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2.  Biz to sí tá si idõ szak és tar tam
	 A	biz	to	sí	tás	ha	tá	ro	zott,	vagy	ha	tá	ro	zat	lan	idő	re	köt	he	tő.
	 	Az	ál	lan	dó	 for	gal	mi	en	ge	dély	re	kö	te	le	zett	gép	jár	mű	vek	ese	té	ben	a	

biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ha	tá	ro	zat	lan	tar	ta	mú.	A	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	1	év.

	 	A	biz	to	sí	tá	si	fel	té	te	lek	16.	§	(2)	és	(3)	be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro-
zott	ese	tek	ben	ha	tá	ro	zott	tar	ta	mú	szer	ző	dés	köt	he	tő.	A	biz	to	sí	tá	si	
idő	szak	 meg	egye	zik	 a	 koc	ká	zat	vi	se	lés	 kez	de	te	 és	 vé	ge	 kö	zé	 eső	
idő	szak	kal.

3.  Koc ká zat vi se lés kez de te
	 	A	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	(a	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet)	a	fe	lek	ál	tal	a	

szer	ző	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	idő	pont	ban,	en	nek	hi	á	nyá	ban	a	szer-
ző	dés	 lét	re	jöt	té	nek	 idő	pont	já	ban,	 il	let	ve	az	üzem	ben	 tar	tói	 jo	go-
sult	ság	 ke	let	ke	zé	sé	nek	 –	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	 be	jegy	zett	 –	 idő-
pont	já	ban	–,	de	leg	ko	ráb	ban	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ben	meg	ál	la	pí-
tott	 idő	pont	ban,	 en	nek	 hi	á	nyá	ban	 a	 szer	ző	dés	 lét	re	jöt	té	nek	 idő-
pont	já	ban	–	kez	dő	dik.

4.  Biz to sí tá si ese mény
	 	A	biz	to	sí	tó	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ben	meg	je	lölt	gép	jár	mű	üze	mel-

te	té	se	so	rán	a	biz	to	sí	tott	ál	tal	má	sok	nak	oko	zott	kárt	té	rí	ti	meg.

5.  A helytállási kötelezettség mértéke
	 	Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától 

függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 
millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káre-
seményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni, 
mely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármi-
lyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés 
költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a 
teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.Ha a biztosí-
tott a kárt más tagállam területén okozta, vagy a zöldkártyarend-
szer azon országainak területén, amelyek nemzeti irodájával a 
magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító helytállási 
kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti ország 
gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a 
biztosító szerződésben meghatározott helytállási kötelezettségé-
nek mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban 
előírt mértéknél, a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási 
szerződésben vállalt összeghatárok mértékéig áll fenn.

  Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggés-
ben lévő, időben összefüggő több káresemény egy biztosítási ese-
ménynek minősül.

6.  Ki zá rá sok
 A biz to sí tás nem ter jed ki ar ra a kár ra, amely:
 a)  a kár oko zó gép jár mű ben el he lye zett tár gyak ban ke let ke zett, ha 

ezek nem a gép jár mű vel uta zók sze mé lyi hasz ná la tá ra szó ló 
tár gyak,

 b)  a kár oko zó gép jár mű ben ke let ke zett,
 c)  a kár oko zó gép jár mű biz to sí tott ja i nak egy más sal szem be ni igé-

nyé ből szár ma zó do lo gi kár ként, il let ve el ma radt ha szon ként 
ke let ke zett,

 d)  sugárzó, to xi kus anya gok és ter mé kek ha tá sá ra, vagy az egész-
ség ügyi ha tó sá gok ré szé ről a su gár zás ká ros ha tá sa i nak meg-
szün te té sét cél zó in téz ke dé sek foly tán ke let ke zett,

 e)  a gép jár mű bal ese te nél kül az út bur ko la tá ban ke let ke zett,
 f)  a gép jár mű – for ga lom ban va ló rész vé te le nél kül – mun ka gép-

ként va ló hasz ná la ta so rán ke let ke zett,
 g)  álló gép jár mű re fel-, il let ve ar ról va ló le ra ko dás kö vet kez té ben 

ke let ke zett,
 h)  üzemi bal eset nek mi nő sül, és a gép jár mű ja ví tá si vagy kar ban-

tar tá si mun kái so rán ke let ke zett,
 i)  gépjárműverseny vagy az ah hoz szük sé ges edzés so rán kö vet ke-

zett be,
 j)  környezetszennyezéssel a gép jár mű bal ese te nél kül ke let ke zett,

 k)  a gép jár mű üze mel te té sé vel egyéb va gyon tárgy ban fo lya ma tos 
ál lag ron gá lás sal oko zott, il le tő leg ál lag rom lás ból adó dott,

 l)  háború, há bo rús cse lek mény, ter ror cse lek mény kö vet kez mé-
nye ként ke let ke zett.

