szembeni igényeiket ugyanabban az eljá-
rásban érvényesítik, úgy a Biztosított igénye elsôbb-
séget élvez a kielégítésben.

6. A biztosítási esemény Biztosítónak történô bejelen-
tése nem mentesíti a Biztosítottat harmadik szemé-
lyekkel, így különösen más biztosítókkal szembeni
jogszabályon vagy szerzôdésen alapuló esetleges
(kár)bejelentési kötelezettségei alól. 

6. cikkely

A Biztosító eljárása a biztosítási esemény 
bejelentése után

1. A Biztosító a szolgáltatást a jelen pontban felsorolt
feltételek együttes fennállása esetén nyújtja (fede-
zetvizsgálat), azaz amennyiben:

a) a bejelentett esemény a jelen, valamint az egyes
különös jogvédelmi biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minôsül és nem kizárt
jogi kockázat, és

b) a biztosítási szerzôdés adott biztosítási idôszak-
ra vonatkozó díja a biztosítási szolgáltatás iránti
igény bejelentésének napján rendezve van, és

c) a sikerkilátás vizsgálat során a Biztosító a Bizto-
sított igényérvényesítését szükségesnek minô-
sítette.

2. Miután a Biztosított bejelenti a biztosítási ese-
ményt, a Biztosító megvizsgálja, hogy a 6. cikkely
1. pontjában meghatározott feltételek fennállnak-
e, majd tájékoztatja a Biztosítottat az eredmény-
rôl. Amennyiben a Biztosító szolgáltatást nyújt,
úgy, a jogvita lehetô legjobb megoldását szem
elôtt tartva lefolytatja a szükséges tárgyalásokat. 

3. A Biztosító meghatalmazás alapján képviselheti a
Biztosítottat és a Biztosított nevében átvehet pénz-
összeget, amelyet köteles a Biztosítottnak 15 na-
pon belül eljuttatni.  

4. A Biztosító folyamatosan tájékoztatja a Biztosítottat
az ügy állásáról. 

5. A Biztosított kizárólag a Biztosító elôzetes írásbeli
hozzájárulásával tehet olyan intézkedést, amely a
Biztosító szolgáltatási kötelezettségét érintheti.
Elôzetes hozzájárulás hiányában a Biztosító jogo-
sult az ilyen költségek viselését elutasítani.

6. Érdekellentét esetén a Biztosítottat a biztosítási
eseménnyel kapcsolatos elôzetes felvilágosítás
adási és tájékoztatási kötelezettség kizárólag a
meghatalmazott jogi képviselôje irányába terheli.
Ilyen esetben a Biztosított csupán a biztosítási
esemény bekövetkeztét, jogi képviselôjének ada-
tait és a jogi képviselônek adott meghatalmazás
tényét köteles bejelenteni a Biztosítónak.

7. A Biztosító jogosult megvizsgálni a jogviták békés
rendezésének, így különösen a peren kívüli egyez-
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ség megkötésének lehetôségét. Ha erre lehetôség
van, a Biztosított köteles az egyezségkötést megkí-
sérelni és kellô alap nélkül nem tagadhatja meg hoz-
zájárulását a jogvita peren kívüli rendezéséhez.

7. cikkely

Jogi képviselô megbízása

1. Amennyiben a Biztosító által nyújtott szolgáltatás
során ügyvédet vagy erre jogosult más jogászt kell
megbízni a Biztosított képviseletével, Biztosító er-
re alkalmas ügyvédet, illetve jogászt ajánl. Ilyen
esetben a Biztosított jogosult szabadon választani
jogi képviselôt, errôl a tényrôl a Biztosító köteles a
Biztosítottat tájékoztatni.

2. A Biztosított köteles a Biztosítóval egyeztetni a
biztosítási esemény bekövetkezte miatti jogi képvi-
selet módjáról, kivéve azon eseteket, amelyekben
a késlekedés miatt közvetlen kár fenyeget. Ha a
Biztosított szándékosan megszegi ezt a kötelezett-
ségét, úgy a Biztosító jogosult a szolgáltatás oly
mértékben történô csökkentésére, amilyen mér-
tékben a kötelezettségszegés a szolgáltatási köte-
lezettség mértékét befolyásolta.

3. A Biztosított által szabadon választott jogi képviselô
munkadíját és költségét a Biztosító legfeljebb az ál-
tala javasolt jogi képviselô munkadíjának és költsé-
gének mértékéig fedezi.

4. Amennyiben a Biztosított a Biztosító írásbeli fel-
szólítása után nem él az 1. pont szerinti jogával,
úgy a Biztosított érdekében a Biztosító jelöl ki jogi
képviselôt, a Biztosított pedig köteles a kijelölt jogi
képviselônek meghatalmazást adni.

5. A Biztosított érdekeinek magas szintû képvisele-
tének ellátáshoz köteles jogi képviselôjét a vele
kötött megbízási szerzôdésben az ügyvédekrôl
szóló 1998. évi XI. törvény 8. § (3) bekezdése
alapján felmenteni a Biztosító irányába titoktar-
tási kötelezettsége alól, és megbízni azzal, hogy
a Biztosítót az ügy alakulásáról folyamatosan tá-
jékoztassa. 

6. Az ügyben az alapvetô eljárási lépések megtétele
elôtt a Biztosítottnak vagy a Biztosított jogi képvi-
selôjének be kell szerezni a Biztosító írásbeli hoz-
zájárulását. Ha a Biztosított vagy a Biztosított jogi
képviselôje súlyosan gondatlanul vagy szándéko-
san megszegi ezen kötelességét, úgy a Biztosító
jogosult a szolgáltatás oly mértékben történô
csökkentésére, amilyen mértékben a kötelezett-
ségszegés a szolgáltatási kötelezettség mértékét
befolyásolta. 

7. A Biztosított jogi érdekeinek védelmében az 1. és
2. pontban foglaltakat figyelmen kívül hagyva sza-
badon választhat jogi képviselôt, ha a Biztosító ré-
szérôl érdekellentét áll fenn. Amennyiben érdekel-
lentét áll fenn, úgy a Biztosító errôl a tényrôl köte-
les haladéktalanul a Biztosítottat értesíteni, és sza-
bad ügyvéd választási jogáról tájékoztatni. 

