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Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.
Az alábbiakban rövid tájékoztatót nyújtunk társaságunk eredményeirôl, felügyeleti szervünk megnevezésérôl és szék-
helyérôl, valamint az adatvédelem és adatkezelés – az Ön szerzôdését is érintô – legfontosabb szabályairól.

1. Az UNIQA Biztosító Zrt. a magyar biztosítási piac egyik  leg na gyobb szereplője. Jogelődei révén több mint két év-
 tizedes múlttal és évről évre növekvő díjbevétellel a biztosítótársaságok között a 7. helyet foglalja el.

A társaság székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. · Tel.: +36 1 5445-555

A tulajdonosi szerkezet:
UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Bécs)     99,92%
UNIQA International AG (Bécs)  0,08%
Alaptőke: 4 079160000 Ft

Szakmai elismerések bizonyítják az UNIQA Biztosító üzleti modelljének sikerességét.

Az UNIQA Biztosító Zrt. számos hazai elismerő díjat kapott 2014-ben

• A legjobban teljesítő unit-linked eszközalapokat bemutató Money Moon rangsorban immár ötödik éve a legtöbb
díjjal értékelt biztosító az UNIQA Biztosító. 

• 2014-ben pedig immár nyolcadik alkalommal választották az UNIQA Biztosítót a legjobb ma gyar országi márkák, 
a Superbrandek közé, és ötödik alkalommal nyerte el a Business Superbrands díjat.

2. Az UNIQA Biztosító Zrt. felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;  telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
(1535 Budapest, 114. Pf. 777).

3. A biztosítási szerzôdésével kapcsolatos kérdéseivel, problémájával forduljon bizalommal biztosításközvetítôjéhez,
ügyfélszolgálati irodáink bármelyikéhez.

• Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/20/30/70) 5445-555
Munkanapokon – hétfô: 8–18 óráig, kedd–csütörtök: 8–17 óráig, és pénteken 8–16 óráig – az UNIQA Call Center
munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. 

• E-mail: info@uniqa.hu

• Biztosításával kapcsolatos információ található a www.uniqa.hu címen is.

• Amennyiben munkatársaink segítô közremûködése ellenére sem sikerült problémáját megnyugtatóan rendezni, úgy
a jelen Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató „Panasz ügyintézés és jogvita esetén al-
kalmazandó eljárás” című fejezetében leírtak figyelembe vételével panasz bejelentéssel élhet.
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4. A biztosítási szerzôdés jellemzôi

A biztosítási események meghatározását és az általános kizárásokon túlmenôen más esetleges kizárásokat a szerzôdés
különös feltételei részletesen tartalmazzák.

A biztosítási események bejelentését, módját, határidejét az általános feltételek kárbejelentéssel, kárrendezéssel fog-
lalkozó fejezete részletezi. Ugyanitt került meghatározásra a díjfizetésre, illetve a biztosítottnak, szerzôdô félnek a  szer -
zôdésbôl eredô jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradásának követ-
kezményeire vonatkozó rendelkezések.

Az általános feltétel ezenkívül tartalmazza az értékkövetés részletes szabályozását, az egyes igények elévülési idejét és
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat.

A biztosítási ajánlat megtétele elôtt kérjük szíveskedjen figyelembe venni a következôket:

• A megkötendô biztosítási szerzôdésre, a szerzôdô felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerzôdés általános
és különös feltétel, valamint záradékok és mellékletek elôírásai az irányadók!

• Kérjük szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követôen megtenni!

• A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a szerzôdô (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a bizto-
sító valamely szervezeti egységének a tudomására jut.

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS UNIQA Biztosító Zrt. • www.uniqa.hu
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Jelen biztosítási feltétel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban Gfbt) azon részeinek is-
mertetése, amelyek a szerződőnek (üzemben tartó), illetve biztosító-
nak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésbeli jogait és
kötelezettségeit  szabályozza, illetve amelyek ezen szabályokhoz köz-
vetlenül kapcsolódnak. A törvény vonatkozó rendelkezéseit jelen fel-
tétel szöveghűen, módosítás nélkül, a törvény számozását is meg-
tartva tartalmazza.
Ugyanakkor jelen feltétel nem tartalmazza a törvénynek a szerződő
felek jogait és kötelezettségeit nem érintő rendelkezéseit.

Biztosítási feltételek a Gfbt. alapján

1. § Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény
hatálya kiterjed:
a) minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójára,

továbbá más tagállami telephelyű gépjármű – ha annak rendel-
tetés helye szerinti tagállama Magyarország – tulajdonosára, és az
általuk kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre;

b) a külföldi telephelyű gépjármű Magyarország területére történő
belépésének, valamint Magyarország területén a fogalomban tör-
ténő részvételének feltételeire;

c) a biztosítók, a kárrendezési megbízott, kárképviselő, a levelező, a
Kártalanítási Számla, a Kártalanítási Alap, a Nemzeti Iroda, a Kár-
talanítási Szervezet, az Információs Központ, valamint a Magyar
Biztosítók Szövetségének (a továbbiakban: MABISZ) e törvény-
ben szabályozott tevékenységére;

d) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladat-
körében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügye-
let), a biztosító felszámolójának, a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítást igazoló okirat (a kötvényt is beleértve) adatait, vala-
mint egyéb vonatkozó adatokat nyilvántartó szervnek (a továb-
biakban: kötvénynyilvántartó szerv), a kárnyilvántartással kap-
csolatos feladatokat ellátó kárnyilvántartó szervnek, a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a to-
vábbiakban: járási hivatal) és a vámhatóságnak e törvényben sza-
bályozott tevékenységére.

2. § E törvény hatálya nem terjed ki:
b) Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen)

részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződé-
sekre;

c) arra az esetre, ha az e törvényben foglaltaktól Magyarország te-
rületén állomásozó vagy áthaladó külföldi katonai gépjárművek
vonatkozásában jogszabály eltérő szabályokat állapít meg.

3. § E törvény alkalmazásában:
1. Belső Szabályzat: a Bizottság 2003. július 28-i, a 72/166/EGK ta-

nácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére
vonatkozó alkalmazásáról szóló 2003/564/EK határozatának füg-
gelékében foglalt, a nemzeti irodák egymás közötti kapcsolatait
rendező sza bály  zat;

2. biztosítási időszak: a határozatlan tartamú szerződések esetében 
– a díjfizetés gyakoriságától függetlenül – az az időtartam,
amelyre a megállapított díj vonatkozik;

3. biztosító: a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003.
évi LX. törvényben (a továbbiakban: Bit.) meghatározott szer ve-
zet, amely a székhely szerinti tagállamában engedélyt kapott a
gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység végzésére, és Ma-
gyarország területén az e törvényben foglaltaknak megfelelően a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (a továbbiakban: biztosí-
tás) tevékenység folytatására jogosult;

4. biztosított: a gépjármű biztosítással rendelkező üzemben tartója
és a gépjárművet vezető személy;

5. díjtarifa: : miniszteri rendeletben meghatározott gépjármű-kate-
góriánként és – a flotta kivételével – bonus-malus osztályonként
a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál
alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége;

6. egyedi szerződés: adott üzemben tartó által, egy meghatározott
gépjárműre kötött, e törvénynek megfelelő biztosítási szerződés;

7. fedezetlenségi díj: az adott gépjármű vonatkozásában az üzem-
ben tartó biztosítási kötelezettségének – a szünetelés időtarta-
mának kivételével – díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli
időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla
kezelőjét megillető, általa meghatározott díjtarifa alapján utóla-
gosan megállapított díj;

8. forgalmi engedély: az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély,
az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú
jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad) igazoló-
lapja;

8/A gazdasági totálkár: : a káresemény következtében károsult gép-
jármű megjavíttatása gazdaságilag nem indokolható, mivel
annak javítási, valamint a kár elhárításával kapcsolatos egyéb költ-
ségei, illetve a javítást követően esetlegesen fennmaradó érték-
csökkenés összege a gépjármű károsodás időpontjában fennálló
forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökken-
tett összegét meghaladja;

9. gépjárműflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon – jogi személy,
egyéni vállalkozó, egyéni cég – szerződő üzemben tartó által biz-
tosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gép-
járművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az
ötöt;

10. gépjármű: a közúti forgalomban való részvétel feltételeként ha-
tósági engedélyre és jelzésre kötelezett – a közúti közlekedés sza-
bályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
1. számú függelékének II. b) pontjában meghatározott – gép-
jármű, pótkocsi, félpótkocsi, mezőgazdasági vontató, négyke-
rekű segédmotoros kerék pár (quad), lassú jármű és munkagép,
továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segéd-
motoros kerékpár;

11. gépjárműverseny: zárt versenypályán vagy a forgalom elől elzárt
 köz úton (útszakaszon) tartott, gépjárművek számára rendezett
sportrendezvény;

12. harmadik ország: a Bit.-ben meghatározott fogalom;
14. határon átnyúló szolgáltatás: a Bit.-ben meghatározott fogalom;
17. ismeretlen gépjármű: az a gépjármű, amely nem azonosítható, il-

letve utólag sem azonosítható, mivel elhagyta a baleset helyszí-
nét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat
meghamisították vagy nem felismerhetők;

18. kárképviselő: a határon átnyúló szolgáltatás esetében a biztosító
által a gépjármű-felelősségbiztosítási károk rendezésével, a biz-
tosító peres és peren kívüli képviseletével megbízott, illetve arra
jogosult személy vagy szervezet;

19. károsult: a gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult
sze mély vagy szervezet;

20. kárrendezési megbízott: a gépjármű-felelősségbiztosítási tevé-
kenységet végző biztosító székhely szerinti tagállamától eltérő
tagállamban működő megbízottja, aki a biztosító által biztosított
gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kártérítési igé-
nyeket a károsult lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban ke-
zeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben kép-
viseli;

21. Kártalanítási Alap: az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott
és finanszírozott pénzalap, mely azon biztosítónál (a továbbiakban:
felszámolás alatt álló biztosító) a károkozás időpontjában e törvény
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szerinti biztosítási szerződés alapján fedezettel rendelkező üzem-
ben tartó gépjárművével okozott károk megtérítését fedezi, mellyel
szemben a biztosító tevékenységét engedélyező tagállamban fel-
számolási eljárás megindult;

22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók
által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amely-
nek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem
rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben
meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gép-
járműve által, valamint az ismeretlen gépjárművel okozott károk
megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyar-
ország;

23. kártalanítási szervezet: a gépjármű-felelősségbiztosítási tevé-
kenységet végző biztosítók által a székhelyük szerinti tagállam-
ban működtetett szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult
más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű üze-
meltetéséből eredően a zöldkártyarendszer valamely országában
elszenvedett kára kapcsán a károkozó biztosítója vagy annak kár-
rendezési megbízottja kárrendezésének elmaradása esetén a kár-
igények elbírálása és kielégítése e törvényben meghatározott ese-
tekben;

25. külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. tör-
vény 2. §-ának 2. pontjában meghatározott fogalom;

26. levelező: olyan biztosító, a biztosító részére kárrendezési tevékeny-
séget végző szervezet, kárrendezési megbízott, egyéb szervezet
vagy személy, akit vagy amelyet a működése szerinti ország nem-
zeti irodájának jóváhagyásával a zöldkártyarendszerhez tartozó or-
szág biztosítója jelöl a biztosítottjai által a levelező országában oko-
zott gépjármű-felelősségbiztosítási károk kezelésére és rendezésére;

27. Nemzeti Iroda: az e törvény szerinti biztosítók szervezete, amely
ellátja a nemzetközi gépjármű-biztosítási megállapodásból és a
kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és
elszámolási  feladatokat;

28. rendeltetés helye szerinti tagállam: : gépjármű tulajdonjogának át-
ruházása esetén a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre bo-
csátástól számított harmincnapos időtartam folyamán az – a gép-
jármű telephely szerinti országától eltérő – tagállam,
a) ahol a tulajdont szerző természetes személy állandó lakóhe-

lye, a jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég tulajdon-
szerzése esetén annak székhelye található, illetve

b) amelyben a tulajdont szerző szokásos tartózkodási helye van,
vagy ha a szerződő jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
az a tagállam, amelyben a tulajdont szerzőnek a szerződéssel
érintett telephelye, fióktelepe található;

29. Rendszámegyezmény: a nemzeti irodák között létrejött olyan
megállapodás, amely alapján az egyezményben részes országok
hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető
országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet
igazolásául a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) az
országjellel együtt elfogadják;

30. súlyos személyi sérülés: a balesetből eredően legalább 25%-os ösz-
szervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékossá-
got okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógy-
tartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés;

31. székhely szerinti tagállam: a Bit.-ben a székhely tagállamaként
meg határozott fogalom;

32. tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam és Svájc;

33. telephely szerinti ország: az az ország,
a) amelynek hatósága a gépjárművet állandó vagy ideiglenes ha-

tósági jelzéssel ellátta, vagy
b) amelyben a hatósági jelzés viselésére nem kötelezett gépjár-

művek esetében a tulajdonos vagy a gépjármű felett egyéb-
ként rendelkezési jogot gyakorló személy (jogi személy, egyéni
vállalkozó, egyéni cég) állandó lakóhelye (székhelye), illetve
szokásos tartózkodási helye (az érintett telephelye, fióktelepe)
található;

34. türelmi idő: a díj esedékességétől számított hatvannapos időszak,
melynek a díj – esedékességétől számított negyvenöt napon be-
lüli – megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés – ameny-
nyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől
számított hatvanadik nap elteltével díjnemfizetéssel megszűnik;

35. üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai
által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes,
engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos;

36. zöldkártya: a zöldkártyarendszer országaiban elfogadott, egysé-
ges  szab ványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-felelősségbiz-
tosítási igazolvány (kártya), amelyet a nemzeti iroda nevében a
biztosítási  szer ződésnek megfelelően a biztosítók állítanak ki az
üzemben tartó szá mára, a meglátogatott országban megköve-
telt gépjármű-fele lős ség biztosítási fedezet meglétének igazolá-
sára;

37. zöldkártyarendszer: a nemzeti irodák közötti megállapodások
alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere,
mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában
megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-
 felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják.

3/A. § E törvény alkalmazásában kár és kártérítés alatt a sérelemdíj-
követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem és a sérelemdíj is
értendő.

A biztosítási kötelezettség

4. § (1) Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója
köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivéte-
lével – az e törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése
során okozott károk fedezetére, az e törvényben meghatározott fel-
tételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatály-
ban tartani (biztosítási kötelezettség).
(2) A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelke-
zik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és
jelzéssel való ellátásának időpontjától – a szünetelés kivételével – a
gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogsza-
bályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gép-
jármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvé-
tel végleges megszüntetéséig terheli.
(3) A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében
üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés
vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján – üzemben tartó-
ként meg ne ve zett személy.
(4) Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, az
e törvény szerinti új üzemben tartó köteles a tulajdonjog átszállását
követően a biztosítási szerződést haladéktalanul megkötni.
(5) Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, illetve ideiglenes
forgalmi engedély kiadása esetén a biztosítási kötelezettség az ideig-
lenes forgalomban tartási engedély, illetve az ideiglenes forgalmi en-
gedély érvényességének időtartama alatt áll fenn.
(6) Az üzemben tartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség cím-
zettje nem állapítható meg, a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljá-
rást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tart-
ható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a
biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja.
(7) Más tagállami telephelyű gépjármű tulajdonosa – ha a gépjármű
rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország – köteles a tulaj-
donszerzést követően a rendelkezésre bocsátástól számított har-
mincnapos időtartamra az e törvény szerinti biztosítással rendelkezni.

A szerződés létrejötte és megszűnése

5. § (1) A biztosító a magyarországi telephelyű gépjármű üzemben
tartójának, valamint azon gépjármű tulajdonosának, melynek ren-
deltetés helye szerinti tagállama Magyarország, az e törvényben
meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződés megkötésére
vonatkozó – a biztosító díjtarifájának megfelelő – ajánlatát a 13. § (1)
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bekezdésében meghatározott összeghatárok szerint köteles elfo-
gadni. A biztosító a biztosítási időszak kezdetét hatvan nappal meg-
előzően tett ajánlatot nem fogadhatja el, és ezen időpontot megelő-
zően szerződést nem köthet, az így létrejött szerződés érvénytelen. 
A biztosító az ajánlat elutasításáról annak beérkezésétől számított ti-
zenöt napon belül értesíti az üzemben tartót.
(2) Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt a 
21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint (díjnemfizetés) szű-
nik meg, az üzemben tartónak az adott biztosítási időszak hátralévő
részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát
kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, amelynél a szer-
ződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemben tartó
annál a biztosítónál köteles a szerződést – az újrakötött szerződés koc-
kázatviselési kezdetének időpontjában alkalmazandó díjtarifa alap-
ján – megkötni, ahol a szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg.
(4) Az a biztosító, amely a szerződést a biztosítási időszak végére fel-
mondta vagy a szerződés a biztosítási időszak alatt díjnemfizetés
miatt szűnt meg, az üzemben tartónak a szerződés megszűnését köz-
vetlenül követő biztosítási időszakra vonatkozó ajánlatát nem köteles
elfogadni.

6. § (1) A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre.
(2) A szerződés úgy is létrejön, ha a szerződő üzemben tartó a díjta-
rifának és a biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatát a jogviszony
tartalmára, és a biztosítási feltételekre vonatkozó tájékoztatás birto-
kában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon a biztosító vagy
annak kép vi selője részére átadja.
(3) A biztosító a (2) bekezdés szerinti ajánlatot annak átadásától szá-
mított 15 napon belül az 5. § (4) bekezdésében meghatározott in-
dokok alapján utasíthatja el.
(4) Ha az üzemben tartó ajánlata nem felel meg a (2) bekezdésben
meghatározott feltételeknek, a szerződés akkor is létrejön, ha a biz-
tosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti esetben a szerződés az ajánlat át-
adásának időpontjában – az ajánlat szerinti tartalommal – jön létre.
(6) A biztosító a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ajánla-
tot annak átadásától számított 15 napon belül a díjtarifától és a biz-
tosítási feltételektől való eltérésre történő hivatkozással, illetve az 5. §
(4) bekez désében meghatározott indokok alapján elutasíthatja, vagy
igazolható mó don elküldött javaslatot tehet az ajánlat díjtarifának és
a biztosítási feltételeknek megfelelő módosítására. Ha az ajánlat mó-
dosítására tett javaslatot a szerződő a kézhezvételtől számított
15 napon belül nem kifo gásolja, a szerződés az (5) bekezdésben
meghatározott időpontban a módosított ajánlat szerint létrejön.
(7) Ha a biztosító az ajánlat módosítására tesz javaslatot, köteles az
üzemben tartó figyelmét felhívni az ajánlat módosításának tényére,
valamint az ajánlathoz viszonyított lényeges eltérésekre. Ennek hiá-
nyában a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
(8) A biztosító kötvényt az e §-ban meghatározottak szerint létrejött
 szer ződés tartalmával egyező tartalommal bocsáthat ki.

7. § (1) A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó nap-
jára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a
biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A fel-
mondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben  megér-
 kezik.
(2) A biztosítási időszakon belül – az e törvényben meghatározott
ese teken túl – a szerződés csak a felek közös megegyezésével szün-
tethető meg.
(3) A szerződés érdekmúlással szűnik meg a gépjármű forgalomból
történő kivonásával, az üzemben tartó változása esetén, illetve szü-
netelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától szá-
mított hat hónapon belül nem történik meg.
(4) A szerződés érdekmúlással szűnik meg a tulajdonjog átszállása
esetén, ha a szerződéskötésre kötelezett üzemben tartó személyében
változás áll be.

8. § (1) A járműnyilvántartásban szereplő gépjárművek vonatkozásá-
ban a fennálló biztosítás által érintett biztosítót az e törvényben elő-
írt feladatainak ellátása céljából, a gépjármű forgalomból történő ki-
vonásának, a gépjármű első és ismételt forgalomba helyezésének, va-
lamint a gépjármű tulajdonjogát érintő változásnak – ideértve a régi
tulajdonos (átruházó) külön jogszabályban meghatározott, tulajdon-
jog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének
időpontját is – járműnyilvántartásba történő bejegyzéséről, továbbá
az üzemben tartó és a járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben
tartó személyét érintő változás járműnyilvántartásba történő bejegy-
zéséről – e tény járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyide-
jűleg – a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti, amely
értesítést a biztosító a feladatai ellátása során figyelembe veszi.
(2) A járműnyilvántartásban nem szereplő gépjármű üzemben tar-
tója a hatósági engedély visszavonását, a tulajdonjog átruházását, il-
letve az üzemben tartó változását igazoló okiratot, a forgalomban
történő részvétel végleges megszüntetését tanúsító nyilatkozatát kö-
teles a biztosítónál 15 napon belül bemutatni.
(3) A biztosító köteles – a díjnemfizetéssel történő megszűnés eseté-
nek kivételével – a biztosítási szerződés megszűnésének tényéről és a
megszűnt szerződés külön rendeletben meghatározott bonus-malus
besorolásáról a megszűnést, illetve az arról történt tudomásszerzést
követő 30 napon belül az üzemben tartót írásban tájékoztatni.
(4) A szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
(5) A szerződésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései akkor alkal-
mazhatók, ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

9. § (1) Az üzemben tartó a szerződéskötéskor köteles minden, a biz-
tosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölni a biz-
tosítóval, így különösen – fennálló szerződés esetén a biztosítási idő-
szak vagy a tartam utolsó napját követő – az új biztosítási időszak
vagy a határozott tartam kezdő napját, biztosítóváltás esetén az előző
biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító meg-
nevezését és a biztosítást igazoló okirat számát, továbbá – amennyi-
ben az üzemben tartó már rendelkezik vele – a kártörténeti  rend szer -
azonosító számot.
(2) Az üzemben tartó a szerződéskötéskor köteles a fedezetlenségi díj
megállapításához szükséges adatokat a biztosítóval vagy annak kép-
 vise lőjével közölni.
(3) A 4. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a gépjármű tu-
lajdonosa által üzemben tartóként megnevezett személy által kötött
szer ző dés az üzemben tartói jogosultság keletkezésének – járműnyil-
vántartásba bejegyzett – időpontjában – de legkorábban a biztosí-
tási szer ző désben megállapított időpontban, ennek hiányában a szer-
ződés létrejöttének időpontjában – lép hatályba. Ha az üzemben tar-
tói jogosultság bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül
nem történik meg, a  szer ződés megszűnik.
(4) Az üzemben tartó köteles 8 napon belül bejelenteni a biztosító-
nak a biztosítást igazoló okiratban feltüntetett adatok változását.