7. Díj fi ze tés
  A biztosítási díj a kockázat viselésének időtartamára előre illeti 

meg a biztosítót.
  A biztosítás első díjrészlete a kötvény kiállításának napján, amen-

nyiben a kötvény kiállításának napja korábbi, mint a kockázat-
viselés kezdete, a kockázatviselés kezdetének napján esedékes. A 
folytatólagos díjrészlet az adott díjfizetési időszaknak az első 
napján esedékes. Ha a szerződő fél közlési vagy együttműködési 
kötelezettségének megsértése miatt a szerződés díja a kockázat-
viselés kezdetét követő hatvan napon belül a kockázatviselés 
kezdetétől alkalmazandó hatállyal módosul, vagy a szerződő fél 
által már megfizetett díjat jogszabályváltozás folytán utóbb más 
tartozására kell elszámolni, az üzemben tartó a díjkülönbözetet – a 
felek eltérő megállapodásának hiányában – az esedékes következő 
biztosítási díjrészlettel együtt – a biztosítási időszakra járó díj teljes 
megfizetése esetén 30 napos határidővel – köteles megfizetni.

  A határozott tartamú biztosítási szerződések biztosítási díja a biz-
tosítás tartamára egy összegben illeti meg a biztosítót (egyszeri 
díj). Az egyszeri díj a kötvény kiállításának napján, amennyiben a 
kötvény kiállításának napja korábbi, mint a kockázatviselés kez-
dete, a kockázatviselés kezdetének napján esedékes. 

  A biz to sí tá si díj mel lett – a nép egész ség ügyi ter mék adó ról szó ló 
2011. évi CIII. tör vény ben fog lal tak nak meg fe le lő en – bal ese ti 
adót kell fi zet ni. A be fi ze tett dí jat a biz to sí tó elő ször a bal ese ti 
adó ra szá mol ja el, és az ezek után fenn ma ra dó ös  sze get ír ja jó vá 
a biz to sí tá si szer ző dé sen.

  Amennyiben a biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási szerződésen (alapbiztosításon) túl kiegészítő 
biztosítást is tartalmaz, a befizetett díjat a biztosító először az 
alapbiztosításra számolja el, és a fennmaradó összeget írja jóvá a 
kiegészítő biztosításon. A kiegészítő biztosítás díjának meg nem 
fizetése önmagában nem eredményezi a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási szerződés megszűnését.

 A biztosítás díja az alábbi módon és gyakorisággal fizethető:
 – készpénz átutalási megbízással (csekk);
 – átutalással;
 –  csoportos beszedési megbízással
  negyedéves, féléves és éves gyakoriság mellett.
  A díjfizetés módjára és gyakoriságára vonatkozó egyes speciális 

rendelkezéseket a biztosító adott évre érvényes díjszabása tar-
talmazza.

	 	Ha	 a	 biztosítási	 szerződés	 a	 biztosítási	 időszak	 tartama	 alatt	
díjnemfizetés	miatt	szűnik	meg,	az	üzemben	tartó	annál	a	bizto-
sítónál	 köteles	 a	 szerződést	 –	 az	 újrakötött	 szerződés	 kockázat-
viselési	 kezdetének	 időpontjában	 alkalmazandó	 díjtarifa	 alapján	
–	megkötni,	ahol	a	szerződése	díjnemfizetés	miatt	szűnt	meg.	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.

	 	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	fe	de	zet	len	sé	gi	díj	fi	ze	té	sé	re	is	kö	te	les,	a	fe	de-
zet	len	sé	gi	dí	jat	az	ese	dé	kes	biz	to	sí	tá	si	díj	rész	let	tel	együtt	–	a	biz-
to	sí	tá	si	 idő	szak	ra	 já	ró	 díj	 tel	jes	 meg	fi	ze	té	se	 ese	tén	 30	 na	pos	
ha	tár	idő	vel	–	köteles	megfizetni.	A	biztosító,	ha	a	fedezetlenséggel	
érintett	időszak	meghaladja	a	120	napot,	részletfizetési	lehetőséget	
nyújthat.	 Amen  nyi ben a szer ző dő a biz to sí tá si díj meg fi ze té sén 
kí vül fe de zet len sé gi díj fi ze té sé re is kö te les, a be fi ze tett dí jat a 
biz to sí tó elő ször a baleseti adóra, majd a fe de zet len sé gi díj ra szá-
mol ja el, és az ezek után fenn ma ra dó ös  sze get ír ja jó vá az új szer-
ző dé sen.

8. A biz to sí tá si díj vál to zá sa
	 	A	biz	to	sí	tó	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	utol	só	nap	ját	meg	elő	ző	50.	na	pig	

el	kül	dött	írá	sos	ér	te	sí	tő	ben	tá	jé	koz	tat	ja	a	szer	ző	dő	fe	let	a	biz	to	sí-
tá	si	év	for	du	ló	ról	és	a	kö	vet	ke	ző	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	ra	–	az	ér	te	sí	tés	
idő	pont	já	ban	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	ada	tok	alap	ján	–	a	díj	ta	ri	fa	sze	rint	
vár	ha	tó	díj	ról.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Ügyfél-tájékoztató



  	 	Ha	a	biz	to	sí	tá	si	 aján	lat	 a	díj	ta	ri	fá	tól	 el	tér,	 a	biz	to	sí	tó	 az	 aján	lat	
át	adá	sá	tól	 szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	 iga	zol	ha	tó	mó	don	el	kül	dött	
ja	vas	la	tot	te	het	az	aján	lat	díj	ta	ri	fá	nak	meg	fe	le	lő	mó	do	sí	tá	sá	ra.	Ha	
az	aján	lat	mó	do	sí	tá	sá	ra	tett	ja	vas	la	tot	a	szer	ző	dő	a	kéz	hez	vé	tel	től	
szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	nem	ki	fo	gá	sol	ja,	a	szer	ző	dés	a	mó	do	sí-
tott	aján	lat	sze	rint	jön	lét	re.