8. A jogi képviselôvel minden esetben a Biztosított
létesít megbízási jogviszonyt. 

9. A jogi képviselô megbízása teljesítéséért a Bizto-
sítottal szemben közvetlenül felelôs. A jogi kép-
viselô tevékenységéért, eljárásáért a Biztosító
nem felel. 

10. Amennyiben a Biztosított az általa megbízott jogi
képviselôvel nem mûködik együtt és emiatt a sike-
res igényérvényesítés, vagy jogi védekezés meghi-
úsul, úgy a Biztosító mentesül a szolgáltatás telje-
sítése alól.

8. cikkely

Egyeztetô eljárás

1. Amennyiben a Biztosító a biztosítási esemény meg-
vizsgálása, továbbá a jogi és bizonyítási helyzet fi-
gyelembevételével arra az eredményre jut, hogy a
sikeres igényérvényesítésre nincs elegendô esély,
akkor ezt az okok megadásával haladéktalanul köte-
les írásban közölni a Biztosítottal.

2. Amennyiben a Biztosító az 1. pont alapján utasítja
el szolgáltatási kötelezettségét és a Biztosított a
Biztosító ezen eljárásával nem ért egyet, úgy a
Biztosított egyeztetô eljárást kezdeményezhet.
Errôl a tényrôl köteles a Biztosító a Biztosítottat
írásban tájékoztatni. A Biztosítottnak a szolgálta-
tás elutasítását követô 14 napon belül közölnie
kell a Biztosítóval, ki képviseli az egyeztetô eljá-
rásban. A Biztosító ezután további 14 napon belül
megbízza saját jogi képviselôjét az egyeztetô eljá-
rás megnyitásával.

3. Amennyiben az egyeztetô eljárás során mindkét jo-
gi képviselô azonos véleményre jut, úgy ez a döntés
a Biztosított és a Biztosító számára egyaránt köte-
lezô. Ha a Biztosító véleménye megerôsítést nyer, a
Biztosított a saját költségére az érintett 3. személlyel
szemben pert indíthat az elutasítással érintett igé-
nyének érvényesítésére. Ugyanez az eljárás abban
az esetben, ha a megbízott jogi képviselôk 4 héten
belül nem jutnak egyezségre vagy nem képesek
döntést hozni.

4. Amennyiben az egyeztetô eljárás eredménye a
Biztosítottra kedvezô, úgy az egyeztetô eljárás
költségeit a Biztosító viseli. Ellenkezô esetben,
továbbá amennyiben a jogi képviselôk nem jut-
nak egyezségre vagy egyáltalán nem képesek
döntést hozni, úgy mindegyik fél viseli a saját
költségeit.

5. Amennyiben az egyeztetô eljárás során a felek jo-
gi képviselôi nem jutnak azonos véleményre, úgy
a Biztosítottnak lehetôsége van arra, hogy a 8. cik-
kely 3. pontjában írt peres eljárást saját költsé-
gén, szabadon megválasztott jogi képviselôvel
folytassa le. Errôl a Biztosító köteles írásban tájé-
koztatni a Biztosítottat. Amennyiben a Biztosított
megnyeri a peres eljárást, úgy a Biztosítónak utó-
lagosan kell viselnie a költségeket, részleges per-
nyertesség esetén a pernyertesség-pervesztesség
arányában kell a Biztosítónak a költségeket utóla-
gosan megfizetni. Ebben az esetben a Biztosító a
jogi képviselô munkadíját a 7. cikkely 3. pontban
meghatározottak szerint fedezi. 

® D.A.S. 2010/2.
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9. cikkely

A biztosítási szerzôdés létrejötte, a kockázatviselés
kezdete, a biztosítás idôtartama és a biztosítási 

szerzôdés megszûnése

1. A biztosítási szerzôdés létrejötte: 

1.1. A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megálla-
podásával jön létre.

1.2. A biztosítási szerzôdés csak akkor jön létre, ha a
Biztosító a Szerzôdô biztosítási ajánlatát a Bizto-
sító kötvénykiállításra jogosult szervezeti egysé-
géhez való beérkezéstôl számított 15 napon be-
lül elfogadja és biztosítási kötvényt állít ki, vagy
ez alatt az idô alatt a Biztosító írásban nem nyi-
latkozik (kockázat-elbírálási határidô). 

1.3. A Biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött
szerzôdés az ajánlatnak a Biztosító, vagy képvi-
selôje részére történt átadásától számított 15.
nap elteltével, az átadás idôpontjára visszamenô
hatállyal jön létre.

1.4. Az írásbeli megállapodást, illetve az elfogadó
nyilatkozatot a biztosítási kötvény kiállítása is
pótolhatja. Ha a kötvény tartalma eltér a Szerzô-
dô ajánlatától és a Szerzôdô az eltérést 15 napon
belül nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény tar-
talma szerint jön létre. Lényeges eltérésekre a
Szerzôdô figyelmét fel kell hívni.

1.5. Szerzôdô a biztosítási díj fizetésének módját és
gyakoriságát köteles a biztosítási szerzôdés lét-
rejöttekor meghatározni, illetve a Biztosítási
ajánlaton egyértelmûen megjelölni. A biztosítá-
si díj fizetésének módja és gyakorisága az ösz-
szes, a biztosítási szerzôdésben feltüntetett biz-
tosítási tárgyra egyaránt vonatkozik. Szerzôdô
jogosult írásban a biztosítási szerzôdés hatálya
alatt a biztosítási évfordulóra vonatkozóan ezen
adatokat módosítani. A módosítási kérelemnek
legkésôbb a következô biztosítási évfordulót
megelôzô 15. napon be kell érkeznie a Biztosító
szervezeti egységéhez.

2. A kockázatviselés kezdete:

2.1. A Biztosító kockázatviselése - a 3. cikkely 3. pont-
ja szerinti várakozási idô figyelembe vételével -
a kötvényben a biztosítási tárgyanként megha-
tározott idôponttal kezdôdik. A Biztosító legko-
rábban a biztosítási ajánlat aláírását követô nap
0. órájától viseli a kockázatot, amennyiben a
Szerzôdô az elsô biztosítási díjat az ajánlat
megtételekor (az ajánlat aláírásának dátuma)
megfizeti a Biztosítónak, vagy az ajánlat megté-
telekor bizonyítható módon átadja a Biztosító
képviselôjének.