10. § Ugyanarra a biztosítási időszakra vagy ugyanazon biztosítási
időszak egy részére kötött további biztosítási szerződés érvénytelen.

A gépjárműflottára kötött szerződésre alkalmazandó szabályok

11. § (1) Gépjárműflottára kötött szerződés esetén a szerződő felek
az e törvényben meghatározottaktól eltérhetnek a szerződés létre-
jöttét, megszűnését, a biztosítási időszakot, a díjfizetést illetően.
(2) A biztosító a díjat a flottára kötött szerződés vonatkozásában a
biztosítási időszak, illetve tartam kezdő napján alkalmazandó díjtarifa
alapján alakítja ki. A biztosító az így megállapított díjat az adott biz-
tosítási időszak alatt nem változtathatja meg.
(3) A biztosító köteles a flottára kötött szerződés vonatkozásában
egy – a meghirdetés napjától számított hatvannapos időszakon túli –
előre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a Magyar
 Nemzeti Bank elnökének rendeletében meghatározott módon, 
a Felügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a meghirdetés közzé-
tételével egyidejűleg a saját és a MABISZ honlapján közzétenni. Elté-
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rés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa az alkalma-
zandó.
(4) Gépjárműflottára a flottához tartozó gépjárművek kategóriáitól
és  faj táitól függetlenül határozott tartamú szerződés is köthető.
(5) A biztosító a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott – gépjár-
műflottára kötendő szerződésre vonatkozó ajánlatát tartalmazó – pá-
lyázatában és az annak alapján megkötött szerződésben eltérhet a
(2) bekezdés szerint kialakított és a (3) bekezdés szerint meghirde-
tett díjtarifájától.

A helytállási kötelezettség és annak mértéke

12. § A biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és
azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, ame-
lyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben
megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasz-
tanak.

13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak szá-
mától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként
500 millió forint összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén
káreseményenként 1600 millió forint összeghatárig köteles helytállni,
amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármi-
lyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés
költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a tel-
jesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.
(2) Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta, vagy a zöld-
kártyarendszer azon országainak területén, amelyek nemzeti irodájá-
val a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító hely-
tállási kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti ország
gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a biz-
tosító szer ző désben meghatározott helytállási kötelezettségének mér-
téke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mérték-
nél, a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződésben
vállalt összeghatárok mér tékéig áll fenn.
(3) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüg-
gésben lévő, időben összefüggő több káresemény egy biztosítási ese-
ménynek minősül.

14. § (1) Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több jogosult
meg alapozott kártérítési igénye meghaladja a 13. § (1)-(2) bekezdé-
sében meghatározott összeget, akkor a kártérítési igények megtérí-
tése az összes kártérítési igénynek a károkra káreseményenként meg-
határozott összeg hez viszonyított arányában történik.
(2) Ha kártérítésként járadékfizetési kötelezettség áll fenn, a biztosí-
tási összeg felosztásakor a járadék tőkeértékét kell figyelembe venni.
Ha a jövőben várható járadékkifizetések tőkeértéke magasabb a szer-
ződésben rögzített biztosítási összegből rendelkezésre álló összegnél,
a biztosító a jára dékkifizetések tőkeértékét arányosan csökkentve ál-
lapítja meg a jára dék nagyságát.
(3) Ha a biztosítási esemény folytán az adott kártípusra (dologi, il-
letve személyi kár) meghatározott káreseményenkénti összeg kimerül,
a biztosítási összeg felosztásakor figyelembe nem vett károsult kizá-
rólag akkor érvényesíthet kártérítési igényt, ha azt a biztosító a káro-
sultnak fel nem róható okból hagyta figyelmen kívül. Ebben az eset-
ben a kárt olyan arányban kell az adott kártípusra meghatározott biz-
tosítási összeg újra fel osz tásával megtéríteni, amilyen arányban a ká-
rosult a biztosítási összeg felosztásakor abból részesülhetett volna.
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárást kell követnie a biztosítónak akkor
is, ha egy vagy több károsult kártérítési igénye a károsultnak fel nem
róható okból a biztosítási összeg felosztását követően jelentkezik,
vagy növekszik (pl. egészségi állapot romlása).
(5) Ha a biztosító a figyelembe nem vett károsult kárát az (1)-(4) be-
kezdésekben foglaltak szerint megtérítette, a biztosítási összeg újra-
 fel osztása miatt jogosult a többi érintett károsulttól a részükre
 korábban teljesített kárkifizetésből az új kártérítési arányt megha-
ladó kártérítési össze get visszakövetelni a kifizetést követő 5 éven
belül. A biztosító az újra felosztás lehetőségéről köteles a károsultat a

kárrendezés során, az első kárkifizetéssel egyidejűleg írásban tájékoz-
tatni.
(6) Ha egy vagy több károsult kártérítési igénye a biztosítási összeg (1)
bekezdésben meghatározottak szerinti felosztásakor figyelembe vetthez
képest csökken, abban az esetben a többi károsult a biztosítási összeg új-
 ra felosztásából eredő új kártérítési aránynak megfelelő kártérítésre jo-
gosult.

15. § A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely
a) a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha

ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tár-
gyak;

b) a károkozó gépjárműben keletkezett;
c) a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igé-

nyéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként ke-
letkezett;

d) sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az
 egészség ügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak
megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett;

e) a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett;
f) a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagép-

ként való használata során keletkezett;
g) álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében

kelet kezett;
h) üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karban-

tartási munkái során keletkezett;
i) gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során követke-

zett be;
j) környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett;
k) a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos

 állag rongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott;
l) háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következménye-

ként keletkezett.

A biztosítási szerződés időbeli hatálya, és a biztosítási időszak

16. § (1) Az állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek ese-
tében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú.
(2) Az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tar-
tási engedéllyel rendelkező gépjárművek, továbbá az igazolólappal
rendelkező lassú járművek és a négykerekű segédmotoros kerékpárok
(quadok), továbbá a külön jogszabályban meghatározott forgalomba
helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében, valamint a 4. § (7)
bekezdésében foglalt esetben a biztosítási szerződésben megjelölt
határozott tartamú szerződés köthető.
(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben
meg határozott mezőgazdasági erőgép (lassú jármű) esetében hatá-
rozatlan tartamú szerződés köthető.

17. § (1) A határozatlan tartamú szerződések esetében a biztosítási
időszak egy év, az 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint új-
rakötött szerződések esetében a megszűnt szerződés szerinti biztosí-
tási időszak végéig terjedő időszak.
(2) A biztosítási évfordulót a biztosítást igazoló okiraton fel kell tün-
tetni.
(3) A biztosítási időszak első napja – a szünetelés időtartama alatt ha-
tályba lépő szerződések kivételével – a kockázatviselés kezdete.
(4) A biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző ötvenedik
napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a biz-
tosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra – az értesítés
időpont jában rendelkezésre álló adatok alapján – a díjtarifa szerint
várható díjról.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott értesítés – a szerződő hozzáj-
áruló nyilatkozata alapján – elektronikus úton is megtehető.
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A biztosítási szerződés területi hatálya

18. § A biztosítási szerződés területi hatálya a tagállamok területére,
valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki,
amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabály-
zatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött.

A biztosító kockázatviselése

19. § (1) A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek
által a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a
szerződés létrejöttének időpontjában, a 4. § (3) bekezdésében meg-
határozott üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemben
tartói jogosultság keletkezésének – járműnyilvántartásba bejegyzett –
időpontjában – de legkorábban a biztosítási szerződésben megálla-
pított időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttének idő-
pontjában – kezdődik.
(2) Ahhoz, hogy a biztosító kockázatviselése már a biztosítási szerző-
dés létrejöttét megelőzően megkezdődjék, a biztosító vagy az általa
feljogosított személy írásbeli elfogadó nyilatkozata szükséges.
(3) Semmis a biztosító által egyoldalúan, a másik fél közreműködése
nélkül meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési (biz-
tosítási) feltétel, amennyiben olyan kikötést tartalmaz, hogy a bizto-
sító csak a díj (első díjrészlet) befizetését követően viseli a kockázatot.
(4) A biztosító kockázatviselése a 21. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott türelmi időben fennáll.
(5) A szerződés érdekmúlással történő megszűnése esetén a biztosító
kockázatviselése a forgalomból történő kivonás, a forgalomban tör-
ténő részvétel végleges megszüntetése, a szerződéskötésre kötelezett
üzemben tartó személyének változása esetén a tulajdonjog átszállása,
illetve az üzemben tartói jogosultság megszűnésének – járműnyil-
vántartásba  be jegy zett – időpontjában szűnik meg.
(6) A biztosító kockázatviselése a szerződés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetése esetén a szerződés megszűnésének időpontjá-
ban, a szer ző dés biztosítási időszak végére történő felmondása ese-
tén a biztosítási időszak zárónapján szűnik meg.
(7) A szerződés a 21. § (4) bekezdésében meghatározott megszű-
nése  ese tén a biztosító kockázatviselése a türelmi idő zárónapján szű-
nik meg.

Díjfizetés

20. § (1) A biztosítási díj a kockázat viselésének időtartamára előre il-
leti meg a biztosítót.
(2) A biztosító a kockázatviselése megszűnése napjáig járó biztosítási
díj megfizetését követelheti.
(3) A határozott tartamú biztosítási szerződések biztosítási díja a
 biztosítás tartamára egy összegben illeti meg a biztosítót (egyszeri
díj).

21. § (1) A biztosítás első díjrészlete, valamint folytatólagos díjrész-
letei a felek által a szerződésben meghatározott időpontokban ese-
dékesek. Ennek hiányában az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor,
a folytató lagos díjrészlet pedig az adott díjfizetési időszaknak az első
napján esedékes.
(1a) Ha a díj a 23. § (2) bekezdésében meghatározott megváltozta-
tás esetén módosul, vagy a szerződő fél által már megfizetett díjat
jogszabályváltozás folytán utóbb más tartozására kell elszámolni, az
üzemben tartó a díjkülönbözetet az esedékes következő biztosítási
díjrészlettel együtt – a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése
esetén 30 napos határidővel – köteles megfizetni.
(2) Az egyszeri díjat – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a
 szer ződés létrejöttekor kell megfizetni.
(3) A biztosítót a késedelmes díjfizetés időszakára a szerződésben
megállapított kamat illeti meg.
(4) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj
esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következ mé-
 nyekre történő figyelmeztetés mellett – a szer ződő félnek a díj esedé -

kességétől számított hatvan napos póthatáridővel, igazolható módon
a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő leteltével a szer-
ződés – amennyi ben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedé-
kességtől számított hatvanadik napon megszűnik.
(5) A biztosító köteles a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésé-
ről a póthatáridő leteltét követő 15 napon belül az üzemben tartónak
igazolható módon értesítést küldeni.
(6) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a szerződő fél
a szerződés megkötésekor köteles megfizetni az újrakötött szerződés
vonatkozásában az adott biztosítási időszak hátralévő részére járó
díjat, és – amennyiben még nem fizette meg – a díjnemfizetéssel
megszűnt szerződés vonatkozásában a türelmi időre járó díjat.
(7) A biztosító köteles a szerződés (4) bekezdés szerinti díjnemfizetés
miatt bekövetkező megszűnése esetén a kötvénynyilvántartó szerv
felé a 49. § alapján fennálló értesítési kötelezettségének a szerződés
megszűnésétől számított nyolc munkanapon belül eleget tenni.

Fedezetlenségi díj megfizetésére vonatkozó szabályok

22. § (1) Az üzemben tartó köteles a fedezetlenségi díjat megfizetni.
(2) A teljes fedezetlenségi díjat azon biztosító köteles kiszámítani és
beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát kö-
vetően szerződést köt.
(3) A biztosító a fedezetlenségi díjat az arról történt tudomásszerzést
követően haladéktalanul köteles kiszámítani.
(4) A fedezetlenségi díj kiszámításánál arra az évre járó meghirdetett
díjtarifát kell alkalmazni, amelyre a fedezetlenség időtartama esik, a
díjat beszedő biztosító díjtarifája nem alkalmazható.
(5) Az üzemben tartó a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak sze-
rint kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlet-
tel együtt, a biztosítási időszakra járó teljes díj egyösszegű megfize-
tése esetén 30 napos határidővel köteles megfizetni. A biztosító, ha
a fedezetlenséggel érintett időszak meghaladja a 120 napot, részlet-
fizetési lehetőséget nyújthat.
(6) Ha az üzemben tartó az (5) bekezdésben meghatározott kötele-
zettségének nem tesz eleget, a 21. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(7) A Kártalanítási Számla kezelője a fedezetlenségi díjnak - a díjhir-
detést követő naptári évre vonatkozó, a Kártalanítási Számla általi kár-
térítések és a kártérítésekhez kapcsolódó eljárási költségek alapján egy
naptári évre számított - tarifáját gépjármű-kategóriánként, legkésőbb
a naptári év végét megelőző negyvenötödik napig a Magyar Nemzeti
Bank elnökének rendeletében meghatározott módon a Felügyelet
honlapján meghirdeti, továbbá ezzel egyidejűleg a MABISZ honlap-
ján közzéteszi. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett ta-
rifa az alkalmazandó.
(8) A Kártalanítási Számla kezelője jogosult az érdekmúlás miatt vagy
egyéb okból következően ki nem számlázott, illetve a biztosító által
kiszámlázott és az üzemben tartó által részben vagy teljes mértékben
ki nem fizetett fedezetlenségi díjat beszedni.

Díjtarifa, díjhirdetés

23. § (1) A biztosító a díjat minden egyedi szerződés vonatkozásában
a meghirdetett – a biztosítási időszak, illetve tartam kezdőnapján al-
kalmazandó – díjtarifa alapján alakítja ki és azt az adott biztosítási idő-
szak alatt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem változ-
tathatja meg, kivéve, ha a szerződés díja a szerződő üzemben tartó-
nak a szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési
kötelezettségének megsértése következtében tér el a díjtarifa szerint
megállapítandó díjtól.
(2) A szerződő üzemben tartónak a szerződés megkötésekor fennálló
közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése esetén a
szerződés díja legkésőbb a kockázatviselés kezdetét követő hatvan
napon belül, az üzemben tartó egyidejű értesítése mellett – a szer-
ződéskötéskor fennálló tények figyelembevételével – a kockázatvise-
lés kezdetétől alkalmazandó hatállyal módosítható a biztosítási idő-
szak, illetve tartam kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint.
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(3) A biztosító köteles minden egyedi szerződés vonatkozásában
egy – a meghirdetés napjától számított hatvannapos időszakon túli –
előre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a Magyar Nem-
zeti Bank elnökének rendeletében meghatározott módon, a Fel-
ügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a meghirdetés közzétételé-
vel egyidejűleg a saját és a MABISZ honlapján közzétenni. Eltérés ese-
tén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó.
(4) A biztosító köteles a biztosítási feltételeit és az alkalmazandó díj-
tarifáját az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben és a hon-
lapján folyamatosan hozzáférhetővé tenni.
(5) Ha a biztosító a gépjármű-felelősségbiztosítást határon átnyúló
szolgáltatás keretében nyújtja és Magyarország területén szervezeti
egységgel nem rendelkezik, köteles gondoskodni arról, hogy a (4)
bekezdésben említett információk a kárképviselő székhelyén vagy la-
kóhelyén betekintés céljából kifüggesztésre kerüljenek.

24. § (1) A határozatlan tartamú szerződés fennállása alatt a biztosí-
tás díja a következő biztosítási időszak első napjától kezdődő hatállyal
a biztosítási időszak kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint mó-
dosul, és az az adott biztosítási időszak alatt nem változtatható meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kizárólag akkor lehet eltérni, ha
azt jogszabály kifejezetten lehetővé teszi.

Bonus-malus rendszer

25. § (1) Az üzemben tartó a kármentes időszakhoz igazodó díjked-
vezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési
kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet
(malus) fizetésére köteles.
(2) A biztosítók külön rendeletben meghatározottak szerint kötele-
sek a kártörténeti adatokat felhasználni, a kártörténeti adatokon ala-
puló bonus-malus rendszert működtetni, továbbá a kártörténeti iga-
zolásokat kiadni.

Szünetelés

26. § (1) A biztosító kockázatviselése a járműnyilvántartásban sze-
replő gépjárművek esetében szünetel, ha az üzemben tartó kérelmére
vagy hivatalból történő eljárás következtében a gépjármű a forga-
lomból ideig lenes kivonásra került.
(2) A biztosítót az (1) bekezdésben meghatározott ideiglenes kivonás
tényéről, valamint annak kezdő és záró időpontjáról a kötvénynyil-
vántartó szerv elektronikus úton értesíti.
(3) A szünetelés a (2) bekezdésben meghatározott időpontoknak
meg fe le lően a kivonás napjától a szünetelés lejártának napjáig vagy
a gépjármű ismételt forgalomba helyezésének napjáig, de legfeljebb
hat hónapig tart.
(4) Ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított egy
éven belül nem történik meg, a szerződés az egyéves időszak utolsó
napját követő napon megszűnik.
(5) A szünetelést követő díjrészlet fizetésének esedékessége – a felek
eltérő megállapodásának hiányában – a szünetelés megszűnésének a
napja.
(6) A hivatalból történő ideiglenes kivonás következtében fennálló
szünetelés esetén a biztosító a (2) bekezdésben meghatározott érte-
 sü léstől számított 15 napon belül tájékoztatja az üzemben tartót a
kocká zat viselés szünetelésének tényéről és az esetlegesen bekövet-
kező kár oko zás következményeiről.
(7) A szünetelés időtartama alatt az üzemben tartó kötelezettsége a szer-
 ző dés folyamatos díjfizetéssel történő hatályban tartására nem áll fenn.
(8) A járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművek esetében a
szüne telésnek nincs helye.

Kártérítési igények érvényesítése

27. § A biztosító, a Kártalanítási Számla kezelője, a Nemzeti Iroda, a
kárrendezési megbízott, valamint a Kártalanítási Szervezet a gép-
jármű üzemeltetése során okozott kárt az e törvényben foglaltak sze-

rint megtéríti. E kártérítés nem érinti a károsultnak a Polgári Tör-
vénykönyv szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség sza-
bályai alapján érvényesíthető további kártérítési igényét.

28. § (1) A károsult kártérítési igényét e törvény alapján, a biztosítási
 szer ződés keretei között a károkozó gépjármű üzemben tartójának biz-
tosítójával szemben közvetlenül, illetve az e törvényben meghatáro-
zott esetekben a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben jogosult
érvénye síteni.
(2) A más tagállam területén lakóhellyel (székhellyel) rendelkező ká-
rosult keresetet indíthat a károkozó Magyarország területén szék-
hellyel rendelkező biztosítójával szemben a lakóhelye (székhelye) sze-
rinti tagállamban, vagy a baleset bekövetkezésének helye szerinti tag-
államban, amennyiben a baleset a zöldkártyarendszer valamely, a ká-
rosult lakóhelyétől (székhelyétől) eltérő országában következett be.
(3) A biztosítóval szemben támasztott követeléseket a károsult vá-
lasztása szerint a kárképviselővel szemben is érvényesítheti a biztosí-
tóra kiterjedő joghatállyal.

29. § (1) A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei a
hely színen kötelesek átadni egymásnak a személy, a gépjármű és a
biztosítási szerződés azonosításához szükséges – a 46. § (2) bekez-
désének a), b) és d) pontjaiban meghatározott – adatokat, valamint
a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Az így át-
adott adatok az e tör vényben meghatározott feladatainak ellátása
céljából kizárólag a bizto sí tóhoz, a Nemzeti Irodához, a Kártalanítási
Számla kezelőjéhez, a Kártalanítási Szervezethez, a levelezőhöz, a kár-
rendezési megbízotthoz, a kár képviselőhöz, az egészségbiztosítási
szervhez, a nyugdíjbiztosítási  szerv hez továbbíthatók és a Bit. bizto-
sítási titokra vonatkozó szabályai  sze rint kezelendők.
(2) A károsult a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudo-
 más szerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biz-
tosítónak. A határidő elmulasztása esetén – kivéve, ha a károsult bi-
zonyítja, hogy az önhibáján kívül történt – a késedelmes teljesítés jog-
következményei a kár esemény bekövetkezése és a káresemény beje-
lentése közötti időszak ra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a
levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a
Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók.
(3) A Kártalanítási Alap fedezi a károsultnak a felszámolás alatt álló
biztosítóval szemben fennálló követelését a biztosítási szerződésben,
valamint e törvényben a kártérítési igények érvényesítésével kapcso-
latos rendelkezések figyelembevételével.