	 	A	biztosító	a	díjat	az	adott	biztosítási	időszak	alatt	–	a	kockázat-
viselés	kezdetétől	számított	60	napon	belül	–	megváltoztathatja,	
ha	a	szerződés	díja	a	szerződőnek	a	szerződés	megkötésekor	fenn-
álló	 közlési	 vagy	 együttműködési	 kötelezettségének	 megsértése	
következtében	tér	el	a	díjtarifa	szerint	megállapítandó	díjtól.

9.  A szer zõ dés meg szû né sé nek ese tei
	 Fel	mon	dás
	 	A	 szer	ző	dő	 fe	lek	 bár	me	lyi	ke	 a	 biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	 utol	só	 nap	já	ra	

(biz	to	sí	tá	si	év	for	du	ló	ra),	azt	leg	alább	30	nap	pal	meg	elő	ző	en	a	biz-
to	sí	tá	si	szer	ző	dést	írás	ban,	in	dok	lás	nél	kül	fel	mond	hat	ja.	A	fel	mon-
dás	ak	kor	ha	tá	lyos,	ha	az	a	má	sik	fél	hez	ha	tár	idő	ben	meg	ér	ke	zik.

	 Kö	zös	meg	egye	zés
	 	A	biz	to	sí	tá	si	idő	sza	kon	be	lül	a	szer	ző	dő	fe	lek	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző-

dést	kö	zös	meg	egye	zés	sel	is	meg	szün	tet	he	tik.
	 Ér	dek	mú	lás
	 	A	 szer	ző	dés	 ér	dek	mú	lás	sal	 szű	nik	 meg	 a	 gép	jár	mű	 for	ga	lom	ból	

tör	té	nő	 ki	vo	ná	sá	val,	 az	 üzem	ben	 tar	tó	 vál	to	zá	sa	 ese	tén,	 il	let	ve	
szü	ne	te	lés	ese	tén,	ha	az	új	bó	li	üzem	be	he	lye	zés	a	ki	vo	nás	nap	já-
tól	szá	mí	tott	egy	éven	be	lül	nem	tör	té	nik	meg.

	 	A	 szer	ző	dés	 ér	dek	mú	lás	sal	 szű	nik	 meg	 a	 tu	laj	don	jog	 át	szál	lá	sa	
ese	tén,	ha	a	szer	ző	dés	kö	tés	re	kö	te	le	zett	üzem	ben	tar	tó	sze	mé	lyé-
ben	vál	to	zás	áll	be.

	 Díjnemfizetés
	 	Ha	a	szer	ző	dő	az	ese	dé	kes	biz	to	sí	tá	si	dí	jat,	a	fe	de	zet	len	sé	gi	dí	jat,	

illetőleg	a	baleseti	adót	nem	fi	ze	ti	meg,	a	biz	to	sí	tó	a	díj	ese	dé	kes-
sé	gé	től	szá	mí	tott	30.	nap	el	tel	té	ig	–	a	kö	vet	kez	mé	nyek	re	tör	té	nő	
fi	gyel	mez	te	tés	mel	lett	–	a	 szer	ző	dő	 fél	nek	a	díj	 ese	dé	kes	sé	gé	től	
szá	mí	tott	60	na	pos	pót	ha	tár	idő	vel,	iga	zol	ha	tó	mó	don	a	tel	je	sí	tés	re	
vo	nat	ko	zó	fel	szó	lí	tást	küld.	A	tü	rel	mi	idő	ered	mény	te	len	le	tel	té	vel	
a	szer	ző	dés	–	amen		nyi	ben	egyéb	ok	ból	még	nem	szűnt	meg	–	az	
ese	dé	kes	ség	től	szá	mí	tott	60.	na	pon	meg	szű	nik.

	 Biztosí	tá	si	idő	tar	tam	el	tel	te
	 	A	ha	tá	ro	zott	idő	tar	tam	ra	kö	tött	szer	ző	dés	a	szer	ző	dés	ben	meg	ha-

tá	ro	zott	biz	to	sí	tá	si	idő	tar	tam	el	tel	té	vel	meg	szű	nik.

10. A biz to sí tó szol gál ta tá sai
	 	A	biz	to	sí	tó	kö	te	les	a	kár	ren	de	zés	hez	nél	kü	löz	he	tet	len	do	ku	men	tu-

mok	be	ér	ke	zé	sé	től	szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül,	de	ezek	be	ér	ke	zé	sé-
nek	hi	á	nyá	ban	is	leg	ké	sőbb	a	kár	té	rí	té	si	igény	be	nyúj	tá	sá	tól	szá-
mí	tott	3	hó	na	pon	be	lül	a	ká	ro	sult	nak:

	 a)	 	kellően	meg	in	do	kolt	kár	té	rí	té	si	ja	vas	la	tot	ten	ni	azok	ban	az	ese-
tek	ben,	ame	lyek	ben	a	fe	le	lős	ség	nem	vi	tás	és	a	kárt	jog	cí	men-
ként	(be	le	ért	ve	a	ka	mat	ra	vo	nat	ko	zó	tá	jé	koz	ta	tást)	ös		szeg	sze	rű-
en	meg	ál	la	pí	tot	ta,	vagy

	 b)	 	indoklással	el	lá	tott	vá	laszt	ad	ni	a	kár	igény	ben	fog	lalt	egyes	kö	ve-
te	lé	sek	re,	 azok	ban	 az	 ese	tek	ben,	 ami	kor	 a	 fe	le	lős	sé	get	 nem	
is	me	ri	el,	vagy	az	nem	egy	ér	tel	mű,	vagy	a	tel	jes	kárt	ös		szeg		sze-
rű	en	nem	ál	la	pí	tot	ta	meg.