2.2. Egyéb esetben a biztosítási szerzôdés az azt kö-
vetô nap 0. órájában lép hatályba, amikor a
Szerzôdô az elsô biztosítási díjat a Biztosító
számlájára vagy pénztárába befizeti.

2.3. Amennyiben a Szerzôdô a biztosítási szerzôdést
olyan biztosítási kockázat/ok bevonásával mó-
dosítja (biztosítási szerzôdés bôvítése), amely/ek
a biztosítási díj növekedésével jár/nak, úgy a

módosítással érintett biztosítási kockázat/ok
esetében Biztosító az alábbiak szerint viseli a
kockázatot: 

a) amennyiben Szerzôdô a módosítási kére-
lem aláírásával egyidejûleg megfizeti a Biz-
tosítónak, vagy bizonyítható módon átadja
a Biztosító képviselôjének a módosítás miatt
fizetendô díjkülönbözetet, úgy Biztosító leg-
korábban a befizetést követô nap 0. órájá-
tól viseli a kockázatot.

b) egyéb esetben a Biztosító kockázatviselése
visszamenôleges hatállyal, a módosítási ké-
relemnek a Biztosító kötvénykiállításra jogo-
sult szervezeti egységéhez való beérkezést
követô nap 0. órájától áll fenn. Ennek feltéte-
le, hogy a Szerzôdô a módosítás miatti bizto-
sítási díjkülönbözetet a Biztosító errôl szóló
értesítésének kézhezvételétôl számított 15
napon belül azonosítható módon megfizeti
Biztosítónak. Amennyiben a Szerzôdô a szer-
zôdésmódosítás miatti díjkülönbözetet nem,
vagy 15 napon túl fizeti meg, úgy a módosí-
tással érintett biztosítási tárgy/ak/ra a bizto-
sítási szerzôdés nem terjed ki, azokat Biztosí-
tó a módosítás idôpontjára visszamenôleg
törli a biztosítási szerzôdésbôl.  

3. A biztosítás idôtartama és a biztosítási szerzôdés
megszûnése:

3.1. A szerzôdés - ha a szerzôdô felek másként
nem állapodtak meg - határozatlan idôtartam-
ra jön létre.

3.2. Szerzôdô felek megállapodhatnak úgy, hogy a
biztosítási szerzôdés határozott 5 vagy 10 éves
idôtartamra jön létre. Határozott tartamú szerzô-
déskötés esetén a biztosítási szerzôdés a határo-
zott idô lejártával megszûnik, amennyiben a
Szerzôdô felek ettôl eltérôen nem állapodnak
meg. A határozott idôre kötött biztosítási szerzô-
dést a szerzôdés megkötésétôl számított negye-
dik évtôl kezdve bármelyik fél felmondhatja a je-
len cikkely 3.3. pontban írtaknak megfelelôen.  

3.3. A határozatlan idôre kötött szerzôdést bármelyik
fél írásban, a biztosítási idôszak végére felmond-
hatja, a felmondási idô 30 nap. 

3.4. Szerzôdô felek a biztosítási szerzôdésben a fel-
mondási jogot legfeljebb három évre kizárhat-
ják. Ez alatt az idô alatt Szerzôdô köteles a min-
denkor esedékes biztosítási díjat Biztosítónak
megfizetni és Biztosító köteles a jelen, valamint
a különös jogvédelmi biztosítási feltételekben
foglaltaknak megfelelôen szolgáltatást nyújtani.
Szerzôdô felek a felmondási jog kizárása esetén
a kizárás idôtartama alatt nem jogosultak a fel-
mondás jogával élni.

3.5. Amennyiben a Biztosító valamely biztosítási
esemény után visszautasítja a szolgáltatás nyúj-
tását, a Szerzôdô jogosult a szerzôdést idô elôtt,
az elutasítás közlésétôl számított 30 napos határ-
idôvel írásban felmondani, amennyiben a szer-
zôdô felek nem élnek a jelen cikkely 3.4. pontjá-
ban rögzített jogukkal.
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3.6. A biztosítási esemény bekövetkezte után a Bizto-
sító egyoldalúan nyilatkozhat a további kocká-
zatvállalásról. Amennyiben a Biztosító a kárgya-
koriság vizsgálata alapján úgy ítéli meg, hogy a
biztosítottak közössége érdekének védelmében
a szerzôdés felmondása szükséges, úgy a szer-
zôdést a Biztosító egyoldalúan 30 napra a bizto-
sítási idôszak végére felmondhatja, amennyiben
a szerzôdô felek nem élnek a jelen cikkely 3.4.
pontjában rögzített jogukkal.

3.7. Amennyiben a Szerzôdô bizonyítja, hogy a
biztosítási tárgyhoz fûzôdô biztosítási érdeke
a biztosítási szerzôdés idôtartama alatt meg-
szûnt (pl. gépjármû adásvétele), úgy a Szerzô-
dô kérheti ezen biztosítási tárgyhoz fûzôdô
kockázat tekintetében a biztosítási szerzôdés
megszûntetését az alábbiak szerint:

3.7.1. Amennyiben a biztosítási érdek meg-
szûnésével a biztosítási szerzôdés is
megszûnik, úgy a Biztosító a 11. cik-
kely 6. pontjában írtaknak megfelelô-
en követelheti a biztosítási díj megfi-
zetését. 