30. § (1) A biztosított köteles a káreseményt – a kárrendezéshez szük-
séges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, va-
lamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást le-
folytató szerv megjelölésével – 5 munkanapon belül a biztosítójánál
írásban bejelenteni.
(2) Fedezetet nyújtó érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező
üzemben tartó az (1) bekezdésben meghatározottakat 5 munkana-
pon belül köteles a Kártalanítási Számla kezelőjének bejelenteni. 
Ha a károsult – a balesetben részes másik fél vagy az eljáró hatóság
tájékoztatása alapján – a bejelentést olyan biztosítónál teszi meg,
amelynél a gépjármű üzembentartója nem rendelkezik a káresemény
időpontjában fedezetet nyújtó érvényes biztosítási szerződéssel vagy
a szerződés fennállása vitás és más – biztosítási fedezetet nyújtó – biz-
tosító érintettsége nem merül fel, a biztosító a bejelentést – további
intézkedés megtétele nélkül – annak beérkezésétől számított 8 mun-
kanapon belül köteles a Kártalanítási Számla kezelőjének továbbítani
és a károsultat erről egyidejűleg tájékoztatni. A 31. §-ban meghatá-
rozott 15 napos, illetve 3 hónapos időszak kezdő időpontja a doku-
mentumok, illetve a bejelentés Kártalanítási Számla kezelőjéhez tör-
ténő beérkezésének napját követő munkanap.
(3) Köteles a biztosított 5 munkanapon belül bejelenteni azt is, ha a
kár eseménnyel kapcsolatban ellene peres vagy nemperes eljárás in-
dult. A biz tosító jogosult ebben az eljárásban a biztosított képvisele-
téről gon dos kodni.
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(4) Az érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó
a (3) bekezdésben meghatározottakat 5 munkanapon belül köteles a
Kártalanítási Számla kezelőjének bejelenteni. A Kártalanítási Számla ke-
zelője jogosult ebben az eljárásban az érvényes biztosítási szerződéssel
nem rendelkező üzemben tartó képviseletéről gondoskodni.
(5) Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a
 haza érkezés időpontjától kell számítani.
(6) A biztosító, a Nemzeti Iroda, a Kártalanítási Számla kezelője, a
kárképviselő és a levelező kérelmére, a kárrendezési eljárás lefolytatása
céljából, az eljáró hatóság tájékoztatást nyújt a káreseménnyel kap-
csolatos eljárás állásáról, eredményéről, a károsult és a károkozó 
– 46. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott – személyes
adatairól, a gépjármű hatósági jelzéséről, a biztosító megnevezéséről,
a biztosítást igazoló okirat számáról, valamint a káreseménnyel kap-
csolatban a konkrét esetre vonatkoztatva a kártérítési igények rende-
zéséhez szükséges alapvető adatokról.

31. § A biztosító, ennek kárrendezési megbízottja, levelezője, a kár-
 kép viselő, a Kártalanítási Számla kezelője és a Nemzeti Iroda köteles
a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől szá-
mított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legké-
sőbb a kár té rítési igény benyújtásától számított három hónapon belül
a károsultnak:
a) kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az ese-

tekben, amelyekben a felelősség nem vitás és a kárt a 13. § (1)-
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jogcímenként (be-
leértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerűen meg-
állapította, vagy

b) indoklással ellátott választ adni a kártérítési igényben foglalt
egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a felelőssé-
get nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, vagy a teljes kárt
összegszerűen nem állapította meg.

32. § (1) A biztosító a kártérítési követelések jogosságát a biztosított
felelősségre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak és a rendelkezésre
álló té nyek és adatok összevetése alapján, a biztosított kártérítési fe-
lelősségéhez mérten köteles megállapítani.
(2) A károsult kártérítési követelését elutasító jogerős ítélet hatálya a
biztosítottra – a 35. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az
üzemben tartóra és a vezetőre – is kiterjed, ha azt a károsult és a biz-
tosító, a kárképviselő, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási Számla
kezelője közötti perben hozta a bíróság.
(3) A biztosító, a Kártalanítási Számla kezelője egyösszegű pénzbeli
kártérítés esetén köteles a megállapított összeget a kártérítési javas-
lat elfogadását, vagy a kártérítés jogerős megítélését követő 15 napon
belül a károsultnak megfizetni.

32/A. § (1) Gépjármű károsodása esetén a biztosító előzetes kalkulá-
ciót készít az általa téríthető helyreállítási költségek és kiadások nettó,
illetve bruttó összegéről, illetve – amennyiben az értékcsökkenés fi-
zetésének feltétele fennáll – az értékcsökkenés mértékének megfelelő
összegről, és erről tájékoztatja a károsultat.
(2) A biztosító a gépjárműben keletkezett kár helyreállításához szük-
séges költségek általános forgalmi adóval növelt összegét a károsult-
nak csak akkor térítheti meg, ha a károsult által bemutatott számla
tartalmazza a gépjármű helyreállításához szükséges munkálatok meg-
nevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint az a számvitelről
szóló törvény előírásainak megfelel, kivéve, ha a károsult a közleke-
désbiztonsági szempontokra is tekintettel a gépjármű megjavíttatása
helyett az (1) bekezdés szerinti mértékű nettó kártérítési összeggel
szabadon kíván rendelkezni. Amennyiben az értékcsökkenés fizeté-
sének feltétele fennáll, a biztosító az (1) bekezdés szerinti értékcsök-
kenés összegét téríti meg. Gazdasági totálkár esetén vagy ha a káre-
semény következtében károsult gépjármű helyreállítása műszaki
okokból nem lehetséges, a biztosító a gépjármű károsodás időpont-
jában fennálló forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel)
csökkentett összegét alapul véve köteles megtéríteni a károsult kárát.

32/B. § (1) Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a közlekedési baleset-
tel érintett gépjármű kormányműve, futóműve, illetve karosszériája
(alváza) olyan károsodást szenvedett, amely miatt a közúti forga-
lomban való további részvételre közlekedésbiztonsági szempontból
alkalmatlannak tekinthető, a kárfelvételi eljárás befejezésétől számított
8 munkanapon belül, a jogosult erre irányult nyilatkozata alapján ér-
tesíti – az alkalmatlanság okának feltüntetésével – a közlekedési ha-
tóságot, kivéve, ha a károsult a hulladékká vált gépjárművekről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak bontási átvé-
teli igazolását a biztosítónak bemutatja.
(2) A gépjárműben keletkezett károsodás esetén a biztosító a kár hely-
reállításához szükséges teljes költséget biztosítási szolgáltatása kere-
tében csak akkor térítheti meg a károsultnak, ha a közlekedési ható-
ság a gépjármű műszaki vizsgálata eredményeként 
a) arról tájékoztatja a biztosítót, hogy a gépjármű a közúti forga-

lomban való részvételre közlekedésbiztonsági szempontból al-
kalmas, vagy

b) a gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból a (3) bekez-
désben meghatározott kivétellel műszakilag alkalmatlannak mi-
nősíti, és ennek alapján a gépjárművet a járási hivatal – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint – ideiglenesen kivonta a
forgalomból.

(3) A (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben,
ha a közlekedési hatóság a gépjármű műszaki vizsgálata eredménye-
ként a hulladékká vált gépjárművekről szóló jogszabály hatálya alá
tartozó gépjárművet közlekedésbiztonsági szempontból véglegesen
alkalmatlannak minősítette.
(4) A biztosító az értékcsökkenés összegét csak abban az esetben fi-
zetheti ki a károsult részére, ha a károsult a hulladékká vált gépjár-
művekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó gépjármű esetén annak
bontási átvételi igazolását a biztosítónak bemutatta vagy a gépjár-
művet a járási hivatal – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – végleg kivonta a forgalomból.
(5) A károsult részére a biztosító nem fizetheti ki a 32/A. § (1) bekez-
dése sze rint kalkulált nettó összeget, illetve az értékcsökkenés össze-
gét, ha a  köz   le kedési hatóság arról tájékoztatja, hogy az üzemben tartó
az (1) be kez désben foglalt értesítés alapján elrendelt műszaki vizsgá-
latra a gépjár művet nem mutatta be, és a műszaki vizsgálatára más
módon sem került sor.
(6) A 32/A. § (2) bekezdésében, valamint a (2)–(5) bekezdésben fog-
laltak nem érintik azt a lehetőséget, hogy a biztosító a 32/A. § (1)
bekezdés szerint előzetesen kalkulált nettó összeg, illetve értékcsök-
kenés 60%-ának megfelelő összegű szolgáltatási előleget nyújtson.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározottakat nem kell alkalmazni,
ha a kárt szenvedett gépjármű telephely szerinti országa nem Ma-
gyarország.

Törvényi engedmény

33. § Amennyiben a biztosító, a Nemzeti Iroda vagy a Kártalanítási
Számla kezelője a kárt megtérítette, a megtérített összeg erejéig őt il-
letik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat – a 35. § (1) bekez-
désében meg határozott esetekben az üzemben tartót és a vezetőt –
illették meg a kárért felelős személlyel szemben.

Visszkereset

34. § (1) A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a 36. § (6) bekezdé-
sében meghatározott esetben a Kártalanítási Számla kezelője az általa
kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:
a) attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az

egyéb ként jogosan használó engedélye nélkül vezette;
b) a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bárme-

lyi küktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;
c) a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képes-

ségre hát rányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, il-
letve bár mely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen sze-
mélynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos
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vagy a vezetési képes ségre hátrányosan ható szertől befolyásolt ál-
lapotát nem ismerhette fel (alkoholos befolyásoltságnak tekinthető
a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l érté-
ket meghaladó légalkohol szint);

d) a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem
rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezeté-
sét ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gép-
járművet enge déllyel vezető esetében a gépjárművezetői enge-
dély meglétét alapos okból feltételezte;

e) az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elha-
nyagolt műszaki állapota okozta;

f) a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve fog-
lal kozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;

g) az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés meg köté-
 sekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként ter-
 helő köz lési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem
teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget
befolyásolta.

(2) Ha a biztosított az (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint a ve-
zető az f) pontban felsorolt esetekben köteles a megtérítésre, a telje-
sített szolgáltatások keretei között egy biztosítási eseménnyel kap-
csolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla
kezelője legfeljebb 1,5 millió Ft-ig érvényesítheti követelését.
(3) Ha az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
 eset ben köteles a megtérítésre, a teljesített szolgáltatások keretei kö-
zött egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti
Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője legfeljebb 750 ezer Ft-
ig érvé nyesítheti követelését.
(4) Ha az üzemben tartó, illetve a vezető bizonyítja, hogy az (1) be-
kezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségét nem szándéko-
san szegte meg, a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási
Számla kezelője követelését az általa teljesített szolgáltatás keretei kö-
zött legfeljebb 500 ezer Ft-ig érvényesítheti.
(5) Az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító, a Nemzeti
Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője nem érvényesíthet
meg térítési igényt.

A szerződési feltétel Biztosítási törvényen alapuló 
és egyéb rendelkezései

A Gfbt szabályai a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX. törvény (továbbiakban Bit) 96.§ és 10. számú mellék-
lete alapján valamint a felek egyéb rendelkezéseire nézve az alábbi-
akkal egészülnek ki.

A biztosítás díja általában az alábbi módon és gyakorisággal fizet-
hető:
• a biztosító által küldött készpénz átutalási megbízással;
• átutalással;
• csoportos beszedési megbízással;
• bankkártyával;
• negyedéves, féléves és éves gyakoriság mellett.
A díjfizetés módjára és gyakoriságára vonatkozó egyes speciális ese-
teket a biztosító adott évre érvényes díjszabása tartalmazza.
Bankkártyás díjfizetési mód esetén csak éves díjfizetési gyakoriság vá-
lasztható, továbbá csak a szerződéskötéskor megállapított fizetendő
díj egyenlítendő ki bankkártyával való fizetés útján. A további fize-
tendő díjkülönbözetet illetve a szerződés második és későbbi idősza-
kaira fizetendő díjakat a szerződő banki átutalással tartozik kiegyen-
líteni.

A biztosító a szolgáltatását a benyújtott számlák alapján, ezek hiá-
nyában a károsulttal kötött egyezség alapján téríti meg.
A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüg-
gésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy
a be kö vetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szüksé-
ges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-,
javítási, illetve hely re állítási költség) után az általános forgalmi adó
összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alap-
ján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogo-
sultnak, amelyen feltüntetik az álta lá nos forgalmi adó összegét, vagy
amelyből annak összege kiszá mít ható.

A Biztosító által a kárrendezés során bekérhető dokumentumok körét
a jelen szabályzat 10–11. oldalán levő „Tájékoztató az UNIQA Bizto-
sító Zrt. által a kárrendezés során bekérhető okiratokról” elnevezésű
fejezet tartalmazza.

Jelen biztosítási szerződés alapján keletkezett kártérítési igények a Pol-
gári Törvénykönyv elévülési szabályai szerint évülnek el. 
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A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tör-
vény 69. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ állam-
titkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rende-
let 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. A bonus-malus rendszer általános szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. igénylõ: a biztosított gépjármû kártörténeti adatra (kármentesség
té nyére) vonatkozó igazolást igénylõ ü� zemben tartója;
2. kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított
gépjármű vonatkozásában az adott biztosítóval fennállt kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetke-
zett – a kártérítési igény alapjául szolgáló – káreset vonatkozásában 
a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kár-
térítési kötelezettség ismertté válásának dátuma (a kártérítéssel kap-
csolatos első kifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott ítélet jog-
erőre emelkedésének dátuma), a kifizetett kártérítési összeg megha-
tározott határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kár-
mentesség igazolt ténye;
3. újonnan belépõ ü�zemben tartó: az a szerzõdést kötõ üzembentartó,
aki a szerzõdéskötést megelõzõ 2 évben magyarországi telephelyû
gépjármû vonatkozásában az adott gépjármû-kategóriában felelõs-
ségbiztosítási  szer  zõdéses jogviszonyban ü� zemben tartóként nem állt.

2. § (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerék-
párra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági von-
tatóra terjed ki.
(2) A bonus-malus rendszer az (1) bekezdés szerinti gépjármû-kate-
góriák vonatkozásában egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból
áll.
(3) A biztosító az egyedi szerzõdéseket díjmegállapítás céljából az új
biztosítási idõszakot közvetlenül megelõzõ biztosítási idõszak és az új
biztosítási idõszak kezdõ napjai közötti idõtartam kártörténeti adatai
alapján az 1. melléklet szerinti táblázatban meghatározott módon a
bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli (besorolás).
(3a) A biztosító a kártörténeti adatokat a (3) bekezdés szerinti beso-
rolás céljából történő felhasználás mellett a díjtarifa szerinti további
korrekciós tényezőként is figyelembe veheti.
(4) A biztosító köteles a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási
egyedi szer zõdéseit a bonus-malus rendszer szerint nyilvántartani.

3. § (1) Az érintett szerzõdés vonatkozásában a bonus-malus rend-
szerrel járó elõnyök és hátrányok a szerzõdõ üzemben tartó szemé-
lyéhez fûzõdnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gép-
jármûvét ki vezette.
(2) Egy biztosítási szerzõdéssel kapcsolatosan elért osztályba sorolás
a  szer zõdés hatálya alatt az üzemben tartó párhuzamosan üzemelte-
tett to vábbi jármûveire nem használható fel.
(3) Ha az adott gépjármûvet jogtalanul használatba veszik, és erre
vo nat kozóan büntetõ feljelentés megtételére kerül sor, úgy a jogo-
sulatlan hasz náló által a gépjármûvel okozott kár a szerzõdés beso-
rolását nem érinti.

2. A besorolásra vonatkozó szabályok

4. § (1) A rendszerbe újonnan belépõ üzemben tartó szerzõdése A00
 osz tályba kerül, kivéve a hozott kárelõzményi igazolás figyelembevé-
telével létrejött szerzõdést.
(2) Egy adott biztosítási idõszakon belül a szerzõdés besorolása – a (4)
és (5) bekezdésben, az 5. § (3)–(5) bekezdésben, továbbá a 7. § 
(3) bekezdésében meghatározott esetkörök kivételével – nem változik.

(3) A besorolás a következõ biztosítási idõszakban egy osztályt emel-
kedik, ha a szerzõdéssel érintett gépjármû az új biztosítási idõszakot
közvetlenül megelõzõ biztosítási idõszak és az új biztosítási idõszak
kezdõ napjai közötti idõtartam során legalább 270 napig biztosítási
fedezettel rendel kezett és ebben az idõtartamban az üzemben tartó-
nak az érintett gép jármû vonatkozásában – a károkozás idõpontjától
függetlenül – kártérítési kötelezettsége (az elsõ kárkifizetés vagy a biz-
tosítóval szemben hozott jogerõs ítélet dátuma) nem vált ismertté.
(4) A biztosító az üzemben tartó által az adott szerzõdés vonatkozá-
sában megszerzett besorolást a szerzõdés megszûnését követõ 2 éven
belül figye lembe veszi – ugyanazon gépjármû-kategóriába tartozó
gépjármûre – az új szerzõdés besorolásánál. Díjnemfizetés miatti szer-
zõdés megszûnés esetén a besorolás másik gépjármûre kötött szer-
zõdésre nem vihetõ át.
(5) Ha az üzemben tartó egy adott gépjármûre már rendelkezik szer-
 zõ déssel, és annak hatálya alatt másik, azonos gépjármû-kategóriába
tarto zó gépjármûre is szerzõdést köt, az új szerzõdést A00 osztályba
kell so rolni. Ha a kedvezõbb besorolású gépjármû szerzõdése érdek-
múlás miatt megszûnik, akkor a megszûnt szerzõdésen megszerzett
besorolás a meg szû nést követõ naptól 2 éven belül az adott üzemben
tartó másik szer zõ dé sére – a biztosítási idõszakon belül is – érvénye-
síthetõ a kedvezõbb besorolású gépjármû elõzõ besorolása által érin-
tett biztosítási idõszak kezdõ napja és az érvényesítés idõpontja kö-
zötti idõtartam során ismertté vált biztosítói kártérítési kötelezettsé-
gek számának figyelembe vételével.

5. § (1) A biztosító az üzemben tartó nyilatkozata alapján állapítja
meg a szerzõdés elõzetes besorolását, ennek hiányában a szerzõdést
elõzetesen az A00 osztályba sorolja.
(2) A biztosító köteles a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30.
nap közötti időtartamon belül a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározott kártörténeti
nyilvántartásból (a továbbiakban: kárnyilvántartás) lekérdezni a szer-
ződés bonus-malus besorolásához szükséges adatokat. A biztosító a
kárnyilvántartásban az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az
előző biztosítást igazoló okirat száma vagy a kártörténeti rendszer
azonosító szám alapján végzi a beazonosítást, a besorolást a közvet-
lenül megelőző biztosítási időszak kárnyilvántartásban meglévő ada-
tai (kockázatviselés időtartama, kártörténeti adatok) alapján állapítja
meg.
(3) A biztosító a biztosítási idõszak kezdetét követõ 45 napon belül
megál la pítja a szerzõdés végleges besorolását a biztosítási idõszak
kezdetére  vissza menõ hatállyal, egyidejûleg a kárnyilvántartásba be-
jegyzi a bonus-malus besorolást és a besorolás szerinti díjról értesí-
tést küld az üzemben tartónak, amennyiben az az üzemben tartó
nyilatkozata szerinti besorolástól eltér.
(4) Ha az üzemben tartó közlése alapján a szerzõdés besorolásához
szükséges adatok a biztosítási idõszak kezdetét követõ 30. napig a
kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók, errõl a tényrõl a biztosító
az üzemben tartónak 15 napon belül értesítést küld. Ha a biztosítási
idõszak kezdetét követõ 60. nap elteltével az adatok a kárnyilvántar-
tásban továbbra sem beazonosíthatók, akkor a biztosító 15 napon
belül A00 osztályban állapítja meg a szerzõdés végleges besorolását
a biztosítási idõszak kezdetére  vissza menõ hatállyal, és a besorolás
szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak.
(5) Ha a biztosító tudomást szerez arról, hogy az üzemben tartó a
kedvezõbb besorolás érdekében akár a gépjármû beazonosítására,
akár a szerzõdés besorolására vonatkozóan valótlan adatokat közöl,
melynek következtében a kárnyilvántartásban történõ beazonosítás
lehetetlenné válik, a biztosító a szerzõdést M04 osztályba sorolja.

5/A. § Ha az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a kárnyilván-
tartásban vagy a kapcsolódó nyilvántartásban szereplő, és a valós
adatokat tartalmazó szerződésben szereplő adatok eltérése miatt –
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valamely biztosító A00 osztályban állapította meg a szerződés végle-
ges besorolását, és a kárnyilvántartási rendszerben a szerződés  be -
azonosításához és besorolásához szükséges adatok később rendelke-
zésre állnak, az adatok helyesbítése időpontjával érintett biztosítási
időszak biztosítója köteles a kárnyilvántartásban meglévő adatok alap-
ján a szerződés végleges besorolását az adott biztosítási időszak kez-
detére visszamenő hatállyal megállapítani.

6. § (1) A biztosító köteles a hozott kárelõzményi igazolást a besoro-
lásra vonatkozó szabályok szerint figyelembe venni, amennyiben az
igazolás tartalmazza az adott biztosítónál nyilvántartott idõszakot, a
kármen tes séget, vagy azt a tényt, hogy az üzemben tartó a szerzõ-
dés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben
jogerõsen megítélt kárt okozott.
(2) A biztosító a besorolásnál kizárólag az utolsó, idõben egybefüggõ
idõtartamra vonatkozó igazolást vagy igazolásokat veheti figyelembe.