	 	A	biz	to	sí	tó	egy	ös		sze	gű	pénz	be	li	kár	té	rí	tés	ese	tén	kö	te	les	a	meg	ál	la-
pí	tott	 ös		sze	get	 a	 kár	té	rí	té	si	 ja	vas	lat	 el	fo	ga	dá	sát,	 vagy	 a	 kár	té	rí	tés	
jog	erős	meg	íté	lé	sét	kö	ve	tő	15	na	pon	be	lül	a	ká	ro	sult	nak	meg	fi	zet	ni.

	 	A	 kár	ös		szeg	 meg	ha	tá	ro	zá	sá	ra	 vo	nat	ko	zó	 rész	le	tes	 sza	bá	lyo	kat	 a	
biz	to	sí	tá	si	fel	té	te	lek	32/A.	és	32/B.	§-ai	tar	tal	maz	zák.

11.  Adatkezelés, biztosítási titok
	 	A	biztosító	jogosult	az	ügyfelek	biztosítási	ajánlaton	felvett,	vala-

mint	 a	 közlési,	 változás	 bejelentési	 kötelezettség	 teljesítése	
körében	tudomására	jutott	adatait,	ideértve	a	különleges	adatokat	
is	 az	 információs	 önrendelkezési	 jogról	 és	 az	 információszabad-
ságról	szóló	2011.	évi.	CXII.	törvény	rendelkezései	szerint,	a	biz-
tosítási	 tevékenységről	 szóló	 2014.	 évi	 LXXXVIII.	 törvényben	 (a	
továbbiakban:	 Bit.)	 foglaltakkal	 összhangban	 kezelni.	 Az	 adatok	
továbbítására	 a	 Bit.	 rendelkezései	 szerint,	 illetve	 az	 ügyfél	
hozzájárulása	 alapján	 kerülhet	 sor.	 Az	 adatkezelés	 célja	 csak	 a	
biztosítási	szerződés	megkötéséhez,	módosításához,	állományban	
tartásához,	a	biztosítási	szerződésből	származó	követelések	megí-
téléséhez,	a	szolgáltatás	teljesítéséhez	szükséges	vagy	a	Bit.	által	
meghatározott	egyéb	cél	lehet.	A	biztosítót	a	birtokába	jutott	biz-
tosítási	 titkok	 tekintetében	 titoktartási	 kötelezettség	 terheli.	 A	
biztosító	titoktartási	kötelezettségére	vonatkozó	részletes	szabályo-
kat	 a	 biztosítási	 feltétel	 „Biztosítási	 titokkal	 kapcsolatos	 tudni-
valók”	és	„Adatkérés	más	biztosítótól”	fejezetei	tartalmazzák.

12.  Kár be je len tés, pa nasz ügyek in té zé se
	 	A	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	sel	kap	cso	la	tos	kér	dé	sek,	kár	be	je	len	tés	ese-

tén	Ügy	fél	szol	gá	la	tunk	ren	del	ke	zés	re	áll.
	 Ügy	fél	szol	gá	lat:	1134	Bu	da	pest,	Vá	ci	út	33.
	 Te	le	fon:	(+36-1)	486-4343

	 	A	biztosító	működésével	vagy	szolgáltatásának	teljesítésével	kap-
csolatos	panaszokat	

	 a)	 	írásban	vagy	telefonon	az	alábbi	elérhetőségeken	lehet	bejelen-
teni:	

	 	 UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
	 	 levelezési	cím:	1461	Budapest	Pf.	131.	
	 	 telefonszám:	(+36-1)	486-4343	
	 b)	 személyesen	az	alábbi	címen	lehet	megtenni:
	 	 UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
	 	 ügyfélszolgálat:	1134	Budapest,	Váci	út	33.
	
	 Szóbeli	panasz:
	 	A	 biztosító	 a	 szóbeli	 panaszt	 azonnal	 megvizsgálja,	 és	 szükség	

szerint	orvosolja.	Ha	a	panasz	azonnali	kivizsgálása	nem	lehetsé-
ges,	 a	 biztosító	 jegyzőkönyvet	 vesz	 fel.	 Ha	 a	 szerződő	 illetve	 a	
biztosított	 a	 panasz	 kezelésével	 nem	 ért	 egyet,	 a	 biztosító	 a	
panaszról	és	az	azzal	kapcsolatos	álláspontjáról	jegyzőkönyvet	vesz	
fel.	 A	 jegyzőkönyv	 egy	 másolati	 példányát	 a	 személyesen	 közölt	
szóbeli	panasz	esetén	a	biztosító	a	panaszosnak	átadja,	telefonon	
közölt	szóbeli	panasz	esetén	a	panaszra	adott	válasszal	együtt	a	
panaszosnak	megküldi.	Ebben	az	esetben	a	biztosító	a	panaszra	
adott,	indoklással	ellátott	választ	a	szóbeli	panasz	közlését	követő	
30	napon	belül	küldi	meg	az	ügyfélnek.