3.7.2. Amennyiben a biztosítási szerzôdés-
ben több biztosítási tárgy van, úgy a
biztosítási szerzôdés az érdekmúlással
nem érintett többi biztosítási tárgy te-
kintetében továbbra is fennáll. Amen-
nyiben a biztosítási tárgyhoz fûzôdô
biztosítási kockázat megszûnése egy-
ben biztosítási esemény is, amelyre a
Biztosító szolgáltatást nyújt, az eset-
ben a Biztosító jogosult az adott bizto-
sítási tárgyhoz tartozó az egész biztosí-
tási idôszakra járó teljes biztosítási díj-
tételt követelni. Amennyiben a biztosí-
tási tárgyhoz fûzôdô biztosítási kocká-
zat egyéb okból szûnik meg, úgy a Biz-
tosítót az érintett biztosítási tárgyra vo-
natkozó biztosítási díjtétel annak a hó-
napnak az utolsó napjáig illeti meg,
amelyben a kockázatviselése véget
ért. A biztosítási szerzôdés az érintett
biztosítási tárgyhoz fûzôdô biztosítási
kockázat tekintetében annak a hónap-
nak az utolsó napjával szûnik meg,
amelyben a Biztosító kockázatviselése
az érintett biztosítási tárgy vonatkozá-
sában megszûnt.   

3.8. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a szer-
zôdésben foglaltakra vonatkozó valamennyi
biztosítási tárgyhoz fûzôdô biztosítási kocká-
zat megszûnik, úgy a biztosítási szerzôdés an-
nak a hónapnak az utolsó napjával szûnik
meg, amely hónapban az utolsó biztosítási
tárgyhoz fûzôdô biztosítási kockázat is meg-
szûnt. A szerzôdés megszûnésének idôpontjá-
ig Biztosító jogosult a biztosítási díjra. 

4. Amennyiben a biztosítási szerzôdést nem a Biztosí-
tott kötötte, úgy a Biztosított a Biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor a Szerzôdô helyébe
léphet. Ebben az esetben a folyó biztosítási idôszak-

ban esedékes biztosítási díjakért a Biztosított a Szer-
zôdôvel egyetemlegesen felelôs.

10. cikkely

A biztosítási díj és a biztosítási összeg módosításai

1. A biztosítási díj és a biztosítási összeg a szerzô-
dés megkötésekor hatályos díjszabáson alapul.
Biztosító jogosult arra, hogy legkorábban a kö-
vetkezô biztosítási idôszak elsô napjától esedékes
új biztosítási díjat és/vagy biztosítási összeget ál-
lapítson meg.

2. Szerzôdô felek megállapodnak, hogy a szerzôdés
fennállása alatt Biztosító alapos okból a biztosítás
díját a következô biztosítási idôszak elsô napjától
kezdôdô hatállyal módosíthatja.

3. A biztosítási díj akkor módosítható, ha az elôzô év
során a kárráfordítások, és a díjbevétel aránya ked-
vezôtlenül változik meg, továbbá, ha a Biztosított
vagy a biztosítási kötvényben meghatározott va-
gyontárgyak adataiban olyan változás következik
be, amely érinti a biztosítás díját.

4. A Biztosító a biztosítás értékének fenntartása érde-
kében a biztosítási összeget és a díjat évente egy
alakalommal az árszínvonal változásához hozzá-
igazíthatja (értékkövetés). Az értékkövetés alapjá-
ul a Központi Statisztikai Hivatal által az elôzô évre
kiadott általános fogyasztói árindex és a reálbér-
növekedés szolgálnak. Az értékkövetési indexszá-
mot a Biztosító e két mutatószám összegébôl kép-
zi úgy, hogy az összegtôl +/- 5 százalékponttal el-
térhet. Az értékkövetéssel módosított biztosítási
összeg  az elôzô biztosítási idôszak biztosítási ös-
szegének az értékkövetési indexszám százalékával
növelt értéke. Az értékkövetéssel módosított bizto-
sítási díj az elôzô biztosítási idôszak biztosítási dí-
jának az értékkövetési indexszám százalékával nö-
velt értéke. A biztosító ugyanilyen arányban vál-
toztathatja valamennyi, a díjakkal, illetve a biztosí-
tási összegekkel arányos sávhatárokat.

5. Biztosítónak a biztosítási díj és/vagy a biztosítási
összeg új mértékét legkésôbb 90 nappal a követ-
kezô biztosítási idôszak kezdete elôtt írásban kö-
zölnie kell Szerzôdôvel. A Biztosítónak egyidejûleg
figyelmeztetnie kell a Szerzôdôt a jelen cikkely 6.
és 7. pontjában foglalt következményekre. A fi-
gyelmeztetés elmaradása esetén a biztosítási szer-
zôdés a következô biztosítási évben is az eredeti
tartalommal marad hatályban.

6. Szerzôdô jogosult a biztosítási összeg és/vagy a
biztosítási díj módosítását legkésôbb a biztosítási
évfordulót megelôzô 60. napon a Biztosítóhoz be-
érkezett nyilatkozatában írásban visszautasítani.
A biztosítási szerzôdés ekkor az eredeti biztosítási
díjjal és/vagy biztosítási összeggel továbbra is ha-
tályban marad, vagy a Biztosító a visszautasítás
kézhezvétele után 30 napra a biztosítási év végére
írásban felmondhatja a szerzôdést.

7. Amennyiben a Szerzôdô nem él a visszautasítási
jogával, úgy a szerzôdés a Biztosító által közölt
módosítás szerint marad hatályban.

® D.A.S. 2010/2.
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11. cikkely

Díjfizetés

1. Az elsô biztosítási díj a szerzôdés létrejöttekor,
minden további díj annak az idôszaknak az elsô
napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A bizto-
sítási idôszakra járó díj elôre fizetendô, szerzôdô
felek azonban részletfizetésben is megállapodhat-
nak. A Biztosító az évesnél gyakoribb díjfizetés
(részletfizetés) esetén pótlékot számít fel, amely-
nek mértéke változhat. A Biztosító a pótlék mérté-
kének változásáról legalább 60 nappal korábban
írásban értesíti a Szerzôdôt.

2. Ha a Szerzôdô a díjat a Biztosító képviselôjének fi-
zette meg, akkor legkésôbb a fizetés napjától szá-
mított negyedik napon a biztosítási díjat a Biztosí-
tó számlájára, ill. pénztárába beérkezettnek kell te-
kinteni; a Szerzôdô azonban bizonyíthatja, hogy a
díj korábban érkezett be. A Biztosító képviselôje ál-
tal az ajánlat, vagy a szerzôdés módosítási kérelem
aláírásakor átvett összeget a felek elôlegnek tekin-
tik, amely a biztosítási szerzôdés létrejötte esetén
az elsô biztosítási díjba, a biztosítási szerzôdés mó-
dosítása esetén a módosított biztosítási díjba kerül
beszámításra. Amennyiben a Biztosító az ajánla-
tot, módosítási kérelmet 15 napon belül írásban el-
utasítja, úgy a szerzôdés illetve a szerzôdésmódo-
sítás nem jön létre, és a befizetett díjelôleg az aján-
lattevônek 8 napon belül költség-, és kamatmente-
sen visszajár. 