7. § (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a kárté-
rítés kifizetés teljes összegéről szóló írásbeli értesítését követő 
45 napon belül a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizesse.
(2) Ha az üzemben tartó a kártérítés teljes összegét a biztosítónak
megfizette, azt a besorolást illetően úgy kell figyelembe venni,
mintha a biztosító részéről kártérítési kötelezettség nem keletkezett
volna.
(3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kártérítési
összeg alapját képező kártérítési kötelezettség már figyelembe vételre
került, az üzemben tartó jogosult a (2) bekezdésnek megfelelő beso-
rolás érvényesítésére.
(4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján tör-
tént kártérítés kifizetést kell figyelembe venni.

8. § A biztosító köteles – az igénylés beérkezését követõ 15 napon
belül – az igénylõ kérésére az igénylést megelõzõ szerzõdéses idõ-
szak vonat ko zá sá ban – amennyiben ezen idõszak tartama az 5 évet
meghaladja, úgy legalább ötéves idõszakra visszamenõleg – a kár-
nyilvántartásban meglévõ kártörténeti adatokról írásban igazolást ki-
adni más tagállam által elõírt fe le lõs ségbiztosítási kötelezettség alap-
ján kötendõ szerzõdéssel kapcsolatos kedvezmény érvényesítése cél-
jából.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2011. június 15. napján lép hatályba.

10. § A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kár-
 történeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 19/2009. (X. 9.)
PM rendelet (a továbbiakban: R.) besorolásra vonatkozó szabályait
kell alkal mazni azon szerzõdések besorolására, amelyek esetében az
R. 6. § (1) be kezdés a) pontja szerinti igazolás 2011. július 1-jét meg-
elõzõen be ér kezett.

11. § E rendelet 8. §-a a gépjármû-felelõsségbiztosításról és a bizto-
sítási kötelezettség ellenõrzésérõl szóló 2009. szeptember 16-i
2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való
megfelelést szolgálja.

12. § E rendeletnek a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás,
illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról szóló 36/2012. (XII.
14.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) által megállapított 
5/A. §-ában foglaltakat a Mód. r. hatálybalépését megelőzően ren-
delkezésre álló – a szerződés beazonosításához és besorolásához szük-
séges – adatok alapján besorolandó szerződések esetében is alkal-
mazni kell.

Melléklet a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelethez

Bonus-malus osztályba sorolás személygépkocsi, 
motorkerékpár esetén

Kiin du ló
A megelõzõ biztosítási idõszak és az új biztosítási idõszak 
kezdõ napjai közötti idõtartam kártörténeti adata alapján

osztály
0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár

B10 B10 B08 B06 B04 M04
B09 B10 B07 B05 B03 M04
B08 B09 B06 B04 B02 M04
B07 B08 B05 B03 B01 M04
B06 B07 B04 B02 A00 M04
B05 B06 B03 B01 M01 M04
B04 B05 B02 A00 M02 M04
B03 B04 B01 M01 M03 M04
B02 B03 A00 M02 M04 M04
B01 B02 M01 M03 M04 M04
A00 B01 M02 M04 M04 M04
M01 A00 M03 M04 M04 M04
M02 M01 M04 M04 M04 M04
M03 M02 M04 M04 M04 M04
M04 M03 M04 M04 M04 M04

Bonus-malus osztályba sorolás autóbusz, tehergépkocsi, 
vontató, mezõgazdasági vontató esetén

Kiin du ló
A megelõzõ biztosítási idõszak és az új biztosítási idõszak 
kezdõ napjai közötti idõtartam kártörténeti adata alapján

osztály
0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár

B10 B10 B09 B08 B07 B06
B09 B10 B08 B07 B06 B05
B08 B09 B07 B06 B05 B04
B07 B08 B06 B05 B04 B03
B06 B07 B05 B04 B03 B02
B05 B06 B04 B03 B02 B01
B04 B05 B03 B02 B01 A00
B03 B04 B02 B01 A00 M01
B02 B03 B01 A00 M01 M02
B01 B02 A00 M01 M02 M03
A00 B01 M01 M02 M03 M04
M01 A00 M02 M03 M04 M04
M02 M01 M03 M04 M04 M04
M03 M02 M04 M04 M04 M04
M04 M03 M04 M04 M04 M04 
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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tör-
vény 69. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
pénz ügy miniszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjá-
ban meghatározott  fel adatkörében eljáró közlekedésrendészetért fe-
lelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi
LXII. törvényben (a továbbiakban: Gfbt.) meghatározott, a kötelező
felelősségbiztosítás fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközök
a következők:
a) az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó biz-

to sítást igazoló okirat az azon szereplő kockázatviselés időtartama
során, valamint határozatlan tartamú szerződés esetén a kocká-
zatviselés időtartama feltüntetésének hiányában a kockázatviselés
kezdő napjától számított 60 napig, vagy

b) az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó biz-
to sí tást igazoló okirat – az okirat szerinti kockázatviselés leteltét kö-
vetően, vagy a kockázatviselés tartamának feltüntetése hiányában
– az adott díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetést igazoló kész-
pénz-átutalási megbízás feladóvevénnyel (a továbbiakban: feladó-
vevény) vagy a díjfizetési bizonylattal együtt, vagy

c) a 2. számú mellékletben meghatározott igazolás, vagy
d) a Gfbt.-ben meghatározott zöldkártya.

(2) A biztosító köteles a kockázatviselést tanúsító – az (1) bekezdés-
ben meghatározott valamely – igazolóeszközt gépjárművenként
egyedileg előállítani és a kockázatviselés teljes időtartamára – kése-
delmes díjfizetés esetén a késedelemre való tekintettel – az üzemben
tartó rendelkezésére bocsátani.
(3) Késedelmes díjfizetés esetén, ha az üzemben tartó a díjfizetést
meg felelő módon igazolja, a biztosító a (2) bekezdésben meghatá-
rozott kö te le zettségének – az igazolást követően – haladéktalanul kö-
teles eleget tenni.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő feladóvevény vagy díjfize-
tési bizonylat abban az esetben fogadható el – a biztosítást igazoló
okirattal együtt – igazolóeszközként, ha az azokon feltüntetett ada-
tokból egyér tel műen megállapítható a díjfizetéssel rendezett díjfize-
tési időszak.
(5) Határozatlan tartamú szerződés esetén az (1) bekezdés a) pontja
sze rinti biztosítást igazoló okirat, az (1) bekezdés b) pontja szerinti
feladó vevény, díjfizetési bizonylat az azokon feltüntetett, díjfizetéssel
rendezett időszak végét követő 60 napig, de az időszak végére tör-
ténő felmondás esetén legfeljebb a biztosítási időszak (évforduló) vé-
géig tanúsítja a koc ká zat viselés fennállását.
(6) Határozott tartamú szerződés esetén az (1) bekezdés a) pontja
sze rinti biztosítást igazoló okirat a kockázatviselést a tartam során,
annak záró napjáig tanúsítja.

2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

A pénzügyminiszter 34/2009. (XII.22) PM rendelete
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező 
gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

1. számú melléklet a 34/2009. (XII.22.) PM rendelethez

Az igazolóeszköz kötelező tartalmi elemei

– a biztosítás megnevezése: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás;
– a szerződő üzemben tartó 

neve (megnevezése), 
lakcíme (székhelye), 
születési helye és ideje, 
anyja neve;

– a biztosító 
megnevezése,
székhelye;

– a gépjármű 
hatósági jelzése (forgalmi rendszáma), ennek hiányában egyedi
azonosítója,
gyártmánya és típusa;

– a biztosítást igazoló okirat száma;
– a kockázatviselés kezdete és 

határozott tartamú szerződés esetén annak záró napja;
határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási évforduló;

– a díjfizetés gyakorisága

2. számú melléklet a 34/2009. (XII.22.) PM rendelethez

Igazolás kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról

Szerződő üzemben tartó adatai:

Neve (megnevezése): ____________________________________________________

Lakcíme (székhelye):______________________________________________________

Születési helye és ideje: ___________________________________________________

Anyja neve: _____________________________________________________________

Gépjármű adatai:

Hatósági jelzés (forgalmi rendszám), ennek hiányában egyedi azonosító: _______

Gépjármű gyártmány és típus: ____________________________________________

Biztosításra vonatkozó adatok:

Biztosító megnevezése: ___________________________________________________

Biztosító címe: __________________________________________________________

Biztosítást igazoló okirat (kötvény) száma: __________________________________

Kockázatviselés kezdete: Kockázatviselés vége: 

Díjfizetés rendezve:           -ig

Határozatlan tartamú szerződés esetén a díjfizetéssel rendezett időszak végét követő
60 napig, de az időszak végére történő felmondás esetén legfeljebb a biztosítási
időszak (évforduló) végéig áll fenn a kockázatviselés.
A jelen igazolás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.
törvény alapján került kiállításra a kötvénynyilvántartó szerv irányában fennálló
értesítési kötelezettségre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

Kelt: ____________________________
biztosító
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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tör-
vény 69. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a pénz ügy miniszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rende let 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a követ kezőket rendelem el:
1. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi
LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 5. pontjában szereplő díj-
tarifa ki ala kításának, valamint a 22. § (7) bekezdésében meghatáro-
zott fedezetlenségi díj tarifája megállapításának alapjául szolgáló gép-
jármű-kategóriákat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Gfbt. kártörténeti nyilvántartásában az 1. számú mellékletben
meg határozott gépjármű-kategóriákat kell alkalmazni.
(3) A 2011. évre és az azt követő évekre vonatkozó díjtarifát, vala-
mint a fedezetlenségi díj 2011. évre és az azt követő évekre vonat-
kozó tarifáját az 1. számú mellékletben meghatározott gépjármű-ka-
tegóriánként kell meg hirdetni.

1. számú melléklet a 20/2009. (X. 9.) PM rendelethez

Gépjármű-kategóriák

Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)
37 kW teljesítményig
38 kW-tól 50 kW teljesítményig
51 kW-tól 70 kW teljesítményig
71 kW-tól 100 kW teljesítményig
101 kW-tól 180 kW teljesítményig
180 kW teljesítmény felett

Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)
12 kW teljesítményig
13 kW-tól 35 kW teljesítményig
36 kW-tól 70 kW teljesítményig
70 kW teljesítmény felett

Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)
10-tõl 19 férőhelyig
20-tól 42 férőhelyig
43-tól 79 férőhelyig
80 férőhelytől

Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3  gépjármű-kate -
gória)

Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)
3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig
3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb

össztömegig
12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

Vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

Pótkocsik, félpótkocsik
(O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)
0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig
0,75 t megengedett össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb

össztömegig
10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

 Mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória)

Lassú járművek

Munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória)

Segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória)
Négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória)

A pénzügyminiszter 20/2009. (X. 9.) PM rendelete 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról



Az UNIQA Biztosító Zrt. a kárigény elbírálásához és a kárösszeg megál-
lapításához az alábbiakban felsorolt okiratokat, dokumentumokat kér-
heti be:
– baleseti bejelentő
– károkozói nyilatkozat
– kárbejelentő
– a kitöltött speciális kérdőív a káreseménnyel kapcsolatban
– tanúk nyilatkozatai
– bankszámlaszám
– ügyfél elérhetősége
– nyilatkozat előzménykéréshez
– gépjármű adatlap
– ittassági nyilatkozat
– szakhatósági iratok
– igazságügyi szakértői vélemény
– egyéb szakértői vélemény
– tűzoltósági hatósági bizonyítvány
– tűzvizsgálati jelentés
– rendőrségi igazolás
– rendőrségi helyszínelés jegyzőkönyve
– rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve
– rendőrségi határozat
– vádirat
– vizsgálati (nyomozói) szakértői jegyzőkönyv
– bírósági határozat
– vezetői engedély
– felelősség elismerő nyilatkozat
– Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása
– tachográf adatlap
– beszerzési számla, beszerzési bizonylat (pl. nyugta)
– egyéb, a kárigényt igazoló számla, bizonylat
– készpénz-befizetési pénztárbizonylat
– hagyaték-átadó végzés
– öröklési bizonyítvány
– tulajdoni lap
– gyámhatósági rendelkezés
– lemondó nyilatkozat
– meghatalmazás
– bank, finanszírozó, hitelező nyilatkozata, meghatalmazása
– átruházó nyilatkozat
– engedményezési szerződés
– azonosítási adatlap
– orvosi zárójelentés
– halott-vizsgálati bizonyítvány másolata
– a halotti anyakönyvi kivonat másolata
– a halál, illetve a baleset közelebbi körülményeinek tisztázásához

szükséges egyéb irat
– orvosi lelet
– ambuláns kezelőlap
– igazolólap gépjármű balesetből adódó keresetveszteség rendezé-

séhez6
– adásvételi szerződés
– forgalmi engedély
– törzskönyv
– aláírási címpéldány

– tulajdonjog bejegyzéssel vagy törléssel kapcsolatos okiratok
– üzembentartói szerződés vagy okirat
– munkáltatói nyilatkozat
– közjegyzői okirat
– építési engedély
– építési napló
– tervdokumentáció
– költségkimutatás
– bérleti vagy lízingszerződés
– szerződés gépjármű kölcsönadásról
– forgalomból való kivonás igazolása (érvénytelenített forgalmi en-

gedély, illetve törzskönyv)
– bontási igazolás
– a sérült vagyontárgy tulajdonjogát, a kártérítésre jogosultságot iga-

zoló dokumentumok
– javítási árajánlat
– javítási számla
– audatex kalkuláció
– eurotax kalkuláció
– eurotax káridőponti érték számítása
– kereskedői ajánlat maradványértékre
– bizonylat maradvány értékesítéséről
– garanciajegy
– munkalap
– fotó
– értéklista
– ingósági kárlista
– bankszámlakivonat
– márkakereskedő, vezérképviselet nyilatkozata a gépjármű típusá-

ról, felszereltségéről
– vámkezeléssel kapcsolatos iratok
– adóbevallás a szükséges tartalommal
– egyszerűsített éves beszámoló
– eredmény-kimutatás, mérleg
– tárgyi eszköz-nyilvántartás
– egyéb könyvelési iratok
– költségkimutatás
– menetjegyek
– útnyilvántartás
– menetlevél
– fuvarlevél
– szervizkönyv
– szállítási számla
– gépkocsi tárolási számla
– keresetveszteséget igazoló iratok
– temetéssel kapcsolatos költségek igazolása
– orvosi kezeléssel kapcsolatos költségek igazolása
– kórházi ellátással, gyógykezeléssel kapcsolatos költségek igazolása
– rehabilitációs költségek, gyógyászati segédeszközök számlái
– a vagyoni és nem vagyoni károk mértékét igazoló egyéb okiratok

A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a
károk és költségek igazolására, a bizonyítás általános szabályai sze-
rint, annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. 
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Tájékoztató az UNIQA Biztosító Zrt. által a kárrendezés során bekérhető okiratokról



Szolgáltatási feltételek

Az UNIQA Gépjármű Assistance jelen feltételei alapján az UNIQA
Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,
hogy a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben megjelölt, a jelen
feltételek értelmében az UNIQA Gépjármű Assistance segítségnyújtási
szolgáltatás igénybe vételére jogosító besorolású gépjárművel össze-
függésben bekövetkezett események esetén a jelen feltételekben
meghatározott szolgáltatást nyújtja a jelen feltételekben meghatáro-
zottak szerint és módon.

A szerződőt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díján felüli
egyéb biztosítási díjfizetési kötelezettség nem terhel.

1. A SZERZŐDÉS ALANYAI, A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYI, 
IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

1.1 Biz to sí tó
Az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–
74., továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a
jelen szerződési feltételekben felsorolt esetekben segítségnyúj-
tási szolgáltatásokat nyújt. A biztosító nem vállal felelősséget a
segítségnyújtás késedelméért vagy elmaradásáért, illetve a fel-
merülő károkért, amennyiben ezek a biztosító vagy Megbízottja
hatáskörén kívülálló olyan körülmények következtében merültek
fel, mint a jogszabályalkotás, közhatósági intézkedések, az ener-
gia ellátás leállása vagy annak zavarai, illetve bármilyen egyéb
vis major esetén. A biztosító szintén nem vállal felelősséget, ha
egy alvállalkozója a fent nevezett okok következtében nem tudta
teljesíteni a segítségnyújtási igényt. Amennyiben a biztosító által
nyújtott szolgáltatást egészben vagy részben egy másik biztosí-
tás fedezi, a biztosító visszkeresettel él a másik biztosító felé. 
A Biztosított ez esetben köteles a másik biztosítóval szemben
fennálló igény érvényesítési jogait a biztosítóra engedményezni.

1.2 Meg bí zott 
Az a jogi személy, amely a biztosítóval szerződéses kapcsolat-
ban áll, amelyet a biztosító a segítségnyújtási szolgáltatások tel-
jesítésére felkért, és amely a segítségnyújtási szolgáltatások vo-
natkozásában a biztosítót képviseli. A segítségnyújtási szolgál-
tatásokat kizárólagosan a Megbízott – a továbbiakban „Megbí-
zott” vagy „a biztosító közreműködője” – nyújtja. Jelen szerző-
dési feltételek értelmében a Megbízott az Europ Assistance
 Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26–28.).

1.3 Biz to sí tott 
A segítségnyújtási esemény idején a Biztosított a gépjármű
üzemben tartója, a járműben jogszerűen és szabályosan tartóz-
kodó vezető továbbá a járművel történő szállításért nem fizető
utasok (az autóstopposok kivételével). A Biztosítottak száma
nem haladhatja meg a biztosított gépjármű forgalmi engedé-
lyében meghatározott szállítható személyek számát. Amennyi-
ben a biztosított járműben a forgalmi engedélyben meghatá-
rozottnál többen tartózkodnak a segítségnyújtási esemény ide-
jén, a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól. 

1.4 Segítségnyújtási szolgáltatás igénybe vételére jogosító 
gépjárművek köre (biztosított gépjármű)
Az a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben biz-
tosított gépjárműként megnevezett, magyarországi forgalomba
helyezésű és magyar forgalmi rendszámmal ellátott, a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás szerződője által üzemben tartott

személygépkocsi (gépjármű-kategória: M1), motorkerékpár
(gépjármű-kategória: L3e, L4e, L5e, L7e) vagy 3,5 tonna leg-
nagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjármű (gép-
jármű-kategória: N1’) – a továbbiakban: jármű –, amely érvé-
nyes magyar forgalmi engedéllyel rendelkezik.  Nem vehető
igénybe a segítségnyújtási szolgáltatás a 3,5 t valamint az afe-
letti össztömegű gépjárművekre. Az UNIQA Gépjármű Assis-
tance igénybe vételének feltétele, hogy az igénybe vétel idő-
pontjában a gépjárműre érvényes, az UNIQA Biztosítóval kötött
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés álljon fenn.

1.5 Az UNIQA Gépjármű Assistance segítségnyújtási szolgálta-
tás igénybe vételére jogosító események köre
Assistance (kár)esemény következik be, ha a biztosított gép-
járművet a biztosítás hatálya alatt jogszerűen és a jogszabályi,
valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használ-
ták és az
• működésképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a

közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná vált (mű-
szaki meghibásodás, üzemzavar), vagy 

• közlekedési balesetet szenvedett.

1.5.1 Műszaki meghibásodás: az a mechanikai vagy elektromos meg-
hibásodás, amely az utazás megkezdésekor előre nem látható ok
miatt következik be és a jármű azonnali menetképtelenségét
eredményezi, vagy az olyan váratlan meghibásodás, amely a köz-
lekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gép-
jármű bezárását (ideértve az ablakemelő, zár hibáját is).
Az olyan műveletek azonban, mint karbantartás – akár idősza-
kosan akár másként –, gépkocsi vizsgálat, alkatrészek helyreállí-
tása és beszerzése nem tekintendő üzemzavarnak, továbbá a
karbantartáshoz szükséges szállítmány hiányossága sem kezel-
hető annak.

1.5.2 Közlekedési baleset: közlekedési balesetnek minősül a biztosí-
tott személy akaratán kívül hirtelen fellépő és a gépjárműre kí-
vülről ható erő miatt bekövetkező olyan baleset, amelynek kö-
vetkeztében a biztosított gépjármű – a rendőrségi jegyző-
könyvben dokumentált – egyértelműen kimutatható sérülése-
ket szenved és emiatt üzemképtelenné, vagy menetképtelenné
válik, így például – de nem kizárólag – ütközés, borulás, zuha-
nás, robbanás.

1.6 A szolgáltatás időbeli hatálya
Az UNIQA Gépjármű Assistance segítségnyújtási szolgáltatás a
2015. naptári évben vehető igénybe. 

1.7 A szolgáltatás területi hatálya
A gépjármű assistance szolgáltatásai a Magyarországon és az
alább felsorolt európai országok területén érvényesek:
Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercego-
vina*, Bulgária*, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság,
Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hol-
landia, Horvátország, Írország, Izland*, Lengyelország, Liech-
tenstein, Luxemburg, Macedónia*, Magyarország, Málta*, Mo-
naco, Montenegró*, Németország, Norvégia, Olaszország, Por-
tugália, Románia*, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédor-
szág, Szerbia*, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország*
(európai rész), Vatikánváros.

* A szolgáltatás minősége ezekben az országokban erősen függhet
a helyi tényezőktől.
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UNIQA Gépjármű Assistance segítségnyújtási szolgáltatás
Az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó ingyenes assistance szolgáltatás feltételei

Érvényes a 2015. naptári év tartalmára.