	 Írásbeli	panasz:
	 	A	biztosító	az	írásbeli	panasszal	kapcsolatos,	indokolással	ellátott	

álláspontját	a	panasz	közlését	követő	harminc	napon	belül	meg-
küldi	az	ügyfélnek.

	
	 	Amennyiben	a	fogyasztó	a	biztosítóhoz	benyújtott	panaszára	adott	

válasszal	nem	ért	egyet	
	 a)	 	a	 Magyar	 Nemzeti	 Bankról	 szóló	 2013.	 évi	 CXXXIX.	 törvény	

(MNB	tv.)	szerinti	fogyasztóvédelmi	rendelkezések	megsértésé-
nek	 kivizsgálására	 irányuló	 panasz	 esetén	 a	 Magyar	 Nemzeti	
Bankhoz	fordulhat	az	alábbi	elérhetőségeken:	

	 	 levelezési	cím:	1534	Budapest	BKKP,	Pf.:	777.	
	 	 telefonszám:	(+36-40)	203-776	
	 	 e-mail:	ugyfelszolgalat@mnb.hu	
	 b)	 	a	 szerződés	 létrejöttével,	 érvényességével,	 joghatásaival	 és	

megszűnésével,	továbbá	a	szerződésszegéssel	és	annak	jogha-
tásaival	 kapcsolatos	 panasz	 esetén	 a	 fogyasztó	 a	 Pénzügyi	
Békéltető	 Testület	 előtt	 az	 alábbi	 elérhetőségeken	 kezdemé-
nyezhet	eljárást:	

	 	 levelezési	cím:	1525	Budapest	BKKP	Pf.	172	
	 	 telefon:	(+36-1)	489-9100	
	 	 e-mail:	pbt@mnb.hu
	 	Fogyasztónak	 minősül	 az	 a	 természetes	 személy,	 aki	 szakmája,	

önálló	foglalkozása	vagy	üzleti	tevékenysége	körén	kívül	jár	el.
	 	
	 	Peres	eljárás	az	1952.	évi	III.	törvény	(Polgári	Perrendtartás)	sze-

rint	illetékes	bíróság	előtt	kezdeményezhető.
	
	 Társaságunk	felügyeleti	szerve
	 Magyar	Nemzeti	Bank
	 Székhelye:	1013	Budapest,	Krisztina	krt.	39.
	 Levelezési	címe:	1534	Budapest,	BKKP	Pf.:	777.

13.  Társaságunk fizetőképességéről, pénzügyi helyzetéről szóló éves 
jelentés közzététele

	 	A	 biztosító	 a	 fizetőképességéről	 és	 pénzügyi	 helyzetéről	 készült	
éves	 jelentést	 a	 2017.	 évtől	 a	 www.unionbiztosito.hu	 honlapon	
teszi	közzé.

14.  Ha tá lyos jog sza bály ok
	 	Jelen	 szer	ző	dés	re	 vo	nat	ko	zó	an	 a	 ma	gyar	 jog	 ren	del	ke	zé	sei	 az	

irány	adók.	A	biz	to	sí	tá	si	fel	té	te	lek	ben	nem	ren	de	zett	kér	dé	sek	ben	
a	vo	nat	ko	zó	ha	tá	lyos	jog	sza	bály	ok,	így	kü	lö	nö	sen	a	2009.	évi	LXII.	
tör	vény	 (Gfbt.),	 a	2013.	évi	V.	 törvény	 (Polgári	Törvénykönyv),	 a	
2014.	évi	LXXXVIII.	 törvény	(Bit.)	és	a	népegészségügyi	 termék-
adóról	szóló	2011.	évi	CIII.	törvény	(Neta	tv.)	ren	del	ke	zé	se	it	kell	
al	kal	maz	ni.	 Az	 irány	adó	 jog	sza	bály	ok	 (kü	lö	nö	sen	 a	 Gfbt.	 és	 az	
an	nak	 fel	ha	tal	ma	zá	sa	alap	ján	al	ko	tott	 ren	de	le	tek)	vál	to	zá	sa	ese-
tén	a	je	len	fel	té	te	lek	ren	del	ke	zé	se	i	nek	és	a	ha	tá	lyos	jog	sza	bály	ok	
kö	te	le	ző	ér	vé	nyű	elő	írá	sa	i	nak	eset	le	ges	el	té	ré	se	kor	a	ha	tá	lyos	jog-
sza	bály	ok	 az	 irány	adók.	 A	 jog	sza	bály	ok	 vál	to	zá	sá	ról	 a	 biz	to	sí	tó	
nem	kö	te	les	tá	jé	koz	tat	ni	a	szer	ző	dőt.	Az	eljárás	nyelve	a	magyar.



15.  Biztosításközvetítőre vonatkozó rendelkezések
	 	A	 biztosításközvetítő	 nem	 jogosult	 az	 ügyféltől	 biztosítási	 díjat	

átvenni,	 továbbá	 nem	 jogosult	 a	 biztosítótól	 az	 ügyfélnek	 járó	
összeg	kifizetésében	közreműködni.

16.  Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól
	  Károkozó biztosított jogi képviseleti költségeinek viselésére vonat-

kozó rendelkezés:
  A biztosító a károkozó biztosított jogi képviseleti költségeit nem 

téríti meg.

	  Az első díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések:
  A biztosítás első díjrészlete a kötvény kiállításának napján, ameny-

nyiben a kötvény kiállításának napja korábbi, mint a kockázatvise-
lés kezdete, a kockázatviselés kezdetének napján esedékes.