3. Az egyszeri díjat a szerzôdés megkötésekor kell
megfizetni.

4. A szerzôdô felek megállapodás alapján eltérhetnek
a jelen cikkelyben foglalt rendelkezésektôl.

5. A díjnemfizetés következményei:

5.1. A biztosítási díj esedékességétôl számított 60.
nap lejártával a szerzôdés megszûnik, ha a díj-
hátralékot eddig a határidôig nem fizették
meg, a Szerzôdô nem kapott fizetési halasz-
tást, illetve a Biztosító a díjkövetelést jogi úton
nem érvényesítette. 

5.2. Amennyiben a biztosítási esemény a biztosítá-
si díj esedékességétôl számított 60 napon be-
lül következik be, úgy a Biztosító mindaddig
nem esik késedelembe a biztosítási szerzôdés-
bôl eredô kötelezettsége teljesítésével, amíg
az esedékes biztosítási díj befizetését a Szer-
zôdô nem igazolja. 

5.3. A Biztosító a szerzôdés megszûnésének és a
jogi út igénybevételének a jelen cikkely 5.1.
pont szerinti határidejét további 30 nappal
meghosszabbíthatja, ha a jelen pont szerinti
határidô eltelte elôtt e körülmény közlésével
írásban fizetésre szólít fel. 

6. A Biztosító követelése a szerzôdés megszûnése
esetén:

6.1. Amennyiben a biztosítási esemény következté-
ben a biztosítási szerzôdés megszûnik, úgy a
Biztosítót a teljes biztosítási idôszakra megille-
ti a biztosítási díj. 

6.2. A szerzôdés megszûnésének egyéb eseteiben
a Biztosító azon hónap utolsó napjáig követel-
heti az esedékes díjak fizetését, amelyben koc-
kázatviselése véget ért. 

12. cikkely

A Szerzôdô és Biztosított tájékoztatási, bejelentési
kötelezettsége

1. A Szerzôdô köteles a Biztosító kockázatviselése
szempontjából lényeges összes olyan körülményt
közölni a Biztosítóval, amelyrôl tud vagy tudnia
kellett. A Szerzôdô tájékoztatási kötelezettségét a
Biztosító írásban hozzá intézett kérdéseire a való-
ságnak megfelelô válaszadással teljesíti. A kérdé-
sek meg nem válaszolása önmagában nem jelenti
a tájékoztatási kötelezettség megsértését.

2. A Szerzôdô köteles a szerzôdésben rögzített lénye-
ges körülmények változását a Biztosítónak hala-
déktalanul, de legkésôbb 15 napon belül írásban
bejelenteni. 

3. A tájékoztatási, illetve változás-bejelentési kötele-
zettség megsértésekor a Biztosító mentesül szol-
gáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha bizonyí-
tást nyer, hogy az elhallgatott vagy be nem jelen-
tett körülményrôl a Biztosítónak szerzôdéskötés-
kor tudomása volt, vagy az a biztosítási esemény
bekövetkeztére nem volt hatással. A tájékoztatási
illetve változás-bejelentési kötelezettség egyaránt
terheli a Szerzôdôt és a kötvényben Biztosított-
ként megnevezett személyeket.

4. Ha a szerzôdést érintô lényeges körülmények csak
szerzôdéskötés után jutnak a Biztosító tudomásá-
ra, továbbá ha a Biztosítóval közlik a szerzôdésben
rögzített lényeges körülmények változását, a Bizto-
sító 15 napon belül javasolhatja a szerzôdés mó-
dosítását, illetve 30 napos határidôvel felmondhat-
ja a szerzôdést, amennyiben nem vállalhatja a koc-
kázatot. Amennyiben a Biztosító a bejelentett lé-
nyeges körülményváltozást elfogadja és tudomá-
sul veszi, úgy az érintett körülményváltozás a be-
jelentésnek a Biztosító központi egységéhez való
megérkezését követô nap 0. órájától hatályos.

5. Ha a Szerzôdô nem fogadja el a módosítási javas-
latot, vagy 15 napon belül nem válaszol a módosí-
tási javaslatra, úgy a szerzôdés a módosítási javas-
lat közlésétôl számított 30. napon megszûnik. A
módosítási javaslat közlésekor erre a következ-
ményre fel kell hívni a Szerzôdô figyelmét. Ha a
Biztosító nem él ezen jogaival, a szerzôdés az ere-
deti tartalommal  marad hatályban. 

13. cikkely

Kizárt jogi kockázatok

Az alábbi ügyekre a biztosítási fedezet nem terjed ki: 

1. olyan ügyekben, amelyek háborúval, ellenséges
cselekményekkel, felforgatással, belsô zavargá-
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sokkal, sztrájkkal, földrengéssel, nukleáris vagy
genetikai károkkal, bányászati károkkal állnak
okozati összefüggésben; 

2. bírságok és pénzbüntetések kifizetésére, valamint
olyan kártérítés vagy követelés kifizetésére, amely-
nek megfizetésére a Biztosított köteles.