2. SZOLGÁLTATÁSOK
A biztosító az Europ Assistance Magyarország Kft. (székhely:
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.) országos és nemzetközi segít-
ségnyújtási hálózatával együttműködve az alábbi szervezéses
szolgáltatásokat nyújtja. 
A szervezés során a biztosító a biztosított személy számára
megszervezi a szolgáltatások teljesítését, a szolgáltatások
igénybevételének teljes költsége azonban a biztosított sze-
mélyt terheli. 

2.1 Információszolgáltatás
A hét minden napján, 0-24 óráig a legközelebbi márkaszerviz ki-
keresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím,
kapcsolattartó neve) átadása a Biztosított által megadott bizto-
sított gépjármű márkája szerint.

2.2 Műszaki hibaelhárítás

2.2.1 Közúti segélyszolgálat: e szolgáltatás alapján a biztosító köz-
reműködője által helyszínre küldött javítója vagy járműszállítója
hajtja végre a hibaelhárítást, illetve a gépjármű forgalomba tör-
ténő visszahelyezését az alábbiak szerint:
Ha a biztosított gépjármű menetképtelenné vált, a biztosító köz-
reműködője a biztosított bejelentését követően segélyautót
vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, melynek javí-
tója javítással megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a
közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni.
A szolgáltatás a Biztosító részéről költségvállalást nem tar-
talmaz, a költségeket a Biztosított a szolgáltatást nyújtónak
köteles a helyszínen, számla ellenében megfizetni. 

2.2.2 Autómentés: biztosított jármű elszállítása járműszállítóval a leg-
közelebbi márkaszervizbe, feltéve, ha a 2.2.1. pontban megha-
tározott szükségjavítás nem hajtható végre helyben.
Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképte-
len biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes
állapotba hozni, a biztosító közreműködője által a helyszínre kül-
dött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő szemé-
lyes poggyásszal együtt a legközelebbi szakszervizbe szállítja. A
szolgáltatás a Biztosító részéről költségvállalást nem tartal-
maz, a költségeket a Biztosított a szolgáltatást nyújtónak
köteles a helyszínen, számla ellenében megfizetni.

2.2.3 Autómegőrzésről gondoskodik a biztosító közreműködője
abban az esetben, ha a 2.2.2 pont alapján elszállított biztosított
gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a bizto-
sított gépjárművel történt biztosítási esemény idején zárva tart,
mindaddig, amíg az autószerviz átveszi a szóban forgó gépjár-
művet, de maximum az első munkanapig. A szolgáltatás a Biz-
tosító részéről költségvállalást nem tartalmaz, a költségeket
a Biztosított a szolgáltatást nyújtónak köteles a helyszínen,
számla ellenében megfizetni

2.3. Kiegészítő szolgáltatások: Amennyiben a gépkocsiban utazó
személy(ek) által használt biztosított gépjárművel kapcsolatban
assistance káresemény következett be, de az esemény napján
nem lehetséges a biztosított gépjármű ismételt menetképes
állapotba helyezése, a biztosító az alábbi szolgáltatások egyi-
két nyújtja. 

2.3.1 Bérautó: amennyiben a javítás 1 napon belül nem végezhető el,
a biztosító vállalja egy B kategóriás bérautó kölcsönzésének
megszervezését. A szolgáltatás a Biztosító részéről költség-
vállalást nem tartalmaz, a költségeket a Biztosított a szol-
gáltatást nyújtónak köteles a helyszínen, számla ellenében
megfizetni.
A biztosító nem kötelezhető továbbá a bérautó üzemeltetésével
kapcsolatos (pl. üzemanyagköltség) és egyéb esetleges károkból

eredő költségek megtérítésére, így kifejezetten nem kötelezhető
az autókölcsönző által kért kaució megtérítésére. A Biztosított
köteles saját költségén megfelelni az autókölcsönző esetleges
egyéb feltételeinek is. A Biztosított köteles a bérautót leadni az
autókölcsönző telephelyén a biztosító által térített időszak végén.
A késésből eredő többletköltségeket a biztosító nem vállalja.

2.3.2 Szállodai elhelyezés megszervezése
A biztosító közreműködője vállalja a gépjármű utasai részére (a
gyártó által előírt, a gépkocsiban utazható személyek maximum
létszámáig) a szerviz vagy az assistance káresemény bekövetke-
zési helye közelében lévő szállodában történő elhelyezés meg-
szervezését. A biztosító közreműködője megszervezi továbbá a
biztosítási esemény helyétől a szállodába jutást. A szolgáltatás
a Biztosító részéről költségvállalást nem tartalmaz, a költ-
ségeket a Biztosított a szolgáltatást nyújtónak köteles a
helyszínen, számla ellenében megfizetni.

2.3.3 Hazautazás megszervezése
A biztosító közreműködője a gépjármű utasainak (a gyártó által
előírt, a gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig)
megszervezi – a biztosított gépjárműben utazó személy(ek) vá-
lasztása alapján – a továbbutazást a célállomásig vagy a haza-
utazást a lakhelyükig. Az utazás történhet vonattal, illetve ha az
utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, és erre lehe-
tőség van, repülőgéppel. A szolgáltatás a Biztosító részéről
költségvállalást nem tartalmaz, a költségeket a Biztosított a
szolgáltatást nyújtónak köteles a helyszínen, számla ellené-
ben megfizetni.

2.3.4 Dugófigyelés
A biztosító közreműködője vállalja, hogy a Biztosított kérésére
telefonon keresztül tájékoztatást ad nagyobb autópályákat
érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről, vagy esemé-
nyekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint alter-
natív útvonalat javasol a megjelölt úti cél eléréséhez. A bizto-
sító közreműködője által nyújtott információ kizárólag a Bizto-
sított tájékoztatását szolgálja, és a telefonhívás időpontjában ak-
tuális közlekedési helyzetre vonatkozik. A biztosító közreműkö-
dője a közölt információkat külső informatikai rendszerek segít-
ségével biztosítja, ezért azok hitelességéért a biztosító közre-
működője felelősséget nem vállal.

2.3.5 TELEDOKTOR
A biztosító közreműködője évente egyszeri Általános orvosi ta-
nácsadást nyújt a Biztosított részére gyermekeket és felnőtteket
érintő alábbi kérdésekben telefonon keresztül, szakorvos által:
– Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
– A laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések

magyarázata
– Orvosi eljárások magyarázata
– Fogászati rendelő megnevezése (cím, telefonszám, – ügyelet)
– Gyógyszertárak megnevezése (cím, telefonszám, – ügyelet)

3. Kizárások és korlátozások

3.1 A biztosító, illetve a biztosító közreműködőjének a szolgál-
tatása nem terjed ki:

3.1.1 A 3,5 t vagy azt meghaladó össztömegű gépjárművekre.
3.1.2 Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosí-

tott vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett jármű-
vekre (pl. versenyautók, megkülönböztető jelzés viselésére jo-
gosult járművek, veszélyes anyagokat szállító járművek, törté-
nelmi járművek);

3.1.3 A rendszeres alkatrész-, anyag, ill. tartozékcserére, időszakos és
egyéb karbantartásra és ellenőrzésre, amely a gépjármű normál
üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá az előírt felszerelésre és
tartozékokra;
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3.1.4 A biztosított gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forga-
lom elől lezárt közúton bekövetkező balesete vagy menetkép-
telenné válása esetében;

3.1.5 A biztosított gépjármű olyan területen történő balesetére, egyéb
okból bekövetkező menetképtelenségére, ahol nem biztosítható
az időbeli és teljes szolgáltatás;

3.1.6 A biztosított gépjárművek vontatmányai által a biztosított gép-
járműben okozott károkra;

3.1.7 A biztosított gépjármű ellopása, rongálása következtében be-
álló károkra;

3.1.8 Az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjármű által
elszenvedett biztosítási esemény során felmerülő károkra, vala-
mint azon biztosított járművön keletkezett károkra, amelyre a
tulajdonos a szervizkönyvben előírt karbantartási, ellenőrzési kö-
telezettségeit elmulasztotta teljesíteni;

3.1.9 A biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási
és karbantartási költségekre;

3.1.10 Az üzemanyagköltségre;
3.1.11 A poggyász szállítási- vagy posta költségeire, amennyiben azok

nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel, a biztosított
gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeire;

3.1.12 A felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús
eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati összefüggésben
bekövetkezett károkra;

3.1.13 A magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazga-
tási szervek intézkedései/rendelkezései során keletkező károkra;

3.1.14 A biztosítási szolgáltatás, vagyis a gépkocsi telephelyre történő
elszállításának megtörténte után a biztosított járműre, illetve
annak tartozékaiban keletkezett károkra; 

3.1.15 Ha a gépjárművet vezető személy alkohol, illetve más bódító
hatású szer, illetve ítélőképességét befolyásoló megbetegedés
hatása alatt állt a károk bekövetkezésének időpontjában, vagy
öngyilkosságot kísérelt meg, és a baleset vagy a meghibásodás,
működésképtelenné válás, vagy a forgalomban való részvételre
való alkalmatlanság  emiatt következett be;

3.1.16 Maghasadás, ionizáló, sugárzó anyagok, hulladékok és termé-
kek hatására, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver által okozott
közvetlenül vagy közvetve okozott balesetekre;

3.1.17 Elemi csapás miatt bekövetkező eseményekre;
3.1.18 Önhiba (lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, kizárás a

gépkocsiból, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya, defekt)
miatt bekövetkező eseményekre;

3.1.19 Arra az esetre, ha a gépkocsiban utazó személy(ek) a biztosítási
esemény bekövetkezése után 24 órán belül nem jelentette be
kárigényét a UNIQA Biztosító Assistance Központ telefonszá-
mán;

3.1.20 Arra az esetre, ha a gépkocsiban utazó személy(ek) nem a
UNIQA Biztosító Assistance Központ telefonszámán jelentkező
személlyel előzetesen megállapodott módon veszi igénybe a
biztosítási szolgáltatást.

3.2. A biztosító közreműködője köteles – a gépjárműre a jogszabá-
lyi rendelkezéseknek megfelelően rákapcsolt – lakókocsit és
utánfutót is az adott szervizbe szállítani. A biztosítót és közre-
működőjét a gépjárműben, lakókocsiban, utánfutóban szállított
javak szállítása tekintetében semmilyen felelősség nem terheli.
„Javak” fogalma alatt a következő értendők: csónak, motorbi-
cikli, ejtőernyő, állat (ló, tehén, stb.), hajórakomány, gyorsan
romló dolog, kutatási felszerelés, bútor, építőanyag, stb.

4. Az assistance káresemény bejelentése, 
a szolgáltatásnyújtás határideje

4.1 Assistance  káresemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó
személy(ek) a Europ Assistance Magyarország Kft. által üzemel-
tetett UNIQA Biztosító Assistance Központ következő, 
24 órán keresztül elérhető: + 36 1 236-7570-es telefonszámán
tud segítséget kérni.

4.2 A bejelentő  a következő adatokat köteles megadni a UNIQA
Biztosító Assistance Központjának:
• telefonos elérhetőség;
• gépjármű modell megnevezése és rendszáma;
• a működésképtelen gépjármű elhelyezkedése;
• a gépjármű működésképtelenségének oka és egyéb olyan fon-

tosnak ítélt körülmény

4.3 A biztosító közreműködője a segélyhívás beérkezésekor hala-
déktalanul köteles megkezdeni a szolgáltatás megszervezését.
Amennyiben erre lehetőség van, a biztosító közreműködője a
gépkocsiban utazó személy(ek)t tájékoztatja a szolgáltatások
tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről. 

4.4 A gépkocsiban utazó személy(ek) köteles(ek) a fedezet, jogalap
és összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást
megadni és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tar-
talmának ellenőrzését. A biztosító harmadik féllel szembeni kö-
veteléseinek érvényesítéséhez a gépkocsiban utazó személy(ek)
köteles(ek) – az ehhez szükséges – rendelkezésre álló doku-
mentumokat a biztosító rendelkezésére bocsátani.
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Gépjármû segítségnyújtás és biztosítás, Külföldi jogvédelmi 
segítségnyújtás és biztosítás személygépkocsival utazók részére

Gép jár mû se gít ség nyúj tás és biz to sí tás

1. SZERZÔDÉS ALANYAI

1.1 Biz to sí tó
Az UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 70–
74. (to váb biak ban: biz to sí tó) a se gít ség nyúj tá si szer zô dés alap -
ján ar ra vál lal kö te le zett sé get, hogy a biz to sí tá si díj el le né ben, a
szer zô dés ben fel so rolt ese tek ben se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so -
kat nyújt. 
A biz to sí tó nem vál lal fe le lôs sé get a se gít ség nyúj tás ké se del -
méért vagy el ma ra dá sáért, il let ve a fel me rü lô ká ro kért, amennyi -
ben ezek a biz to sí tó vagy Meg bí zott ja ha tás kö rén kí vül ál ló
olyan kö rül mé nyek kö vet kez té ben me rül tek fel, mint a jog sza -
bály al ko tás, köz ha tó sá gi in téz ke dé sek, az ener gia el lá tás leál lí tá -
sa vagy an nak za va rai, il let ve bár mi lyen egyéb vis ma jor ese tén.
A biz to sí tó szin tén nem vál lal fe le lôs sé get, ha egy al vál lal ko zó -
ja a fent ne ve zett okok kö vet kez té ben nem tud ta tel je sí te ni a
se gít ség nyúj tá si igényt.
Amennyi ben a biz to sí tó ál tal nyúj tott szol gál ta tást egész ben
vagy rész ben egy má sik biz to sí tás fe de zi, a biz to sí tó vissz ke re set-
tel él a má sik biz to sí tó fe lé. A Biz to sí tott ez eset ben kö te les a
má sik biz to sí tó val szem ben fennál ló igény ér vé nye sí tési jo gait
en ged mé nyez ni a biz to sí tó ra.  

1.2 Meg bí zott 
Az a jo gi sze mély, amely a biz to sí tó val szer zô dé ses kap cso lat ban
áll, ame lyet a biz to sí tó a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok tel je sí -
té sé re fel kért és amely a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok vo nat -
ko zá sá ban a biz to sí tót kép vi se li. A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá-
so kat ki zá ró la go san a Meg bí zott nyújt ja.

1.3 Szer zô dô 
Az a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, aki/amely a biz to sí tá si szer -
zô dés meg kö té sé re aján la tot tett, a biz to sí tá si dí jat fi ze ti és ezen
mi nô sé gé ben a köt vé nyen fel tün tet ték.

1.4 Biz to sí tott 
A Se gít ség nyúj tá si ese mény ide jén a Biz to sí tott jár mû ben jog sze -
rûen és sza bá lyo san tar tóz ko dó ve ze tô és a jár mû vel tör té nô
szál lí tá sért nem fi ze tô uta sok (au tó stop po sok ki vé te lé vel). 
A Biz to sí tot tak szá ma nem ha lad hat ja meg a Biz to sí tott jár mû
for gal mi en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szál lít ha tó sze mé lyek szá -
mát. Amennyi ben a Biz to sí tott jár mû ben a for gal mi en ge dély ben
meg ha tá ro zott nál töb ben tar tóz kod nak a Se gít ség nyúj tá si ese -
mény ide jén, a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se alól. 

1.5 Biz to sí tott jár mû
A biz to sí tá si köt vény ben meg ne ve zett sze mély gép ko csi, amely
ma gyar ha tó ság ál tal kiál lí tott ér vé nyes for gal mi en ge déllyel
ren del ke zik, és amely re a biz to sí tó koc ká zat vál la lá sa vo nat ko zik.
A biz to sí tó nem vál lal koc ká za tot köz úti sze mély fu va ro zás (ta xi),
gép ko csi  köl   csön  zés (bér au tó, rent-a-car), és ke res ke del mi áru -
szál lí tás cél já ra hasz nált sze mély gép ko csi ra, va la mint sem mi lyen
olyan  jár mû tí  pus ra, amely nem a sze mély gép ko csik kö ré be tar-
to zik.

2. MEGHATÁROZÁSOK
A szö veg ben nagy be tû vel kezd ve és dôlt be tû vel ír va a kö vet ke -
zô ki fe je zé sek az aláb bi ér tel me zést kap ják:

2.1 Se gít ség nyúj tá si ese mény 
Se gít ség nyúj tá si ese mény nek mi nô sül, a biz to sí tás idô be ni ha tá-
lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül
– a Biz to sí tott jár mû el lo pá sa, il let ve
– a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi bá ja vagy Balese te, amely miatt

üzem kép te len né vá lik és út ját foly tat ni kép te len,
ha ezek rôl az ese mé nyek rôl a biz to sí tó Meg bí zott ját a Se gít ség-
nyúj tá si ese mény be kö vet ke zé se kor azon nal ér te sí tik és a Biz to-
sí tot t se gít ség nyúj tá si szol gál ta tást igé nyel  a biz to sí tó Meg bí zott-
já tól. Az azon na li ér te sí tés el ma ra dá sa ese tén a biz to sí tó szol gál-
ta tá si és té rí té si kö te le zett sé ge nem áll fenn.

2.2 Baleset 
A biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül köz-
úton be kö vet ke zô, bár mi lyen, elô re nem lát ha tó, a Biz to sí tott
aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô, kí vül rôl ha tó me cha ni kus be ha-
tás, amely a Biz to sí tott jár mû vet ér te, és amely nek kö vet kez té ben
a Biz to sí tott jár mû ká ro so dott és moz gás kép te len né vált. 

2.3 Mû sza ki hi ba
A biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül a Biz-
to sí tott jár mû olyan meg hi bá so dá sa (jár mû el hasz ná ló dá sa,
anyag hi ba, bi zo nyos al kat ré szek ko pá sa, hi bás mû kö dé se), ami
miatt moz gás kép te len né vá lik, vagy az ér vé nyes ren del ke zé sek
sze rint nem sza bad ve le részt ven ni a köz úti for ga lom ban.

2.4 Tes ti sé rü lés
A Biz to sí tott olyan fizikális sé rü lé sét je len ti, amely a Biz to sí tott
jár mû köz úti Balese te miatt kö vet ke zett be, azon na li egész ség-
ügyi el lá tást igé nyel és ki me rí ti a Sür gôs szük ség fo gal mát. 

2.5 Be teg ség 
Olyan hir te len és elô re nem lát ha tó meg be te ge dés, fer tô zés,
amely a biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be -
lül, a Biz to sí tott ál tal meg ten ni kí vánt kül föl di uta zás meg kez dé -
se után, Ma  gyar or szág te rü le tén kí vül kez dô dött és ki me rí ti a
Sür gôs szük ség fo gal mát.  

2.6 Sür gôs szük ség ese te áll fenn, ha az azon na li or vo si el lá tás el-
ma ra dá sa elô re lát ha tóan a Biz to sí tott éle tét, il let ve tes ti ép sé gét
ve szé lyez  tet né vagy a Biz to sí tott egész sé gé ben, il let ve tes ti ép-
sé gé ben hely re hoz ha tat lan ká ro so dást okoz na, úgy szin tén ha a
Biz to sí tott be teg sé gé nek tü ne tei (esz mé let vesz tés, vér zés, fer tô -
zô he veny meg be te ge dés, stb.) alap ján, il let ve baleset foly tán
vagy hir te len be kö vet ke zett sú lyos egész ség ká ro so dá sa miatt
azon nal or vo si el lá tás ra szo rul.

2.7 Be je len tett la kó hely
A Biz to sí tott jár mû üzemben tartójának a Se gít ség nyúj tá si ese-
mény idô pont já ban a for gal mi en ge dély ben szereplô cí me.

2.8 Hoz zá tar to zó 
Kö ze li hoz zá tar to zó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefo-
gadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneság-
beli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és test-
vére, és a testvér házastársa.
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3. TERÜLETI HATÁLY 
A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya: Eu ró pa és Ma gyaror szág, a Biztosí-
tott jár mû Beje lentett lakó he lyé tôl lég vo nal ban szá mí tott 20 km-
es kör zet ki vé te lé vel. 
A koc ká zat vi se lés nem ter jed ki a volt Szov jetunió tag ál la mai ra,
 Szerbiá ra, Bosznia-Hercegovinára és Al bá niá ra.

4. IDÔBE NI HATÁLY
A Gép jár mû se gít ség nyúj tá s és biz to sí tás idô be ni hatálya meg-
egye zik az alap biz to sí tás idô be ni hatályával.

5. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

5.1 Hely szí ni ja ví tás vagy sze re lômû hely be szál lí tás
Amennyi ben a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi ba vagy Baleset miatt
üzem kép te len lesz, a biz to sí tó meg szer ve zi a moz gás ké pes sé té-
tel hez szük sé ges hely szí ni ja ví tást.
Ha a hely szí nen a ja ví tás nem le het sé ges, a biz to sí tó Mûszaki
hiba  ese tén meg szer ve zi a Biz to sí tott jármû el szál lí tá sát a Se gít-
ség nyúj tá si ese mény hely szí né hez leg kö ze lebb esô sze re lô mû -
hely be.
A biz to sí tó a Hely szí ni ja ví tás vagy sze re lômû hely be szál lí tás költ-
sé geit 
– bel föl dön: 20000 Ft összeg ha tá rig,
– kül föl dön: max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta

összeg ha tá rig vál lal ja (ki vé ve az al kat ré szek árát). 

5.2 Kap cso lat tar tás
A biz to sí tó vál lal ja, hogy a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi ba miat ti
üzem kép te len sége okán a sze re lô mû hely be tör tént szál lí tást kö-
ve tôen fo lya ma tos kap cso la tot tart a mû hellyel és a Biz to sí tott
jár mû  ja ví tá  sára vo nat ko zó, tu do má sá ra ju tó in for má ciók ról 
(pl. a ja ví tás mû hely  által be csült vár ha tó idô tar ta má ról és költ-
sé gé rôl) tá jé koz tat ja a Jár mû tu laj do no sát, vagy a Biz to sí tot tat. 