	
	  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

megkeresésével kapcsolatos rendelkezések:
  Biztosító a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, 

állományban tartásához, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges, a gépjárműre vonatkozó adatokat a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett 
nyilvántartásból lekéri.

UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 



A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok

UNION	Vienna	Insurance	Group	Biz	to	sí	tó	Zrt.
Székhely:	H-1082	Bu	da	pest,	Ba	ross	u.	1.
Levelezési	cím:	H-1461	Budapest,	Pf.:	131.
Te	le	fon:	(36-1)	486-4200
Cég	jegy	zék	szám:	01-10-041566	Fővárosi	Törvényszék	Cégbírósága

A	biz	to	sí	tó	je	len	szer	ző	dé	si	fel	té	te	le	a	kö	te	le	ző	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to-
sí	tás	ról	szó	ló	2009.	évi	LXII.	tör	vény	ren	del	ke	zé	se	i	ben	fog	lal	tak	ra	fi	gye-
lem	mel	ké	szült,	a	jog	sza	bály	szö	ve	gé	nek	mó	do	sí	tá	sa	nél	kül,	an	nak	szá-
mo	zá	sá	nak	meg	tar	tá	sá	val,	csak	a	szer	ző	dő	fe	lek	jo	ga	it	és	kö	te	le	zett	sé	ge-
it	érin	tő	ren	del	ke	zé	sek	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel.
Je	len	biz	to	sí	tá	si	 fel	té	tel	nem	tar	tal	maz	za	a	gép	jár	mű	flot	tá	ra	vo	nat	ko	zó	
ren	del	ke	zé	se	ket	és	a	szer	ző	dő	fe	lek	jo	ga	it	és	kö	te	le	zett	sé	ge	it	nem	érin	tő	
ren	del	ke	zé	se	ket.

2009. évi LXII. tör vény a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ról

ÁL TA LÁ NOS REN DEL KE ZÉ SEK

A tör vény ha tá lya

1. §	Ha	nem	zet	kö	zi	szer	ző	dés	el	té	rő	en	nem	ren	del	ke	zik,	e	tör	vény	ha	tá-
lya	ki	ter	jed:
a)	min	den	ma	gyar	or	szá	gi	te	lep	he	lyű	gép	jár	mű	üzem	ben	tar	tó	já	ra,	to	váb-
bá	 más	 tag	ál	la	mi	 te	lep	he	lyű	 gép	jár	mű	 –	 ha	 an	nak	 ren	del	te	tés	 he	lye	
sze	rin	ti	 tag	ál	la	ma	 Ma	gyarország	 –	 tu	laj	do	no	sá	ra,	 és	 az	 ál	ta	luk	 kö	tött	
kö	te	le	ző	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	re;
b)	a	kül	föl	di	te	lep	he	lyű	gép	jár	mű	Ma	gyarország	te	rü	le	té	re	tör	té	nő	be	lé-
pé	sé	nek,	va	la	mint	Ma	gyarország	te	rü	le	tén	a	fo	ga	lom	ban	tör	té	nő	rész	vé-
tel	ének	fel	tét	ele	i	re;
c)	a	biz	to	sí	tók,	a	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zott,	kár	kép	vi	se	lő,	a	le	ve	le	ző,	a	Kár	ta-
la	ní	tá	si	Szám	la,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Alap,	a	Nem	ze	ti	Iro	da,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szer-
ve	zet,	az	In	for	má	ci	ós	Köz	pont,	va	la	mint	a	Ma	gyar	Biz	to	sí	tók	Szö	vet	sé	gé	nek	
(a	to	váb	bi	ak	ban:	MABISZ)	e	tör	vény	ben	sza	bá	lyo	zott	te	vé	keny	sé	gé	re;
d)	 a	pénzügyi	 közvetítőrendszer	 felügyeletével	 kapcsolatos	 feladatköré-
ben	eljáró	Magyar	Nemzeti	Bank	(a	to	váb	bi	ak	ban:	Fel	ügye	let),	a	biz	to	sí-
tó	 fel	szá	mo	ló	já	nak,	 a	 kö	te	le	ző	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tást	 iga	zo	ló	
ok	irat	(a	köt	vényt	is	be	le	ért	ve)	ada	ta	it,	va	la	mint	egyéb	vo	nat	ko	zó	ada	to-
kat	nyil	ván	tar	tó	szerv	nek	(a	 to	váb	bi	ak	ban:	köt	vény	nyil	ván	tar	tó	szerv),	a	
kár	nyil	ván	tar	tás	sal	 kap	cso	la	tos	 fel	ada	to	kat	 el	lá	tó	 kár	nyil	ván	tar	tó	 szerv-
nek,	a	fővárosi	és	megyei	kormányhivatal	járási	(fővárosi	kerületi)	hivata-
lának	(a	továbbiakban:	járási	hivatal)	és	a	vám	ha	tó	ság	nak	e	tör	vény	ben	
sza	bá	lyo	zott	te	vé	keny	sé	gé	re.