3. Biztosítottal szemben támasztott kártérítési igé-
nyek, valamint a Szerzôdôt és/vagy Biztosítottat az
általa megkötött szerzôdés alapján terhelô kötele-
zettség elhárítására;

4. szabadalmi, szerzôi, védjegy- vagy szellemi tulaj-
donból eredô egyéb jogokkal, versenyjoggal, bíró-
ság elôtt nem érvényesíthetô követelésekkel így, de
nem kizárólag játék- vagy fogadási szerzôdésekkel
és spekulációs ügyletekkel okozati összefüggésben
álló jogi érdekekre;

5. családjogi, öröklési jogi, szövetkezeti jogi, illetve
egyesülési jogból eredô igényekre,

6. a jogvédelmi biztosítási szerzôdésbôl eredôen a Biz-
tosítóval (a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-vel)
szemben;

7. nemzetközi és nemzetek feletti törvényszékek elôt-
ti eljárások esetén;

8. ugyanazon biztosítási szerzôdésben biztosított
több személy vagy együttbiztosított személyek egy-
más közötti jogi ügyeit illetôen, ide nem értve a
Szerzôdô más Biztosított elleni igényeit; 

9. a Biztosított által olyan személyek nevében érvé-
nyesített igényekre, akik nem minôsülnek biztosí-
tottnak; 

10. a Biztosított által szándékosan elkövetett bûncselek-
ménnyel vagy szabálysértéssel okozati összefüggés-
ben álló eseményekre. Amennyiben az ilyen össze-
függésre utólag derül fény, a Biztosított köteles 3 hó-
napon belül visszafizetni mindazokat a szolgáltatáso-
kat, amelyeket részére a Biztosító addig teljesített;

11. a biztosítási eseménnyel összefüggésben indult eljá-
rásban a Biztosítottal vagy jogi képviselôjével szem-
ben rosszhiszemû pervitel vagy mulasztás miatt ki-
szabott bírság, illetve az ilyen magatartásokkal össze-
függésben felmerült többletköltség megfizetésére.

14. cikkely

Területi hatály

Biztosítási védelem olyan biztosítási eseményekre áll
fenn, amelyek Európában, a Földközi-tengerrel hatá-
ros Európán kívüli államokban, a Kanári-szigeteken,
Madeirán és az Azori-szigeteken, valamint Észtország-
ban, Lettországban, Litvániában következnek be, felté-
ve, hogy a jogi érdekek képviseletére ezen a területen
kerül sor. A biztosítási védelem nem áll fenn a volt
Szovjetunió meg nem jelölt európai utódállamaiban.

15. cikkely

Elévülés

A biztosítási szerzôdésbôl eredô igények elévülési ide-
je egy év.

16. cikkely

Bejelentések és jognyilatkozatok

1. Szerzôdô és a Biztosítottak valamennyi bejelentést
és jognyilatkozatot írásban kötelesek Biztosítóhoz
eljuttatni.

2. A Biztosító biztosításközvetítôje, egyéb megbízott-
ja jogosult a Szerzôdô és a Biztosított jognyilatko-
zatainak és egyéb közléseinek átvételére, valamint
azoknak a Biztosító részére történô továbbítására,
a biztosításközvetítôk és egyéb megbízottak tudo-
másszerzése azonban nem minôsül a Biztosító tu-
domásszerzésének. A Szerzôdô és a Biztosított
nyilatkozatai a Biztosítóval szemben csak akkor
válnak hatályossá, ha azok a Biztosító központi
szervezeti egységéhez megérkeznek. 

17. cikkely

A Biztosított személyes adatainak kezelése

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szó-
ló 2003. évi LX. törvény értelmében biztosítási ti-
tok minden olyan - államtitoknak nem minôsülô -,
a Biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô
rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító, a vi-
szontbiztosító, a biztosításközvetítô egyes ügyfele-
inek (ideértve a károsultat is) személyi körülmé-
nyeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására
vagy a Biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kö-
tött szerzôdéseire vonatkozik.

2. A Biztosító, a biztosításközvetítô ügyfeleinek azon
biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a bizto-
sítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántar-
tásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatke-
zelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötésé-
hez, módosításához, állományban tartásához, a
biztosítási szerzôdésbôl származó követelések
megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. tör-
vény által meghatározott egyéb cél lehet. E céltól
eltérô célból végzett adatkezelést a Biztosító vagy
a biztosításközvetítô csak az ügyfél elôzetes hozzá-
járulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak
megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

3. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás
nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - ti-
toktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdo-
nosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik
ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük
során bármilyen módon hozzájutottak.

4. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek, ha

a) a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes kép-
viselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írás-
ban felmentést ad,

b) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. törvény alapján a titoktartá-
si kötelezettség nem áll fenn.

® D.A.S. 2010/2.
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5. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn

a) a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletével,

b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében
eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,

c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a
csôdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyé-
ben eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel,

e) ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biz-
tosítót törvényben meghatározott körben nyilat-
kozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási
szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô ki-
fizetésrôl törvényben meghatározott adatszol-
gáltatási kötelezettség terheli, az adóhatósággal,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szol-
gálattal,

g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szak-
tanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító,
független biztosításközvetítô vagy szaktanács-
adó magyarországi képviseletével, ezek érdek-
képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási,
biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékeny-
séggel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladat-
körében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. tör-
vény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészség-
ügyi hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek
megléte esetén a titkosszolgálati eszközök al-
kalmazására, titkos információgyûjtésre felha-
talmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázat-
vállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázat-
vállaló biztosítókkal,

l) az adattovábbítások során átadott adatok te-
kintetében a kötvénynyilvántartást vezetô köt-
vénynyilvántartó szervvel,

m) az állományátruházás keretében átadásra ke-
rülô biztosítási szerzôdési állomány tekinteté-
ben az átvevô biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvé-
nyesítéséhez szükséges adatok tekintetében,
továbbá ezek egymásközti átadásával kapcso-
latban a Kártalanítási Számlát kezelô szervezet-
tel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Infor-
mációs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel,
kárrendezési megbízottal és a kárképviselôvel,
illetve a károkozóval, amennyiben az önrendel-
kezési jogával élve a közúti közlekedési balese-
tével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegy-
zôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû
javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szüksé-
ges adatok tekintetében a kiszervezett tevé-
kenységet végzôvel,

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 rendelke-
zik a magyar jogszabályok által támasztott kö-
vetelményeket kielégítô adatvédelmi jogsza-
bállyal - a harmadik országbeli biztosítóval,
biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal
szemben.

6. A Biztosító és a biztosításközvetítô a nemzetbizton-
sági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresé-
sére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást
adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügy-
let a Büntetô Törvénykönyvrôl szóló 1978. évi IV.
törvényben foglaltak szerinti

a) kábítószerrel visszaéléssel,

b) terrorcselekménnyel,

c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel vis-
szaéléssel,

d) lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel,

e) pénzmosással,

f) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkö-
vetett bûncselekménnyel

van összefüggésben.