5.3 Kárszemle
Amennyiben szükséges (pl. a Biztosított jármû javításának to-
vábbi, más biztosítás alapján történô kárrendezése miatt), a Biz-
tosított jármû Mûszaki hiba vagy Baleset miatti üzemképtelensé-
gét követôen a biztosító megszervezi a Biztosított jármû hivata-
los szemlézését, és átvállalja ennek költségeit
belföldön: max. 15000 Ft összeghatárig,
külföldön: max. 250 euró vagy ennek megfelelô egyéb valuta
összeghatárig, és gondoskodik a kárszemle eredményének az il-
leté kes kárrendezô egységhez történô eljuttatásáról.

5.4 Kül föl di kész pénz se gély meg szer ve zé se 
– csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
A Mû sza ki hi ba vagy Baleset miatt üzem kép te len Biz to sí tott jár -
mû  javí tá si költ sé gei nek fe de zé se cél já ból a biz to sí tó a készpénz
külföldre juttatásához az alábbi se gít sé get nyújtja:
– a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi bá ja vagy Balese te ese tén a biz to-

sí tó se gít sé get és in for má ciót nyújt a Biz to sí tott jár mû tu laj do-
no sa vagy ál ta la meg je lölt harma dik fél szá má ra, hogy a ja ví-
tá si költ ség nek meg fe le lô össze get a Biz to sított jár mû tu laj do-
no sa ál tal meg ne ve zett jo go sult ren del ke zé sé re bo csás  sa.

5.5 A Biz to sí tot t el szál lá so lá sa a Se gít ség nyúj tá si ese mény 
nap ján
Amennyi ben a Mû sza ki hi ba vagy Baleset miatt üzem kép te len
Biz to sí tott jár mû me net kész sé gé nek hely reál lí tá sa a Se gít ség nyúj-
tá si ese mény nap ján (a sze re lô mû hely nyit va tar tá si ide je vagy a
ja ví tás el hú zó dá sa miatt) nem le het sé ges, és ezért a Biz to sí tott
jár mû az üzem kép te len ség be kö vet ke zé sé nek nap ján nem tud -
ja foly tat ni az út ját, a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tot t egy éj-
sza ká ra tör té nô el szál lá so lá sát  és a fel me rü lô szál lás több let költ-
sé gét (reg ge li és egyéb költ sé gek nél kül) 

– bel föl dön: Biz to sí tot tan ként max. 3000 Ft összeg ha tá rig, (Ez a
szol gál ta tás bel föl dön nem ve he tô igény be, ha a Biz to sí tott
jár mû ja ví tá sá nak be feje zé se elô re lát ha tóan a 24 órát túl lé pi.
Amennyi ben a Biz to sí tot t ezt a szol gál ta tást bel föl dön igény -
be veszi, a ha za szál lí tás ra nem jo go sul t.)

– kül föl dön: Biz to sí tot tan ként max. 50 euró vagy en nek meg fe-
le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig át vál lal ja.

5.6 A Biz to sí tot t ha za szál lí tá sa

5.6.1 Amennyi ben a Mû sza ki hi ba vagy Baleset miatt üzem kép te len
Biz to sí tott jár mû me net kész sé gé nek hely reál lí tá sa a Se gít ség nyúj-
tá si ese mény be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott 24 órán be lül nem tör-
té nik meg, a Biz to sí tot t az aláb bi szol gál ta tá sok kö zül vá laszt-
hat :
– bel föl dön: amennyi ben a Biz to sí tot t a szál lás költ ség té rí té sét

nem ve szi igény be, a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg-
köz le ke dé si esz köz zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô to vább-
uta zá sát a bel föl di úticélhoz, vagy ha zauta zá sát a Be je len tett la-
kó hely re, és át vál lal ja en nek költ sé gét, max. 10000 Ft összeg-
ha tá rig ese mé nyen ként. A biz to sí tó szin tén meg szer ve zi a
meg ja ví tott Biz to sí tott jármû át vé te le ér de ké ben szük sé ges uta-
zást a Be je len tett la kó hely tôl vagy az úti cél tól a Se gít ség nyúj tá -
si ese mény hely szí né hez leg kö ze lebb esô sze re lô mû he lyig
(csak oda út) és vál lal ja en nek költ sé geit 1 fô ré szé re max.
5000 Ft összeg ha tá rig ese mé nyen ként. A meg ja ví tott Biztosí-
tott jár mû át vé te lét kö ve tôen fel me rü lô üzem anyag költ ség,  útdí -
jak és egyéb já ru lé kos költ sé gek nem tar toz nak a biz to sí tó  koc -
 ká za ti kö ré be.

– kül föl dön:
– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tot t leg fel jebb 4 éj sza ká ra tör-

té nô el szál lá so lá sát a ja ví tás be fe je zé sé nek meg vá rá sa cél já ból
és a fel me rü lô szál lás több let költ sé gét (reg ge li és egyéb költ-
sé gek nél kül), éj sza kán ként és Biz to sí tot tan ként max. 50 euró
vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig át vál lal ja.
Amennyi ben ezt a szol gál ta tást a Biz to sí tot t igény be ve szi,
nem jo go sul t a kö vet ke zô pont ban sze rep lô ha za szál lí tás ra.

– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke dé si esz köz-
zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô ha zauta zá sát a Be je len tett
lakóhelyre (vagy to vábbuta zá sát a Te rü le ti ha tá lyon be lü li úti-
célhoz, ha az nem ke rül töb be, mint amennyi be a Be je len tett
lakóhelyre uta zás ke rül ne), és át vál lal ja en nek költ sé geit Biz to-
sí tot tan ként max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu -
ta összeg ha tá rig. A biz to sí tó szin tén meg szer ve zi a meg ja ví-
tott Biztosított jár mû át vé te le ér de ké ben szük sé ges uta zást a
Be je len tett la kó hely tôl vagy az úticéltól a Se gít ség nyúj tá si ese-
mény hely szí né hez leg kö ze lebb esô sze re lô mû he lyig (csak oda
út) és vál lal ja en nek költ sé geit 1 fô ré szé re max. 200 euró vagy
en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig ese mé nyen ként.
Amennyi ben ezt a szol gál ta tást a Biz to sí tot t igény be ve szi, nem
jo go sul t az elô zô pont ban sze rep lô 4 éj sza ka szál lás költ ség té-
rí té sé re. A meg ja ví tott Biztosított jármû át vé te lét kö ve tôen fel-
me rü lô üzem anyag költ ség, út díjak és egyéb já ru lé kos költ sé-
gek nem tar toz nak a biz to sí tó koc ká zati kö rébe.

5.6.2 Amennyi ben a Biztosított jármû vet a biz to sí tás idô be ni ha tá lya
alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül el lop ták, és az a rend ôr sé gi fel je-
len tést kö ve tô 24 órán be lül nem ke rül vissza a Biz to sí tot t hoz, a
biz to sí tó az aláb bi szol gál ta tá so kat nyújt ja:
– bel föl dön: a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke-

dé si  esz   köz zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô to vábbuta zá sát
a bel föl di úticélhoz, vagy hazauta zá sát a Be je len tett lakóhelyre,
és  át vál lal ja en nek költ sé gét, max. 10000 Ft összeg ha tá rig
ese mé nyen ként.

– kül föl dön: 
– a biztosító meg szer ve zi a Biz to sí tott 1 éj sza ká ra tör té nô el szál-

lá so lá sát a rend ôr sé gi fel je len tés tôl szá mí tott 24 óra el tel téig,
és a fel me rü lô szál lás több let költ sé gét (reg ge li és egyéb költ-
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sé gek nél kül), Biz to sí tot tan ként max. 50 euró vagy en nek meg-
fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig át vál lal ja.

– a biztosító meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke dé si esz köz-
zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô ha zauta zá sát a Be je len tett
lakóhelyre (vagy to vábbuta zá sát a Te rü le ti ha tá lyon be lü li úti-
célhoz, ha az nem ke rül töb be, mint amennyi be a Be je len tett
lakóhelyre uta zás ke rül ne), és át vál lal ja en nek költ sé geit Biz to-
sí tottanként max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu -
ta összeg ha tá rig.

5.7 Be teg szál lí tás
Ab ban az eset ben, ha a Biztosított jármû Balese te okán a Biz to sí-
tot t Tes ti sé rü lést szen ved, a biztosító
– meg szer ve zi a Biz to sí tot t egész ség ügyi el lá tás hoz ju tá sát, il let -

ve a leg kö ze lebbi kór ház ba vagy or vos hoz tör té nô szál lí tá sát,
és en nek költ sé geit tel jes mér ték ben át vál lal ja.

– meg szer ve zi a he lyi ke ze lô or vos, il let ve a biztosító Meg bí zott -
ja or vos szak ér tô jé nek együt tes szak vé le mé nye alap ján a Biz-
to sí tot t át szál lí tá sát a Tes ti sé rü lés el lá tá sá ra, ke ze lé sé re fel ké-
szült leg kö ze leb bi kór ház ba, és en nek költ sé geit tel jes mér ték-
ben át vál lal ja.

– ki zá ró lag kül föl dön tör tént Se gít ség nyúj tá si ese mény ese tén
meg szer ve zi a Biz to sí tot t – szük ség ese tén or vos kí sé rô vel vagy
 be teg  kí sé rô vel tör té nô – Ma gyaror szág ra szál lí tá sát, amennyi -
ben a Biz to sí tot t a Baleset okoz ta egész ségi ál la po ta miatt az
ere de ti leg ter ve zett mó don nem tér het  ha za, és a he lyi ke ze-
lô or vos, il let ve a biztosító Meg bí zott ja or vos szak ér tô jé nek
együt tes szak vé le mé nye alap ján egész sé gi ál la po ta a Ma gyar-
or szág ra tör té nô ha za szál lí tást le he tô vé te szi. A biztosító szük-
ség ese tén gon dos ko dik a Biz to sí tot t nak a Beje len tett  la kó hely
sze rint il le té kes kór ház ba, gyógyin té zet be tör té nô el he lye zé-
sé rôl. A ha za szál lí tás idô pont ját és mód ját a ke ze lést vég zô or-
vos sal, egész ség ügyi in téz ménnyel tör té nô elô ze tes egyez te-
tés alap ján a biztosító ha tá roz za meg. Ez eset ben a kül föl di
kór ház ból a bel föl di kór ház ba tör té nô ha za szál lí tás költ sé geit
a biztosító tel jes mér ték ben át vál lal ja.

– meg szer ve zi a Biz to sí tot t tö meg köz le ke dé si esz köz zel (vas út 
I. osz tály, busz) tör té nô ha zauta zá sát a Be je len tett la kó hely re,
amennyi ben fel gyó gyu lá sát kö ve tôen a Biz to sí tot t a Baleset tel
oko za ti össze füg gés ben szük sé ges sé vált egész ség ügyi ke ze lés
miatt az ere de ti leg ter ve zett mó don nem tér het  ha za, és át vál-
lal ja en nek költ sé geit 

– bel föl dön: max. 10000 Ft összeg ha tá rig ese mé nyen ként.
– kül föl dön: max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta

összeg ha tá rig Biz to sí tot tan ként.

5.8 Kap cso lat tar tás egész ség ügyi in téz ménnyel
A Biztosított jármû Balese te okán Tes ti sé rü lést szen ve dett  Biz to-
sí tot t kór há zi fel vé te lét kö ve tôen, egész ség ügyi in téz mény ben
tör té nô ke ze lé se fo lya mán a biztosító vál lal ja, hogy fo lya ma to-
san kap cso la tot tart a ke ze lést vég zô in téz ménnyel és, amennyi -
ben ar ról tu do mást sze rez, tá jé koz tat ja a Biz to sí tott ál tal meg je-
lölt egy fô Hoz zá tar to zót a Biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ról,
egész sé gi ál la po tá ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

5.9 Biz to sí tott jár mû ha za szál lí tá sa 
– csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tott jár mû ve ze tô je Tes ti sé rü lés
vagy Be teg ség miatt or vos szak mai szem pont ból, iga zol tan a Biz-
to sí tott jár mû to vább ve ze té sé re al kal mat lan, és a ve le együtt
uta zó sze mé lyek kö zött nincs a Biz to sí tott jár mû ve ze té sé re al kal-
mas sze mély, de a Biz to sí tott jár mû üzem ké pes, a biz to sí tó meg-
szer ve zi a Biz to sí tott és a Biz to sí tott jár mû ha za szál lí tá sát a Be je-
len tett la kó hely re oly mó don, hogy 
– gon dos ko dik a Biz to sí tott jármû tulajdonosa ál tal meg ne ve zett

sze mély uta zá sá ról (a biztosító dön té se alap ján: pl. sze mély-
gép ko csi üzem anyag költ sé ge, vo nat I. osz tály, busz) a Se gít-
ség nyúj tá si ese mény hely szí né re an nak ér de ké ben, hogy a Biz-

tosított jármûvet a le he tô leg rö vi debb út vo na lon és idô tar ta-
mon be lül ha za ve zes se,

– amennyi ben a Biz to sí tott jármû tulajdonosa ilyen sze mélyt
nem je löl meg, egyetér tésé vel a biztosító meg bíz egy hoz zá-
ér tô és al kal mas sze mélyt a Biz to sított jármû ha za ve ze té sé vel,
és gon dos ko dik ezen sze mély uta zá sá ról (a biztosító dön té se
alap ján: pl. sze mély gép ko csi üzem anyag költ sé ge, vo nat I. osz-
tály, busz) a  Segít ség  nyúj tá si ese mény hely szí né re an nak ér de-
ké ben, hogy a Biztosított jármû vet a le he tô leg rö vi debb út vo na-
lon és idô tar ta mon be lül ha za vezes se,

és en nek több let költ sé geit tel jes mér ték ben át vál lal ja. A Biztosí-
tott jármû ha za ve ze té se so rán fel me rü lô üzem anyag költ ség, út-
dí jak és egyéb já ru lé kos költ sé gek nem tar toz nak a biztosító koc-
ká za ti kö ré be.

5.10 Holt test ha za szál lí tá sa
A Biz to sí tott Baleset bôl ere dô ha lá lát kö ve tôen a biztosító meg-
szer ve zi és ki fi ze ti
– a post mortem ke ze lést,
– a szál lí tás hoz szük sé ges ko por sót,
– Biz to sí tott holt tes té nek vagy ham vai nak Ma gyaror szág ra, a Biz-

to sí tott Be je len tett la kó he lye sze rint il le té kes te me tô be tör té nô
szál lí tá sát. 

A szol gál ta tás nem tar tal maz za a ra va ta lo zás, a ham vasz tás, és a te-
me tés költ ségeit.
Ezen szol gál ta tá sok költ sé geit a biztosító
– bel föl dön: max. 200000 Ft összeg ha tá rig vál lal ja Biz to sí tot tan-

ként, vagy
– kül föl dön: max. 2000 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu -

ta összeg ha tá rig vál lal ja Biz to sí tot tan ként.
A holt test ha za szál lí tá sá nak meg szer ve zé se ér de ké ben az aláb -
bi do ku men tu mo kat kell a le he tô leg rö vi debb idôn be lül a biz-
tosító Meg bí zott já nak ren del ke zé sére bo csá ta ni:
– a Biz to sí tott szü le té si anya köny vi ki vo na ta,
– a Biz to sí tott há zas sá gi anya köny vi ki vo na ta, eset leg há zas társ

ha lot ti anya köny vi ki vo na ta,
– te me tôi be fo ga dó nyi lat ko zat,
– ha lál té nyét iga zo ló okirat,
– ha lál okát iga zo ló ha tó sá gi vagy or vo si bi zo nyít vány,
– bon co lá si jegy zô könyv,
– a ha lál kö rül mé nyei nek tisz tá zá sá hoz szük sé ges hi va ta los ira tok,
– a balese ti rend ôr sé gi jegy zô könyv.

5.11 Be teg lá to ga tás 
Ha a Biztosított jármû Balese te kap csán szer zett Tes ti sé rü lés kö-
vet kez té ben a Biz to sí tott egész sé gi ál la po ta élet ve szé lyes, vagy
10 nap nál hosszabb ideig kór há zi el lá tás ban ré sze sül, a bizto-
sító egy, a Biz to sí tott ál tal meg ne ve zett Ma gyaror szá gon be je-
len tett lak hellyel ren del ke zô Hoz zá tar to zó ré szé re az aláb bi szol-
gál ta tá so kat nyújt ja (csak egy sze mély ré szé re):
– meg szer ve zi és ki fi ze ti a tö meg köz le ke dé si esz köz zel (sa ját sze-

mély gép ko csi üzem anyag költ sé ge, vo nat I. osz tály, busz, tu-
ris ta osz tá lyú re pü lô jegy) tör té nô oda-, és visszauta zást a Biz-
to sí tott meg lá to ga tá sa cél já ból 

– bel föl dön max. 5000 Ft összeg ha tá rig
– kül föl dön max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta

összeg  ha tá rig.
– meg szer ve zi a Biz to sí tott lá to ga tá sa miatt szük sé ges el szál lá-

so lást és en nek költ sé geit (szál lás és reg ge li) át vál lal ja leg fel-
jebb 5 nap ra, 

– bel föl dön max. éj sza kán ként 3000 Ft összeg ha tá rig,
– kül föl dön max. éj sza kán ként 50 euró vagy en nek meg fe le lô

egyéb va lu ta összeg ha tá rig. 

5.12 Vá rat lan vissza té rés Ma gyaror szág ra 
– csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
Ha a biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül a
Biz to sí tott Ma gyaror szá gon élô kö ze li Hoz zá tar to zó ja meg hal
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vagy élet ve szé lyes ál la pot ba ke rül, ami rôl a biztosítót hi va ta los
okira tok kal 
– kór há zi or vos iga zo lá sát te le fa xon mel lé kel ve – ér te sí tik, és
emiatt a Biztosított jármûvel foly ta tott kül föl di uta zá sát meg sza-
kít va a Biz to sí tott nak ha za kell tér nie Ma gyaror szág ra, a bizto-
sító a Biz to sí tott szá má ra az aláb bi szol gál ta tá so kat nyújt ja:
– meg szer ve zi a  köz le ke dé si esz köz zel (sa ját sze mély gép ko csi

üzem anyag költ sége, vo nat I. osz tály, busz, tu ris ta osz tá lyú re-
pü lô jegy) tör té nô Ma gyaror szágra uta zást, és ki fi ze ti a ha za-
uta zás éssze rûen fel me rü lô több let költ sé geit max. 200 euró
vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig.

5.13 Al kat ré szek kül dé se – csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
Amennyi ben a Mûszaki hiba vagy Baleset miatt üzem kép te len
Biztosított jármû me net kész sé gé nek hely reál lí tá sá hoz szük sé ges
al kat ré szek nem be sze rez he tôk a Se gít ség nyúj tá si ese mény or szá-
gá ban, a biztosító sa ját költ sé gén a sze re lô mû hely be szál lít tat ja
azo kat. Az al kat ré szek árát és a vám költ sé get a biztosító je len
biz to sí tás alap ján nem té rí ti meg. Nem tar to zik a biztosító szol-
gál ta tá si kö ré be az az eset, ha az al kat ré sze ket már nem gyárt-
ják, vagy azo kat nem le het be sze rezni, il let ve le he tet len be hoz -
ni ab ba az or szág ba, ahol a Biztosított jármû éppen tar tóz ko dik.

5.14 Le mon dás gép ko csi ról – csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
Amennyi ben a Biztosított jármû Balese te vagy Mû sza ki hi bá ja ese-
tén a Biztosított jármû hi va ta los szak vé le mény sze rint to tál ká ros,
a biztosító meg szer ve zi a Biz tosított jármû tu laj do no si jo gai ról va -
ló le mon dást, a bon tás ra tör té nô leadást és az ez zel kap cso la tos
vá mol ta tá si el já rást, és ezek költ sé geit (a vám össze gé nek ki vé te-
lé vel) át vál lal ja.

5.15 Tá ro lá si költ sé gek meg té rí té se
A biztosító meg szer ve zi és át vál lal ja a Biztosított jármû éssze rûen
szük sé ges tá ro lá sát Mûszaki hiba vagy Baleset miat ti üzem kép-
te len sé get kö ve tôen
– Biz to sí tot t ha za szál lí tá sa,
– Gép ko csi ha za szál lí tá sa,
– Al kat ré szek kül dé se – csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül, és
– Le mon dás gép ko csi ról – csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dóan, leg fel jebb 10 nap ra, 
bel föl dön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán na pon ta 
max. 2000 Ft összeg ha tá rig, 
kül föl dön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán na pon ta 
max. 50 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá -
rig.

5.16 Te le fon költ ség té rí té se – csak Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
A biztosító meg té rí ti a se gít ség nyúj tá si igény Meg bí zott já hoz tör-
té nô be je len té sé nek iga zolt te le fon költ sé gét.

6. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK
Nem ter jed ki a biz to sí tás – az alap biz to sí tás ban ki zárt ese mé-
nye ken túl:
– a fel me rült nem va gyo ni ká rok ra,
– a Biz to sí tott ál tal har ma dik sze mély nek oko zott ká rok ra, 
– kül sô ha tás ra ke let ke zô tûz és rob ba nás, va la mint vil lám csa-

pás,  föld   ren gés, föld csu szam lás, kô- és föld om lás, ter mé sze tes
üreg vagy ta laj szint alat ti épít mény beom lá sa, szél vi har, fel-
hô sza ka dás, ár víz, bel víz, egyéb víz elön tés, for gal mat meg bé-
ní tó hó esés, jég ve rés, le zú du ló hó tö meg és hó nyo más ál tal
köz vet le nül vagy köz ve tet ten oko zott kár ra, ese mény re,

– ame lyek biológiai fegyver által okozottnak minôsülnek,
– a Biztosított jármû túl ter he lé se, vagy szak sze rût le nül vég zett üze-

mel te té se, von ta tá sa miatt be kö vet ke zett kár ra, ese mény re,
– a Biztosított jármû nem ren del te tés sze rû hasz ná la tá ból ere dô

kár ra, ese ményre,
– a Biztosított jármû jog ta lan hasz ná la ta miatt be kö vet ke zô

kárra,  ese   mény re,

– ha tó sá gi en ge dély nél kül átala kí tott gép jár mû ben, ezen átala -
kí tott üzem mód dal össze füg gés ben be kö vet ke zô tûz és rob-
ba nás ká rok ese té re,

– ar ra az eset re, ha a Biztosított jármû, az uta zás meg kez dé se kor
nem volt a köz úti köz le ke dés re al kal mas ál la pot ban, il let ve
nem tar tot ták kar ban a gyár tó uta sí tá sai nak meg fe le lôen,

– a biztosító val elô ze te sen nem egyez te tett költ sé gek meg té rí té-
sé re,

– a biztosító hoz zá já ru lá sa nél kül igény be vett szol gál ta tá sok
költ sé gei re,

– azon költ sé gek re, ame lyek a Se gít ség nyúj tá si ese mény be nem
kö vet ke zé se ese tén is fel me rül tek vol na (ilye nek le het nek pl.:
ét ke zés, szál lás az uta zás so rán, ta xi költ ség, üzem anyag költ-
ség, út- és híd  dí jak),

– Mûszaki hiba ese tén a 8 éves nél idô sebb sze mély gép ko csik ra 
(A jár mû ko rá nak meg ha tá ro zá sa: a biz to sí tá si ese mény évé bôl
le kell von ni az al váz szám ból megál la pít ha tó gyár tá si évet.), 

– ke nô anyag, üzem anyag, vagy hû tô fo lya dék hiá nya miatt be kö-
vet ke zett Mû sza ki hi bák ra, fagy ká ro so dás ra, gu mi ab roncs ká ro-
so dás ra, 

– a Biz to sí tott ön gyil kos ságá ból vagy an nak kí sér le té bôl ere dô
kár ra, ese ményre,

– a Biz to sí tott szán dé kos ön cson kí tá sá ból vagy an nak kí sér le té-
bôl ere dô kár ra, ese mény re,

– a Biz to sí tott ko ráb ban fennál ló, meg lé vô, avagy vissza té rô,
kró ni kus vagy fo lya ma tos egész sé gi ál la po tá nak kö vet kez té-
ben be kö vet ke zô kár ra, ese mény re (Meg lé vô ál la pot nak mi nô-
sül a Biz to sí tott bár mely olyan be teg sé ge, 
a) amely rôl a Biz to sí tott tu dott, amellyel tisz tá ban volt, vagy
b) amellyel kap cso lat ban már ka pott or vo si ke ze lést, vagy
c) amely or vo si ke ze lést igé nyelt, vagy amelynek or vos ja va sol -

ta a ke ze lé sét, vagy
d) amely szük sé ges sé tet te gyógy sze rek felíra tá sát, vagy 
e) amely ész lel he tô volt, rosszab bo dott, akut tá vált, il let ve

olyan tü ne te ket ered mé nye zett, amely nek alap ján egy el-
vár ha tó gon dos ság gal el já ró sze mély diag nó zist, gon do zást
vagy ke ze lést ke re sett vol na

a je len köt vény ha tály ba lé pé sét megelô zôen.)
– a Biz to sí tott ter hes ségének 28. he tét kö ve tôen szük sé ges sé

váló szülészeti ellátás miatt bekövetkezô kár ra, ese mény re, 
– a Biz to sí tott pszi chés meg be te ge dése ál tal oko zott kár ra, ese-

ményre.

7. MENTESÜLÉS
Az alap biz to sí tás ban fel so rol ta kon kí vül men te sül a biztosító a
szol gál ta tá sok nyúj tá sa alól, ha:
– a Biz to sí tott vagy meg bí zott ja el mu laszt ja a Se gít ség nyúj tá si

ese mény be kö vet ke zé sét azon nal be je len te ni a biztosító Meg-
bí zott já nak éj jel-nap pal hív ha tó segélyvonalán, és emiatt lé-
nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál nak (kivételt képez
jelen rendelkezés alól az az eset, amikor a Biztosított rajta kívül
álló alapos indok miatt nem tud bejelentési kötelezettségének
eleget tenni),

– a Biztosított jármû vagy a Biz to sí tot t 60 na pot meg ha la dó, fo-
lya ma to s kül föl di tar tóz kod ása esetén, a kül föl dön be kö vet ke-
zett  ese   mé nyek re vo nat ko zóan, a 61. nap tól, 

– a Biztosított jármûben a for gal mi en ge dély ben meg ha tá ro zott-
nál töb ben tar tóz kod tak a Se gít ség nyúj tá si ese mény ide jén, 

– az ese mény a Biz to sí tott bûn cse lek mé nyé bôl ered,
– a Se gít ség nyúj tá si ese mény kap csán nyúj tott szol gál ta tá sok költ-

sé geit más biz to sí tás meg té rí tet te, a költ sé gek azon ré szé nek
mér té kéig, amely re a Biz to sí tott nak vagy a Biztosított jármûre
vo nat ko zóan más biz to sí tás alap ján kár té rí tés jár,

– a szer zô dés kö tés idô pont já ban a Biztosított jármû nem tar tóz-
ko dott Ma gyar orszá gon,

– a Biztosított jármûben tar tóz ko dó Biz to sí tott de vi za kül föl di és
az ál lan dó lak helye vagy ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág ban
kö vet ke zik be a Se gít ség nyúj tási ese mény,
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– a Biztosított jármûvet köz úti sze mély fu va ro zás (ta xi), gép ko csi
köl csön zés (bér au tó, rent a car), és ke res ke del mi áru szál lí tás
cél já ból üze mel te tik.

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1 Ál ta lá nos fel té te lek és meg ha tá ro zá sok
A Gép jár mû se gít ség nyúj tá s és biz to sí tás csak az alap biz to sí tás sal
együtt ér vé nyes.
El té rô ren del ke zés hiá nyá ban, a Gép jár mû se gít ség nyúj tá s és
biz to sí tás ban sze replô ki fe je zé sek az alap biz to sí tás ban leír tak
sze rint ér tel me zen dôk.

8.2 A Biz to sí tott kö te le zett sé gei
A Biz to sí tott felada ta Se gít ség nyúj tá si ese mény be kö vet ke zé se kor,
hogy:
– az ese ménnyel kap cso lat ban fel me rült min den tény rôl, adat-

ról a biztosítót vagy Meg bí zott ját tá jé koz tas sa,
– a kárt a le he tô sé gek hez ké pest el há rít sa, eny hít se, il let ve csök-

kent se, és en nek so rán a biztosító vagy Meg bí zott ja irány mu-
ta tá sát kö ves se,

– se gít ség nyúj tá si igé nyét a be kö vet ke zés kor azon nal, fel me rült
költ sé gei nek meg té rí té sé re vo nat ko zó igé nyét vagy egyéb kár-
té rí té si igé nyét – a szer zô dés ben sza bá lyo zott be je len té si kö-
te le zett ség nek is ele get té ve – a be kö vet ke zést (kül föl di ese-
mény ese tén: a ha zaér ke zést) kö ve tô 2 mun ka na pon be lül a
biztosító Meg bí zott já nál be je lent se,

– a biztosító vagy Meg bí zott ja szá má ra min den olyan vizs gá la tot
en ge dé lyez zen, amely az ese mény okai ra, kö rül mé nyei re, a
kár mér té ké re, és a kár té rí tés nagy sá gá ra vo nat koz nak.

8.3 Az ese mény be je len té se
A se gít ség nyúj tás igény lé se kor a Biz to sí tott nak a na pi 24 órá ban
mû kö dô aláb bi te le fon szá mo kon kell hív nia a biztosító Meg bí zott-
já nak se gít ség nyúj tó központját:
Bel föl di és külföldi ese mény ese tén is: 

(36-1) 458-4484, (36-1) 458-4485
A se gít ség nyúj tó köz pont fel hí vá sa kor a kö vet ke zô in for má ció-
kat kell megad ni:
– a Biz to sí tott ne ve, szü le té si dá tu ma, any ja ne ve,
– a Biztosított jármû tu laj do no sá nak ne ve, cí me,
– köt vény szám,
– a Biztosított jármû rend szá ma, tí pu sa, al váz szá ma, az el sô for-

ga lom ba he lye zés éve,
– az ese mény idô pont ja, he lye, rö vid leírá sa és a kí vánt se gít-

ség nyúj tás meg ne ve zé se,
– an nak a hely nek a ne ve és te le fon szá ma, ahol a Biz to sí tott elér-

he tô.
Ha a Biz to sí tott be teg szál lí tást kér, kö vet ke zô ket kell megad nia:
– a kór ház ne ve, cí me, te le fon szá ma, aho va a Biz to sí tot tat be-

szál lí tot ták,
– a ke ze lô or vos és, ha szük sé ges, a há zi or vos ne ve, cí me, te le-

fon szá ma,
– a fel me rült prob lé ma rö vid leírá sa.
A Se gít ség nyúj tá si ese ménnyel kap cso lat ban a Biz to sí tott a bizto-
sító val és an nak Meg bí zott já val szem ben fel men ti a vizs gá la tot
vagy ke ze lést vég zô or vost az or vo si ti tok tar tás alól.

8.4 A Biztosított további kárbejelentési kötelezettsége
Az ese mény azonnali be je len té sét kö ve tôen a fel me rült költ sé gek
meg té rí té sé re vonat ko zó igé nyt vagy egyéb kár té rí té si igé nyt an -
nak be kö vet kez tét (kül föl di ese mény ese tén: a ha zaér ke zést) kö-
ve tô 2 mun ka na pon be lül be kell je len te ni írás ban, a meg fe le lô
do ku men tu mo kat mel lé kel ve a biztosító Meg bí zott já nak.
A tûz- vagy rob ba nás kárt a tûz ol tó sá gon is be kell je len te ni. 
Lo pás kár ese tén a rend ôr sé gen fel je len tést kell ten ni.
Tes ti sé rü lés sel já ró Balese tet a rend ôr sé gen be kell je len te ni és ar -
ról rend ôr sé gi jegy zô köny vet kell kér ni.

A kár igény el bí rá lá sá hoz be kell mu tat ni a biztosító Meg bí zott já-
nak min den olyan ira tot, amely a jo go sult ság, a biz to sí tá si ese-
mény és a kár összeg megál la pí tá sá hoz szük sé ges. 
Amennyi ben a Biz to sí tott a be je len té si kö te le zett sé gé nek idô-
ben nem tesz ele get, és emiatt lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít-
he tet len né vál nak, a biztosító tel je sí té si kö te le zett sé ge nem áll
be.

8.5 Az UNIQA Biztosító teljesítési kötelezettsége
Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tot t sa ját dön té se alap ján nem tar t
igényt bi zo nyos szol gál ta tá sok ra, a biztosító nem kö te lez he tô ar -
ra, hogy kár té rí tést nyújt son a Biz to sí tot tnak vagy el len szol gál ta-
tás ként al ter na tív szol gál ta tást ajánl jon fel részé re.
A kár ren de zés mód ja
– Ha a Biz to sí tott a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so kat igény be vet -

te, és en nek ered mé nye ként a biztosító vagy Meg bí zott ja in téz-
ke dett a költ sé gek át vál la lá sáról, a szol gál ta tó a szám lát köz vet-
le nül a biztosító Meg bí zott ja ré szé re nyújt ja be.

A szer zô dés ben elôír tak nak meg fe le lôen be je len tett ese mé nyek
kap csán fel me rült költ sé ge ket a biztosító vagy Meg bí zott ja a
szer zô dés ben rög zí tett összeg ha tá ro kig köz vet le nül a szol gál ta-
tó val ren dezi. 
– Amennyi ben az ese mény so rán fel me rült költ sé ge ket és igény -

be vett szol gál ta tá sok el len ér té két a Biz to sí tott a biztosító Meg-
bí zott ja elô ze tes hoz zá já ru lá sá val – az ese mény elôír tak sze rin -
ti be je len té se után – a hely szí nen ki fi zet te, a fel me rült költ sé-
ge ket a szol gál ta tá sok ere de ti szám lá já nak be nyúj tá sát kö ve-
tôen a biztosító Meg bí zott ja a szer zô dés ben rög zí tett összeg-
ha tá ro kig a kár ren de zés hez szük sé ges utol só do ku men tum
biztosító Meg bí zott já hoz tör té nô beér ke zé sét kö ve tô 15 na pon
be lül az ér vé nyes de vi za ren del ke zé sek sze rint, Magyaror szá-
gon meg té rí ti. 

Az elô ze tes jó vá ha gyás nél kül igény be vett szol gál ta tá sok költ-
sé geit a biztosító nem kö te les meg té rí te ni.

A kár ren de zés az aláb bi ira tok alap ján tör té nik:
– a fel me rült költ sé gek ere de ti szám lái,
– rö vid leírás az ese mény rôl, an nak kö rül mé nyei rôl, a meg tett

in téz ke dé sek rôl és a költ sé gek fel me rü lé sé nek okai ról,
– baleset ese tén eze ken kí vül: hi va ta los jegy zô könyv vagy iga zo-

lás a baleset és a sé rü lés meg tör tén té rôl, kö rül mé nyei rôl. 

8.6 A to tál kár fo gal ma
alatt az alap biz to sí tás ban meg ha tá ro zot tak ér ten dôk.

8.7 Elévü lés
Je len szer zô dés bôl ere dô biz to sí tá si és se gít ség nyúj tá si igé nyek
a be kö vet ke zés tôl szá mí tott 1 év alatt elévül nek.

Kül föl di jog vé del mi se gít ség nyúj tás és biz to sí tás

9. TERÜLETI HATÁLY 
A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya: Eu ró pa (Ma gyaror szág ki vé te lé vel). 
A koc ká zat vi se lés nem ter jed ki az aláb bi or szá gok ra: Ma gyaror-
szág, a volt Szov jetunió tag ál la mai, Szerbia, Bosz nia-Her ce go vi -
na, Al bá nia. 

10. IDÔBE NI HATÁLY
A Kül föl di jog vé del mi biz to sí tás idô be ni hatálya megegye zik az
alap biz to sí tás idô be ni hatályával.

11. BIZTOSÍTOTT SZEMÉLY
a Biztosított jármû ve ze tô je a Baleset ide jén.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
A Külföldi jogvédelmi segítségnyújtás és biz to sí tás csak az alap-
biz to sí tás sal együtt ér vé nyes.
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El té rô ren del ke zés hiá nyá ban a Kül föl di jog vé del mi se gít ség nyúj-
tás és biz to sí tás ban sze rep lô ki fe je zé sek az alap biz to sí tás ban, va-
la mint a Gép jár mû se gít ség nyúj tá s és biz to sí tás ban leír tak sze rint
ér tel me zen dôk.

13. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A Biztosított jármû Balese tét kö ve tôen, amennyi ben a Biztosított
jármûvet a Baleset ide jén ve ze tô Biz to sí tot tat a biz to sí tás ha tá lya
alatt kül föl dön (nem az ál lan dó lak he lye sze rin ti or szág ban) sza-
bály sér tés vagy gon dat lan bûn cse lek mény miatt jo gi lag fe le lôs-
ség re von ják, a biztosító (Meg bí zott ján ke resz tül) meg té rí ti a Biz-
to sí tott el len in dult el já rá sok költ sé geit, va la mint ha a Biz to sí tott
kül föl di uta zá sa so rán Testi sé rü lé sessel járó Balese tet szen ved, a
Biz to sí tott nak kár té rí té si igé nye ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el-
já rá sok költ sé geit is. 

13.1 Biz to sí ték el he lye zé se
Ha a Biztosított jármû Balese tét kö ve tôen a Biztosított jármûvet a
 Baleset ide jén ve ze tô Biz to sí tot tat a biz to sí tás ha tá lya alatt kül föl-
dön (nem az ál lan dó lak he lye sze rin ti or szág ban) sza bály sér tés
vagy gon dat lan bûn cse lek mény miatt jo gi lag fe le lôs ség re von-
ják, és el le ne kül föl dön el já rás in dul, és a meg lá to ga tott or szág
jog sza bá lyai  elô írják, a biztosító (Meg bí zott ján ke resz tül) 
– gon dos ko dik az ôri zet be vett vagy le tar tóz ta tott Biz to sí tott ter-

hé re megál la pí tott óva dék vagy ha son ló biz to sí ték le té te lé rôl,
amely a Biz to sí tott sza ba don en ge dé sé hez szük sé ges,

– és az el já rás so rán fel me rü lô költ sé ge ket meg té rí ti
max. 7500 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha-
tá rig. 
A biz to sí té kot köl csön nek kell te kin te ni és azt vissza kell fi zet ni
– azon nal, amint azt a Biz to sí tott nak vissza té rí tet ték, ha nem ta-

lál ják bû nös nek
– a Biz to sí tot tat bû nös nek ta lá ló bí ró sá gi dön tést kö ve tô 15 na -

pon be lül
azon ban a fen tiek tôl füg get le nül, leg ké sôbb a le tét be he lye zés-
tôl szá mí tott há rom hó na pon be lül.
A szol gál ta tás nem vo nat ko zik azon ban (köl csön for má já ban
sem) a pol gá ri fe le lôs ség alap ján szük sé ges biz to sí ték ra, a bír-
ság ra, il let ve a sze mé lyes kár té rí tésre, me lyet a Biz to sí tott nak kell
fi zet nie.

13.2 Jo gi vé de lem
Ha a Biztosított jármû Balese tét kö ve tôen a Biztosított jármûvet a
Baleset ide jén ve ze tô Biz to sí tot tat a biz to sí tás ha tá lya alatt kül föl-
dön (nem az ál lan dó lak he lye sze rin ti or szág ban) sza bály sér tés
vagy gon dat lan bûn cse lek mény miatt jo gi lag fe le lôs ség re von-
ják, és el le ne kül föl dön el já rás in dul, a biztosító (Meg bí zott ján
ke resz tül) 
– el lát ja a Biz to sí tott vé del mét,
– és fe de zi a Biz to sí tott vé del mét el lá tó kül föl di ügy véd szám lá-

val iga zolt mun ka dí ját, a meg lá to ga tott or szág ban szo ká sos
és ál ta lá ban el fo ga dott ügy vé di díj sza bás mér té kéig, va la mint
ha a vé de lem azt igény li, az ügy véd ál tal meg bí zott szak ér tô
költ sé gét is

max. 2500 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha-
tá rig. 

13.3 Igény ér vé nye sí tés
Ha a Biz to sí tott a biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha-
tá lyán be lül, kül föl dön, a Biztosított jármûvel tör té nô kül föl di
uta zá sa so rán Testi sé rü lé ssel járó Balese tet szen ved, a Biz to sí tott-
nak kár té rí té si igé nye ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el já rá sok költ-
sé geit a biztosító (Meg bí zott ján ke resz tül) 2000 euró vagy en -
nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig fe de zi.

13.4 A szolgáltatás maximális mértéke
A Külföldi jog vé del mi se gít ség nyúj tás és biz to sí tás alap ján a biz-
tosító ál tal ki fi ze tés re ke rü lô összes költ ség nem ha lad hat ja meg

a 7500 euró, vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tárt.
A biz to sí tás az ügy véd vá lasz tás jo gát nem fog lal ja ma gá ban. 
A meg fe le lô vé de lem rôl a biztosító Meg bí zott ja gon dos ko dik.

14. BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI
Amennyi ben jog vé del mi szol gál ta tás irán ti igény me rül fel, a Biz-
to sí tott kö te les er rôl a leg rö vi debb idôn be lül a biztosító Meg bí zott-
ját az aláb biak ban fel tün te tett te le fon szá mon ér te sí te ni. A bizto-
sító Meg bí zott ja az ér te sí tést kö ve tôen in téz ke dik a meg fe le lô jog-
vé del mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról, a jo gi kép vi se lô ki ren de lé sé rôl.
A jog vé del mi szol gál ta tás igény be vé te lé hez a biztosító Meg bí-
zott ja elô ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Amennyi ben az el já rás
so rán nem a biztosító Meg bí zott ja ál tal meg bí zott ügy véd jár el,
vagy az ügy véd köz re mû kö dé sé hez a biztosító Meg bí zott ja nem
já rult hoz zá, úgy a költ sé ge ket a biztosító nem fe de zi.

14.1 Az ese mény be je len té se
A se gít ség nyúj tás igény lé se kor a Biz to sí tott nak a na pi 24 órá ban
mû kö dô  aláb  bi te le fon szá mon kell hív nia a biztosító Meg bí zott já-
nak se gít ség nyúj tó köz pont ját:

(36-1) 458-4484, (36-1) 458-4485
A se gít ség nyúj tó köz pont fel hí vá sa kor a kö vet ke zô in for má ció-
kat kell megad ni:
– a Biz to sí tott ne ve, szü le té si dá tu ma, any ja ne ve,
– köt vény szám,
– a Biztosított jármû rend szá ma, tí pu sa, al váz szá ma, 
– az ese mény rö vid leírá sa és a kí vánt se gít ség nyúj tás meg ne ve-

zése,
– an nak a hely nek a ne ve és te le fon szá ma, ahol a Biz to sí tott el-

ér hetô.

15. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK
Megegyez nek az alap biz to sí tás ban, il let ve a Gép jár mû se gít ség-
nyúj tá s és biz to sí tás ban leír tak kal, va la mint:
azon Se gít ség nyúj tá si ese ménnyel össze füg gés ben fel me rü lô költ-
sé ge ket a biztosító nem fe de zi, amely nek so rán vagy amellyel
kap cso lat ban a Biz to sí tott:
– oly mó don oko zott kárt, hogy a Biztosított jármûvet a tu laj do-

nos en ge dé lye vagy jo go sít vány nél kül ve zet te,
– el len szán dé kos bûn cse lek mény, cser ben ha gyás vagy se gít-

ség nyúj tás el mu lasz tá sá nak gya nú ja miatt fo lyik el já rás,
– ter hé re pénz bün te tést, bír sá got rót tak ki,
– kár té rí té si igé nye a kirendelt kül föl di ügy véd szak vé le mé nye

sze rint nyil ván va lóan alap ta lan, az el já rás, vagy bár me lyik per-
be li cse lek mény, jog or vos lat ered mé nye ki lá tás ta lan, vagy
ezek vár ha tó ered mé nye és elô re lát ha tó költ ség ter he közt
eleve ki rí vó arány ta lan ság mu tat ko zik,

– kár té rí té si igé nyét ma gyar ter mé sze tes, vagy jo gi sze méllyel
szem ben Ma gyar or szá gon is ér vé nye sít he ti,

– mun ka vég zé se so rán oko zott fe le lôs sé gi kárt,
– tu dat za va rá ban, al ko ho los, il let ve ká bí tó sze res be fo lyá solt sá ga 

alatt oko zott kárt vagy a kár er re vissza ve zet he tô okok ból kö-
vet ke zett be,

– ko ráb ban kö tött jog vé del mi biz to sí tá sa vagy fe le lôs ség biz to-
sí tá sa az adott kár ese mény re fe de ze tet nyújt.

to váb bá: A biztosító nem áll koc ká zat ban olyan ká rok, ese mé-
nyek  ese   té ben, ame lyek a Biz to sí tott vagy Szer zô dô más biz to sí-
tá sa alap ján meg té rül nek.

16. MEN TE SÜ LÉS
A biztosító men te sül fi ze té si kö te le zett sé ge alól, ha bi zo nyít ja,
hogy a Biz to sí tott kár eny hí té si kö te le zett sé gét jog el le ne sen,
szán dé ko san vagy sú lyo san gon dat la nul meg szeg te.

17. EGYÉB FELTÉTELEK
Ezen sza bály zat ban nem ren de zett kér dé sek ben az alap biz to sí-
tás  illetve a Gép jármû segítségnyújtás és biztosítás sza bály za tá-
ban fog lal tak sze rint kell el jár ni.
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Kiegé szí tô baleset biz to sí tás
(ha lál ese ti biz to sí tá si összeg 1 mil lió Ft, amely nö vel he tô 2 mil lió Ft-ig)
(Választható kiegészítô biztosítás)

18. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A kiegé szí tô biz to sí tás csak az alap biz to sí tás sal együtt ér vé nyes! 

19. BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYEK
a Biztosított jármû utas te ré ben uta zó sze mé lyek, ki vé ve az au tó-
busz uta sait.
Ha a Biztosított jármûben a baleset ide jén az en ge dé lye zett nél
töb ben utaz tak, a sze mé lyen ként fi ze ten dô baleset biz to sí tá si
összeg ará nyo san csök ken.

20. TERÜLETI HATÁLY
A kiegé szí tô baleset biz to sí tás te rü le ti ha tá lya: Magyarország
te rü le te.

21. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
Baleset nek mi nô sül a jár mû üze mel te té sé vel össze füg gés ben, a
biz to sí tott aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô olyan kül sô be ha tás,
mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott 1 éven be lül meg hal, vagy
 egész ségká ro so dást szen ved.

22. KOCKÁZATKIZÁRÁS
Nem ter jed ki a biz to sí tás
– a Biztosított jármû ve ze tô jé re, ha az ô el me- vagy tu dat za va rá-

val, il let ve ön gyil kos sá gá val vagy an nak kí sér le té vel, va la mint
it tas sá gá val vagy ká bí tó szer rel be fo lyá solt ál la po tá val oko za ti
össze füg gés ben kö vet ke zett be a baleset,

– a biz to sí tot tat szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se vagy an -
nak kí sér le te so rán, az zal össze füg gés ben ért balese tek re,

– pol gár há bo rú, né pi meg moz du lá sok (tün te tés, sztrájk, fel ke-
lés, stb.) vagy kül sô há bo rú so rán be kö vet ke zô balese tek re,

– a ra dioak tív mag ener gia, io ni zá ló su gár zás ál tal köz vet ve vagy
köz vet le nül oko zott balese tek re,

– nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés, fa gyás okoz ta sé rü lé-
sek re,

– pszi chi kai reak ciók miat ti kó ros za va rok ra, an nak oká tól füg-
get le nül,

– a jár mû vet el tu laj do ní tó ra, il le tô leg az azt ön ké nye sen el ve vô -
re, és az ál ta la szál lí tott sze mé lyek re,

– a jár mû üze mel te té sé nek elô ké szü le ti mun ká la tai, szer vi ze lé se,
kar ban tar tá sa ja ví tá sa so rán be kö vet ke zett balese tek re,

– az uta zók ki- és be szál lá sá val kap cso la tos balese tek re.

23. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

23.1 Ha lál ese ti szol gál ta tás
A baleset biz to sí tás alap ján a biz to sí tó, az egyéb biz to sí tá si szol-
gál ta tá sok tól füg get le nül, a szer zô dés ben meg je lölt ha lál ese ti
biz to sí tá si össze get fi ze ti ki min den meg halt biz to sí tott sze mély
örö kö sé nek.

23.2 Szol gál ta tás vég le ges egész ség ká ro so dás ese tén
Ál lan dó, tel jes egész ség ká ro so dás ese tén a sze mé lyen kén ti biz-
to sí tá si összeg a szer zô dés ben meg je lölt ha lál ese ti biz to sí tá si
összeg két sze re se. A szol gál ta tás nagy sá ga a vég le ges egész ség-
ká ro so dás mér té ké tôl függ.
A be kö vet ke zett rok kant ság, ill. egész ség ká ro so dás mér té ke az ösz-
szes kö rül ményt fi gye lem be ve vô or vo si vizs gá lat alap ján az aláb -
bi táb lá zat irány mu ta tó mér té kei alap ján ke rül megál la pí tás ra.
– Mind két szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 100%
– Egyik szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 50%
– Mind két fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 60%
– Egyik fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 30%
– Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
– Ízlelôképesség tel jes el vesz té se 5%

– Egy kar váll ízü let tôl va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 70%

– Egy kar kö nyök ízü let fölöttig va ló tel jes el vesz té se, 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 65%

– Egy kar kö nyök ízü let alattig va ló tel jes el vesz té se, 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%

– Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
– Hü velyk ujj el vesz té se 20%
– Mu ta tó ujj el vesz té se 10%
– Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
– Egy láb comb kö zép fölöttig va ló tel jes el vesz té se, 

vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 70%
– Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se, 

vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%
– Egyik láb tér dig el vesz té se 50%
– Egyik láb szár térd alattig tör té nô el vesz té se 45%
– Láb fej el vesz té se 40%
– Nagy ujj el vesz té se 5%
– Má sik láb ujj el vesz té se 2%
Test ré szek vagy ér zék szer vek rész le ges el vesz té se vagy funk ció-
csök ke né se ese tén a táb lá zat ban megadott mér ték meg fe le lô
szá za lé ka ve he tô fi gye lem be.
A táb lá zat ban nem rög zí tett szer vek vagy test ré szek el vesz té se,
funk ció csök ke nése ese tén a biz to sí tó or vos szak ér tô je ál la pít ja
meg, hogy a biz to sí tott nor mál testi vagy szel le mi tel je sí tô ké-
pes sé ge mi lyen mér ték ben csök kent.
Ha azo nos baleset kö vet kez té ben több funk ció csök kent, ak kor
a táb lá zat alap ján megál la pí tott rok kant sá gi fo kok összeadód-
nak, de 100%-nál na gyobb mér ték eb ben az eset ben sem ál la-
pít ha tó meg.
A biz to sí tó or vos szak ér tô jé nek megál la pí tá sa füg get len min den
más or vo si és tár sa da lom biz to sí tá si szerv megál la pí tá sai tól.
Amennyi ben a baleset so rán olyan funk ciók, test ré szek ká ro sod-
tak, me lyek mû kö dô ké pes sé ge már a baleset elôtt csök kent volt,
ak kor az elô ze tes rok kant ság mér té ke a táb lá zat alap ján le vo-
nás ra ke rül a szol gál ta tás meg ha tá ro zá sá nál.
Ha a baleset kö vet kez té ben a biz to sí tott egy éven be lül meg-
hal, a rok kant sá gi szol gál ta tás nem igé nyel he tô, a már ki fi ze tett
kár té rí tés a ha lál ese ti összeg bôl le vo nás ra ke rül.

23.3 Kór há zi na pi té rí tés
Amennyi ben biz to sí tá si ese mény miatt  kór há zi fek vô be teg
ápo lás vált szük sé ges sé, az ápo lás 8. nap já tól na pi té rí tés il le ti
meg a biz to sí tot tat. A na pi té rí tés össze ge a ha lál ese ti biz to sí tá -
si összeg 1,2%-a.
Egy biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben sze mé lyen ként leg fel-
jebb 
50 na pi té rí tés fi zet he tô. A kór há zi ápo lá si na pok után ak kor is
jár té rí tés, ha a biz to sí tott azt nem fo lya ma to san töl töt te a kór-
ház ban.
A biz to sí tó or vo sa ezen ese tek ben is jo go sult az ápo lás, il let ve
gyó gyu lás tar ta má nak felülvizsgálatára.
A kór há zi na pi té rí tés nem fi zet he tô a sza na tó rium ban, gyó-
gyüdü lô ben vagy gyógy für dô ben tar tóz ko dás tar ta má ra.

24. AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
Ma ra dan dó egész ség ká ro so dás ese tén a szol gál ta tás mér té ké-
nek  vég  le ges megál la pí tá sá ra a kár ese mény után egy év vel ke -
rül sor. 
Ezen tar ta mon be lül szol gál ta tá si elô leg – a vár ha tó igény fi gye-
lem be vé te lé vel – leg fel jebb a ha lál ese ti biz to sí tá si összeg mér-
té kéig  fi  zet   he tô. 
A haláleseti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a boncolási
jegy zôkönyv is.

25. EGYÉB FELTÉTELEK
Ezen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az alapbiztosí-
tás  sza bályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
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ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalma-
zó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biz-
tosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a bizto-
sító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szakta-
nácsadó egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni hely-
zetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a
 viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Az UNIQA
Biztosító a biztosítási titok tekintetében a biztosítókról és biztosí-
tási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben (a továbbiak-
ban: Bit.) foglaltak szerint jár el. 
Jelen tájékoztató értelmében ügyfélnek tekintendő a szerződő, a
biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgálta-
tására jogosult más személy és aki a biztosító számára szerződé-
ses ajánlatot tesz.
A jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelés az érintett hozzájá-
rulásán, továbbá a Bit. 154. és 155.§-án, valamint a Gfbt. vonat-
kozó rendelkezésein alapul. 
Adatkezelőként – a Gfbt.-ben megjelölt adatkezelőkön túlme-
nően – az UNIQA Biztosító Zrt. jár el.  Az UNIQA Biztosító Zrt.
adatfeldolgozói: UNIQA Software Service GmbH (A-1029 Bécs,
Untere Donau Strasse 21.), UNIQA Raiffeisen Software Service
Kft., UNIQA Software Service Kft., DRESCHER Magyarországi
 Direct Mailing Informatikai és Nyomdai Korlátolt Felelősségű
 Társaság, DEKRA-EXPERT Műszaki Szakértői Kft., Europ Assistance
Magyarország Kft., továbbá az Adatkezelő számára a biztosítási
szerződéssel kapcsolatban mindenkor kiszervezett tevékenységet
végző személyek, megbízottak.
A biztosítási szerződés megkötésével a Szerződő kijelenti, hogy az
ajánlat megtétele során, továbbá az ezt követően megadott ada-
toknak az alábbiakban részletezett szabályok szerint történő tel-
jes körű kezeléséhez, harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz
vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik
országbeli adatkezelő) történő továbbításához hozzájárul.
A biztosítási szerződés megkötésével a Szerződő kijelenti, hogy
rendelkezik az ajánlatban esetlegesen megnevezett harmadik sze-
mélyek felhatalmazásával azok adatainak megadására, továbbá,
hogy az ajánlatban megnevezett harmadik személyek hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az ajánlattal kapcsolatban megadott adatai-
kat – továbbá ezen adatok megváltozása esetén a megváltozott
adatokat – a Biztosító az alábbiakban részletezett módon teljes
körűen kezelje, továbbá harmadik országbeli (viszont)biztosító-
hoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (har-
madik országbeli adatkezelő) továbbítsa.  
Az ügyfél adatai kezeléséről az adatkezelőnél tájékoztatást kér-
het, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés kivételé-
vel adatai törlését, zárolását, törvényben meghatározott esetek-
ben tiltakozhat adatai kezelése ellen, továbbá jogainak megsér-
tése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a biztosítási jogvi-
szonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 
Az adatokat az adatkezelő és a mindenkori adatfeldolgozók is-
merhetik meg.

2. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a Biztosító a
3. bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997.
évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írás-
beli hozzájárulásával kezelheti. 

3. (1) A Biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni,
amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilván-
tartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja
csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állo-
mányban tartásához, a biztosítási szerződésből származó köve-
telések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott
egyéb cél lehet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból vég-
zett adatkezelést a Biztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulá-
sával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet
nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújt-
ható előny. 
(3) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha
törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség ter-
heli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mind-
azokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutottak.

4. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
a) a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszol-

gáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vo-
natkozóan írásban felmentést ad, 

b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

5. (1) Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése
nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az alábbi szer-
vekhez továbbíthatja: a feladatkörében eljáró Felügyelethez, nyo-
mozóhatósághoz és ügyészséghez, bírósághoz, a nyomozóható-
ság, az ügyészség és bíróság által kirendelt szakértőhöz, bírósági
végrehajtóhoz, hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőhöz, a hagya-
téki ügyben eljáró közjegyző által kirendelt szakértőhöz, adóha-
tósághoz, nemzetbiztonsági szolgálathoz, Gazdasági Versenyhi-
vatalhoz, gyámhatósághoz, egészségügyi hatósághoz, titkosz-
szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére
felhatalmazott szervhez, viszontbiztosítóhoz, együttbiztosításban
részt vállaló biztosítóhoz, a kötvénynyilvántartó szervhez, a kár-
rendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges
adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kap-
csolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot ke-
zelő szervezethez, a Nemzeti Irodához, a levelezőhöz, az Infor-
mációs Központhoz, a Kártalanítási Szervezethez, a kárrendezési
megbízotthoz és a kárképviselőhöz, illetve a károkozóhoz,
amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből
a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzá-
férni, állomány-átruházáskor az átvevő biztosítóhoz, fióktelep
esetében a harmadik országbeli biztosítóhoz, biztosításközvetí-
tőhöz, szaktanácsadóhoz, a biztosító által kiszervezett tevékeny-
séget végző partnerhez, alapvető jogok biztosához, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a bonus-malus
rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának
részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörté-
neti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben sza-
bályozott esetekben a biztosítóhoz, a pénzmosás megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladat-
körével összefüggésben eljáró magyar bűnüldöző szervhez vagy
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző
szervhez. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól ki-
vételt képez az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meg-
határozott bejelentési kötelezettség is.
A Bit. 165.§-ában meghatározott esetben és időtartamot köve-
tően az üzleti titkot tartalmazó irat levéltári kutatások céljára fel-
használható. Üzleti- és biztosítási titok megtartására vonatkozó
kötelezettség alól kivételt képez továbbá a közérdekű adatok nyil-
vánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó tör-
vényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség is.

6. (1) A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsola-
tos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejötté-
nek meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 
(2) A Biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt
ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos szemé-
lyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél meg-
szűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem
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áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jog-
alap. 
(3) Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az
irányadók. 

(4) Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekinteté-
ben az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szer-
ződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

7. A Gfbt. hatálya alá tartozó biztosítók a szerződéskötésre kötele-
zettek veszélyközössége terheinek megfelelő elosztása érdeké-
ben, a szerződések díjának kockázatarányos megállapítása érde-
kében a kártörténeti adatok felhasználása, a kárrendezéssel kap-
csolatos feladatok ellátása, továbbá a kártörténeti igazolások ki-
adása céljából kártörténeti nyilvántartást (a továbbiakban: kár-
nyilvántartás) hoznak létre. 
A kárnyilvántartó szerv nyilvántartást vezet a kötvénynyilvántar-
tásban szereplő biztosítási szerződések vonatkozásában a kár-
mentes időszakokról, a Gfbt.-ben meghatározott üzemben tar-
tókról, továbbá a hozzájuk kapcsolódó kártérítési kötelezettséget
kiváltó káreseményekről, a kártérítésre kötelezett személyekről, a
kártérítési kötelezettség ismertté válásáról, a kárösszeg károkozó
üzemben tartó által történt visszafizetéséről, az ezekhez kapcso-
lódó események dátumairól. A kárnyilvántartás tartalmazza 
az üzemben tartó, a gépjármű, a szerződés és a káresemény
Gfbt.-ben meghatározott adatait.
A kárnyilvántartó szerv kérelemre köteles átadni vagy hozzáfér-
hetővé tenni a Gfbt.-ben meghatározott adatokat az üzemben
tartóval szerződést kötő biztosító részére.
A biztosító a szerződés megkötését és megszűnését, a határo-
zatlan tartamú szerződés megújítását (biztosítási időszakok kezdő
napját), továbbá a szüneteléssel, illetve a káreseménnyel kap-
csolatos adatok keletkezését követő 15 napon belül a kárnyil-
vántartó szervet értesíti a Gfbt.-ben megjelölt adatokról, továbbá
a hozott kárelőzményi igazolásban szereplő adatokat a kárnyil-
vántartó szerv részére továbbítja. A kárnyilvántartó szerv az
üzemben tartó személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv általi
sikeres azonosítását követően a kapcsolati kód alapján, a kártör-
téneti nyilvántartási rendszerben történő folyamatos azonosítha-
tóság érdekében kártörténeti rendszer azonosító számot képez,
amelyet a biztosító írásban közöl az üzemben tartóval. 

8. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdeké-
ben – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kö-
telezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályok-
nak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződé-
sekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából meg-
kereséssel fordulhat más biztosítóhoz, továbbá más biztosító jog-
szabályoknak megfelelő megkeresésére a kért adatokat a meg-
keresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiá-
nyában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül köteles átadni a megkereső biztosítónak. A megkeresés és
annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
A megkeresés illetve az adatátadás a Bit. 161/A.§-ban rögzített
adatokra vonatkozhat. A biztosító a megkeresés eredményeként
tudomására jutott adatokat a jogszabályban meghatározott idő-
pontig kezelheti. A megkereső biztosító a megkeresésről, az
abban szereplő adatokról, továbbá a megkeresés teljesítéséről az
ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, to-
vábbá az ügyfél kérelmére az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben
szabályozott módon tájékoztatja.

Panasz ügyintézés és jogvita esetén alkalmazandó eljárás

Az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységével összefüggő panaszát szó-
ban (személyesen, vagy telefonon) és írásban (e-mailben) egyaránt
előterjesztheti az alábbiak szerint:
Szóbeli panaszát előadhatja – a biztosító székhelyén, valamint a
 cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati
irodákban – ügyfélfogadási időben személyesen (meghatalmazottja
útján); vagy telefonon, az alábbi telefonszámokon 
[+36 (1/20/30/70) 544 5555].

Írásbeli panaszát eljuttathatja:
– a biztosító központi ügyfélszolgálatára [1134 Budapest, Róbert

 Károly krt. 70–74.],
– a cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgá-

lati irodákhoz;
– a fenti levelezési címünkre postai úton, vagy telefaxon a 

+36 (1) 2386 060 fax számra, valamint elektronikus levélben 
panasziroda@uniqa.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy a panaszbeadványokon címzettként szíveskedjék fel-
tüntetni a Panaszmenedzsment Osztály megnevezést is! A panaszke-
zelési eljárás részletes szabályairól [Panaszkezelési Szabályzat] a
www.uniqa.hu honlapunkon tájékozódhat, valamint a szabályzat szö-
vege megtalálható a biztosító cégnyilvántartásban szereplő fióktele-
pein működő ügyfélszolgálati irodáiban is.

Amennyiben panaszában megfogalmazott igénye a biztosítási szer-
ződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival (pl.: kártérítés ösz-
szege, vagy annak elutasítása) és megszűnésével kapcsolatosan ke-
rült elutasításra, úgy:
– Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) 

[H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172, 
telefon: +36 (1) 4899 100, e-mail: pbt@mnb.hu], vagy

– az ügy eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíró-
ság

eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben elutasított panaszában a Magyar Nemzeti Bankról (a to-
vábbiakban: MNB) szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztó-
 védelmi rendelkezéseinek megsértését sérelmezte, úgy az MNB
[1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 (1) 4899 100, e-mail
cím:ugyfelszolgalat@mnb.hu] fogyasztóvédelmi eljárását kezdemé-
nyezheti.

A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele, hogy az
ügyfél a – 2013. évi CXXXIX. törvényben  leírtak szerint – biztosító-
nál közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését és az is, hogy a
hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősüljön.
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