2. §	E	tör	vény	ha	tá	lya	nem	ter	jed	ki:
a)	 a	 nem	zet	kö	zi	 gép	jár	mű-biz	to	sí	tá	si	 –	 a	 tag	ál	lam	ok	 és	 más	 ál	la	mok	
nem	ze	ti	iro	dái	kö	zöt	ti	–	meg	ál	la	po	dás	ból	és	a	kap	cso	ló	dó	meg	ál	la	po	dá-
sok	ból	ere	dő	–	e	tör	vény	ben	nem	sza	bá	lyo	zott	–	fel	ada	tok	el	lá	tá	sá	ra;
b)	Ma	gyarország	te	rü	le	tén	ren	de	zett	gép	jár	mű	ver	se	nyen	(edzé	sen)	részt	
ve	vő	gép	jár	mű	vek	re	kö	tött	fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dé	sek	re;
c)	ar	ra	az	eset	re,	ha	az	e	tör	vény	ben	fog	lal	tak	tól	Ma	gyarország	te	rü	le	tén	
ál	lo	má	so	zó	vagy	át	ha	la	dó	kül	föl	di	ka	to	nai	gép	jár	mű	vek	vo	nat	ko	zá	sá	ban	
jog	sza	bály	el	té	rő	sza	bá	lyo	kat	ál	la	pít	meg.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

3. §	E	tör	vény	al	kal	ma	zá	sá	ban:
1.	BelsőSzabályzat:	a	Bi	zott	ság	2003.	jú	li	us	28-i,	a	72/166/EGK	ta	ná-
csi	 irány	elv	nek	 a	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tás	 el	len	őr	zé	sé	re	 vo	nat	ko	zó	
al	kal	ma	zá	sá	ról	szó	ló	2003/564/EK	ha	tá	ro	za	tá	nak	füg	ge	lé	ké	ben	fog	lalt,	
a	nem	ze	ti	iro	dák	egy	más	kö	zöt	ti	kap	cso	la	ta	it	ren	de	ző	sza	bály	zat;
2.	biztosításiidőszak:	a	ha	tá	ro	zat	lan	tar	ta	mú	szer	ző	dé	sek	ese	té	ben	–	a	
díj	fi	ze	tés	gya	ko	ri	sá	gá	tól	füg	get	le	nül	–	az	az	idő	tar	tam,	amely	re	a	meg	ál-
la	pí	tott	díj	vo	nat	ko	zik;
3.	biztosító:	a	biz	to	sí	tá	si	 te	vé	keny	ség	ről	szó	ló	2014.	évi	LXXXVIII.	 tör-
vény	ben	 (a	 to	váb	bi	ak	ban:	Bit.)	meg	ha	tá	ro	zott	 szer	ve	zet,	 amely	a	 szék-
hely	sze	rin	ti	tag	ál	la	má	ban	en	ge	délyt	ka	pott	a	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to-
sí	tá	si	te	vé	keny	ség	vég	zé	sé	re,	és	Magyarország	te	rü	le	tén	az	e	tör	vény	ben	
fog	lal	tak	nak	 meg	fe	le	lő	en	 a	 kö	te	le	ző	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 (a	
to	váb	bi	ak	ban:	biz	to	sí	tás)	te	vé	keny	ség	foly	ta	tá	sá	ra	jo	go	sult;
4.	biztosított:	a	gép	jár	mű	biz	to	sí	tás	sal	ren	del	ke	ző	üzem	ben	tar	tó	ja	és	a	
gép	jár	mű	vet	ve	ze	tő	sze	mély;