7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az
Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör-
vényben meghatározott bejelentési kötelezettsé-
gének tesz eleget.

8. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bûn-
üldözô szerv, illetôleg az Országos Rendôr-fôkapi-
tányság - a pénzmosás megelôzésérôl és megaka-
dályozásáról szóló 2003. évi XV. törvényben meg-
határozott feladatkörében eljárva, vagy nemzetkö-
zi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô
szerv, illetôleg külföldi Pénzügyi Információs Egy-
ség írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írás-
ban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a Biz-
tosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a
külföldi adatkérô által aláírt titoktartási záradékot.

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

10. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása,
amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy üz-
leti adata nem állapítható meg,
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b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállal-
kozás székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti
hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez
szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a
külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közöt-
ti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgála-
tok elvégzése céljából a miniszter részére sze-
mélyes adatnak nem minôsülô adatok átadása,

d) biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. törvény Nyolcadik részének
III. és III/A. fejezetében, a tôkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény XIX/B. fejezetében, va-
lamint a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalko-
zásokról szóló 1996. évi CXII. törvény XIV/A.
fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése
érdekében történô adatátadás.

11. A Biztosító és a biztosításközvetítô a személyes
adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogvi-
szony fennállásának idején, valamint azon idôtar-
tam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a
megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvé-
nyesíthetô.

12. Szerzôdô és a Biztosított a saját személyes adatai-
ról jogosult tájékoztatást kapni, kérésére azokat a
Biztosító a nyilvántartásában módosítja. Az el-
hunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok te-
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, il-

letve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult
is gyakorolhatja.

18. cikkely

Biztosító titoktartási kötelezettsége

Biztosítót illetve a biztosítási szolgáltatás nyújtása so-
rán eljáró alkalmazottját a biztosítási szolgáltatás
nyújtása során a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
tudomására jutott tények, adatok és információk tekin-
tetében ugyanolyan titoktartási kötelezettség terheli
mint az ügyvédet.

19. cikkely

Illetékes bíróság, alkalmazandó jog

Biztosító és a Szerzôdô és/vagy a Biztosítottak között a
biztosítási szerzôdésbôl származó valamennyi jogvita
eldöntésére a Biztosító székhelye szerinti bíróság ille-
tékes.

Jelen biztosítási szerzôdésre a magyar jog elôírásai ér-
vényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott kér-
désekre a Polgári Törvénykönyv és a hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

® D.A.S. 2010/2.
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D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

Útravaló Gépjármû Tulajdonosi JogSzerviz
jogvédelem biztosítási szerzôdéshez (GJT-1001)

Gépjármû tulajdonosok a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.-vel kötött jogvédelmi biztosítására a jelen különös 
biztosítási feltételek, a jogvédelmi biztosítás általános feltételei, a biztosítási szerzôdés rendelkezései és a Pol-
gári Törvénykönyv elôírásai irányadóak.

1. cikkely

A biztosítás tárgya és a biztosított személyek

1) Szerzôdô: a biztosítási díj megfizetésére köteles 
cselekvôképes természetes vagy jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági 
társaság (továbbiakban: személy), aki/amely

a) a biztosított gépjármû megóvásában érdekelt, 
vagy

b) a biztosítást olyan személy javára köti meg, 
aki /amely a biztosított gépjármû megóvásá-
ban érdekelt.

2) Biztosított:

a) a jelen cikkely 1.a.) pontja esetén a Szerzôdô,

b) a biztosított gépjármû megóvásában érde-
kelt személy: az a természetes vagy jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezô 
gazdasági társaság, aki/ami a jelen biztosítási 
szerzôdés megkötéskor nevére engedélyezett 
biztosított gépjármû forgalmi engedélyének 
a jogosítottja tulajdonosként, üzembentartó-
ként, bérlôként vagy lízingbe vevôként,

c) azok a természetes személy/ek, aki/k a bizto-
sított gépjármûvet jogszerûen vezeti/k, vagy 
a biztosított gépjármûben jogosultan utaz-
nak.

3) Biztosított gépjármû: a biztosítási kötvényben 
megjelölt, Magyarországon forgalomba helyezett, 
magyar forgalmi rendszámmal ellátott gépjármû.

4) Biztosítás tárgya: a biztosított gépjármûhöz a je-
len különös biztosítási feltételekben meghatáro-
zottak szerint kapcsolódó jogviszonyok.

5) Gépjármû: a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továb-
biakban: KRESZ) 1. függelék II/d. pontjában meg-
határozott olyan gépjármû, amelyet beépített 
erôgép hajt és érvényes magyar forgalmi rend-

számmal rendelkezik. Jelen különös biztosítási 
szerzôdési feltételek szempontjából gépjármûnek 
minôsül a lassú jármû, a segédmotoros kerékpár 
és a villamos is. Jelen különös biztosítási feltéte-
lek szempontjából gépjármûnek minôsül továbbá 
a motorcsónak és a vízi scooter.

6) Biztosítási védelem terjedelme: a Biztosítottaknak 
kizárólag a biztosított gépjármûvel összefüggô 
biztosítási esemény bekövetkeztekor van jogcí-
mük biztosítási szolgáltatás igénybevételére.

2. cikkely

A biztosítás tárgyi terjedelme

Az 1. cikkelyben foglaltak figyelembe vételével a Biz-
tosító az alábbi területeken nyújt jogvédelmet:

1) Kártérítési jogvédelem

Biztosított jogszabályon alapuló kártérítési igé-
nyének érvényesítése az általa elszenvedett sze-
mélyi sérüléses, vagyoni vagy nem vagyoni károk 
miatt, amennyiben ezek a biztosított gépjármû 
rendeltetésszerû használatából erednek, és nem 
szerzôdésszegésen alapulnak.

2) A biztosított gépjármûvel kapcsolatos szerzôdé-
sekre vonatkozó jogvédelem

2.1. A Biztosított jogi érdekeinek védelme más biz-
tosítókkal kötött azon biztosítási szerzôdések 
megszegésébôl eredô jogviták esetére, ame-
lyek a biztosított gépjármûre vonatkoznak.

2.2. A Biztosított érdekeinek védelme olyan egyéb 
kötelmi jogi szerzôdések megszegésébôl 
eredô jogviták esetére, amelyek a biztosított 
gépjármûre vonatkoznak (például: adás-vétel, 
bérlet, lízing, javítás).

2.3. A jelen cikkely 2.1. és 2.2. alpontjában írt jog-
védelem csak azokra az esetekre terjed ki, 
amelyek elbírálása magyar bíróság jogható-
sága alá tartozik.
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2.4. A jelen cikkely 2.1. és 2.2. alpontjában írt jog-
védelem nem vonatkozik olyan szerzôdések 
megszegésébôl eredô jogvitákra, amelye-
ket a Biztosított rendszeresen, a biztosított 
gépjármûv/ekk/el kapcsolatos gazdasági 
vagy szakmai tevékenysége során nyereség 
elérése céljából köt meg (például: fuvarozási 
szerzôdések, gépjármûjavító Biztosított által 
3. személy jármûvének megjavítására kötött 
vállalkozási szerzôdések stb.).

Várakozási idô: három hónap.

3) Büntetôjogi és szabálysértési jogvédelem

3.1. A Biztosított védelme olyan szabálysértési 
vagy büntetôeljárásban, amelyet gondat-
lanságból elkövetett szabálysértés vagy 
bûncselekmény alapos gyanúja miatt a Bizto-
sított ellen indítanak a biztosított gépjármû 
üzemeltetésével, vagy vezetésével összefüg-
gésben.

3.2. A Biztosított terhére rótt jelen cikkely 3.1. 
pontjában meghatározott bûncselekmény 
szándékos elkövetése esetén nem áll fenn 
a biztosítási védelem. Amennyiben jogerô-
sen megállapítást nyer, hogy a Biztosított a 
cselekményt szándékosan követte el, köte-
les megtéríteni a Biztosítónak a védelemmel 
kapcsolatban felmerült költségeit.

3.3. Amennyiben a jelen cikkely 3.1. pontjában 
meghatározott szándékos bûncselekményt 
róttak a Biztosított terhére, visszamenôleges 
hatállyal mégis fennáll a biztosítási védelem, 
amennyiben jogerôsen megállapítást nyer, 
hogy a cselekményt a Biztosított gondatlan-
ságból követte el, vagy a bíróság jogerôsen 
felmenti a Biztosítottat, továbbá ha a ható-
ság a Biztosított ellen indított büntetôeljárást 
megszünteti, kivéve, ha a büntetôeljárást a 
Biztosított halála, elévülés vagy kegyelem 
miatt szüntetik meg.

4) Vezetôi engedéllyel és a biztosított gépjármû ok-
mányaival kapcsolatos jogvédelem

A Biztosított jogi érdekeinek védelme a biztosí-
tott gépjármûvel okozott közlekedési baleset, 
vagy a közlekedési elôírások megszegése miatt a 
jármûvezetéstôl való eltiltás és a vezetôi enge-
dély vagy a biztosított gépjármû iratainak bevo-
nása, korlátozása, vagy visszaszerzése tárgyában 
folytatott büntetô- és szabálysértési, valamint 
más hatósági eljárásokban.

5) Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a jelen különös biztosítási fel-
tételek 2. cikkely 1.-4. pontjában meghatározott 
jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási ese-
mény megoldási lehetôségeivel kapcsolatos egy-
szeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott 
jogi felvilágosítást foglalja magába.

3. cikkely

Kizárt jogi kockázatok

Az általános biztosítási feltételek 13. cikkelyében 
megnevezett esetek mellett a biztosítási védelem 
nem áll fenn jogi érdekeknek az alábbi ügyekben tör-
ténô képviseletére:

1) ha a biztosított gépjármûvet vezetô Biztosított-
nak a biztosítási esemény bekövetkeztekor nem 
volt meg az elôírások szerint szükséges vezetôi 
engedélye, a biztosított gépjármûnek nem volt 
forgalmi engedélye vagy nem látták el érvényes 
rendszámmal vagy nem rendelkezett érvényes 
mûszaki vizsgával;

2) ha a biztosított gépjármûvet vezetô Biztosított a 
biztosítási esemény bekövetkeztekor alkohol, bó-
dultságot okozó egyéb szer vagy gyógyszerek ál-
tal befolyásolt állapotban volt, vagy ha a Biztosí-
tott a közlekedési baleset bekövetkezte után nem 
teljesítette törvényben elôírt bejelentési és segít-
ségnyújtási kötelezettségét;

3) a 2. cikkely 3. pontja esetében a büntetôeljárás-
ban a sértetti, tanúi, vagy egyéb érdekelti képvi-
seletre,

4) olyan jogvitákra, amelyek – az edzéseket is bele-
értve – autó-motorsport, vagy vízijármû verse-
nyeken való aktív részvétel következtében adód-
tak;

5) vám-, adóügyi és illetékkel kapcsolatos eljárások-
ra;

6) olyan kártérítési igények érvényesítésére, ame-
lyek a biztosított gépjármû által üzletszerûen szál-
lított rakományban következtek be, valamint a 
rakománnyal összefüggô jogi ügyekben történô 
érdekvédelemre.

4. cikkely

A biztosítás megszûnése és tárgyának módosítása

Amennyiben a biztosított gépjármûvet értékesítik, 
vagy más módon kerül ki a Szerzôdô használatából, 
úgy a biztosítási védelem – legkorábban az eredetileg 
biztosított gépjármû hatóságnál történô kijelentésének 
idôpontjától kezdve – az addig biztosított gépjármûvet 
felváltó, másik gépjármûre (következô biztosított 
gépjármû) száll át a biztosítási díj megfelelô módosí-
tásával. A biztosított gépjármû eladását vagy a Bizto-
sított használatából egyéb módon történô kikerülését 
és a következô biztosított gépjármû adatait írásban 
haladéktalanul – legkésôbb azonban 30 napon belül 
– be kell jelenteni a Biztosítónak. Amennyiben Szer-
zôdô elmulasztja ezt a bejelentést, úgy a következô 
biztosított gépjármûre nem áll fenn a biztosítási vé-
delem.