5.	díjtarifa:	miniszteri	 ren	de	let	ben	meg	ha	tá	ro	zott	gép	jár	mű-ka	te	gó	ri	án-
ként,	és	–	a	 flot	ta	ki	vé	te	lé	vel	–	bonus-malus	osz	tá	lyon	ként,	a	biz	to	sí	tó	
ál	tal	 meg	ál	la	pí	tott	 alap	dí	jak	 és	 a	 díj	 meg	ha	tá	ro	zá	sá	nál	 al	kal	maz	ha	tó	
va	la	men		nyi	kor	rek	ci	ós	té	nye	ző	ös		szes	sé	ge;
6.	egyediszerződés:	adott	üzem	ben	tar	tó	ál	tal,	egy	meg	ha	tá	ro	zott	gép-
jár	mű	re	kö	tött,	e	tör	vény	nek	meg	fe	le	lő	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés;
7.	 fedezetlenségi díj:	 az	 adott	 gép	jár	mű	 vo	nat	ko	zá	sá	ban	 az	 üzem	ben	
tar	tó	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	sé	gé	nek	–	a	szü	ne	te	lés	idő	tar	ta	má	nak	ki	vé	te	lé-
vel	–	díj	fi	ze	tés	hi	á	nyá	ban	koc	ká	zat	vi	se	lés	nél	kü	li	idő	tar	tam	ára	(fe	de	zet-
len	ség	 idő	tar	ta	ma)	 a	 Kár	ta	la	ní	tá	si	 Szám	la	 ke	ze	lő	jét	 meg	il	le	tő,	 ál	ta	la	
meg	ha	tá	ro	zott	díj	ta	ri	fa	alap	ján	utó	la	go	san	meg	ál	la	pí	tott	díj;
8.	 forgalmi engedély:	 az	 ál	lan	dó	 vagy	 ide	ig	le	nes	 for	gal	mi	 en	ge	dély,	 az	
ide	ig	le	nes	 for	ga	lom	ban	 tar	tá	si	 en	ge	dély,	 va	la	mint	 a	 las	sú	 jár	mű	 és	 a	
négy	ke	re	kű	se	géd	mo	to	ros	ke	rék	pár	(quad)	iga	zo	ló	lap	ja;
8/A.	gazdaságitotálkár:	a	káresemény	következtében	károsult	gépjármű	
megjavíttatása	gazdaságilag	nem	indokolható,	mivel	annak	javítási,	vala-
mint	 a	 kár	 elhárításával	 kapcsolatos	 egyéb	 költségei,	 illetve	 a	 javítást	
követően	 esetlegesen	 fennmaradó	 értékcsökkenés	 összege	 a	 gépjármű	
károsodás	 időpontjában	 fennálló	 forgalmi	 értékének	maradványértékkel	
(roncsértékkel)	csökkentett	összegét	meghaladja;
9.	gépjárműflotta:	egy	adott	biz	to	sí	tó	nál	ugyan	azon	–	jogi	személy,	egyé-
ni	vállalkozó,	egyéni	cég	–	szer	ző	dő	üzem	ben	tar	tó	ál	tal	biz	to	sí	tott	gép-
jár	mű	vek	együt	te	sen	ke	zelt	cso	port	ja,	ha	ezen	gép	jár	mű	vek	da	rab	szá	ma	
a	biztosítási	időszak	kezdőnapján	el	éri	az	ötöt;
10.	gépjármű:	a	köz	úti	for	ga	lom	ban	va	ló	rész	vé	tel	fel	té	te	le	ként	ha	tó	sá	gi	
en	ge	dély	re	és	jel	zés	re	kö	te	le	zett	–	a	köz	úti	köz	le	ke	dés	sza	bá	lya	i	ról	szó	ló	
1/1975.	(II.	5.)	KPM-BM	együt	tes	ren	de	let	(KRESZ)	1.	szá	mú	füg	ge	lé-
ké	nek	II.	b)	pont	já	ban	meg	ha	tá	ro	zott	–	gép	jár	mű,	pót	ko	csi,	fél	pót	ko	csi,	
me	ző	gaz	da	sá	gi	von	ta	tó,	négy	ke	re	kű	se	géd	mo	to	ros	ke	rék	pár	(quad),	las	sú	
jár	mű	és	mun	ka	gép,	to	váb	bá	a	ha	tó	sá	gi	en	ge	dély	re	és	jel	zés	re	nem	kö	te-
le	zett	se	géd	mo	to	ros	ke	rék	pár;
11.	gépjárműverseny:	zárt	ver	seny	pá	lyán	vagy	a	for	ga	lom	elől	el	zárt	köz	úton	
(út	sza	ka	szon)	tar	tott,	gép	jár	mű	vek	szá	má	ra	ren	de	zett	sport	ren	dez	vény;
12.	harmadikország:	a	Bit.-ben	meg	ha	tá	ro	zott	fo	ga	lom;
13.	harmadikországbelibiztosító:	a	Bit.-ben	meg	ha	tá	ro	zott	fo	ga	lom;
14.	határonátnyúlószolgáltatás:	a	Bit.-ben	meg	ha	tá	ro	zott	fo	ga	lom;
15.	hozottkárelőzményiigazolás:	más	tag	ál	lam	ál	tal	elő	írt	kö	te	le	zett	ség	
alap	ján	meg	kö	tött	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	re	 vo	nat	ko	zó	
iga	zo	lás,	amely	tar	tal	maz	za	az	adott	biz	to	sí	tó	nál	nyil	ván	tar	tott	idő	sza	kot,	
va	la	mint	a	szer	ző	dés	ha	tá	lya	alatt	har	ma	dik	sze	mé	lyek	nek	oko	zott	és	a	
más	 tag	ál	la	mi	 biz	to	sí	tó	 ál	tal	 az	 iga	zo	lás	 ki	adá	sá	nak	 nap	já	ig	 el	is	mert,	
vagy	ve	le	szem	ben	jog	erő	sen	meg	ítélt	kár	té	rí	té	sek	alap	já	ul	szol	gá	ló	kár-
ese	tek	szá	mát,	idő	pont	ját,	il	let	ve	a	kár	men	tes	ség	té	nyét;
16.	InformációsKözpont:	a	gép	jár	mű	üze	mel	te	té	sé	vel	har	ma	dik	sze	mé-
lyek	nek	oko	zott	ká	rok	ból	ere	dő	kártérítési	igények	ér	vé	nye	sí	té	se	ér	de	ké-
ben	ada	tok	köz	lé	se	és	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	egyéb	fel	ada	tok	el	lá-
tá	sa	ér	de	ké	ben	lét	re	ho	zott	szer	ve	zet;
17.	ismeretlengépjármű:	az	a	gép	jár	mű,	amely	nem	azo	no	sít	ha	tó,	il	let	ve	
utó	lag	sem	azo	no	sít	ha	tó,	mi	vel	el	hagy	ta	a	bal	eset	hely	szí	nét,	vagy	azo-
no	sí	tó	 ada	tok	kal	 nem	 ren	del	ke	zik,	 il	let	ve	 azo	kat	meg	ha	mi	sí	tot	ták	 vagy	
nem	fel	is	mer	he	tők;
18.	kárképviselő:	a	ha	tá	ron	át	nyú	ló	szol	gál	ta	tás	ese	té	ben	a	biz	to	sí	tó	ál	tal	
a	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	károk	ren	de	zé	sé	vel,	a	biz	to	sí	tó	pe	res	és	
pe	ren	kí	vü	li	kép	vi	se	le	té	vel	meg	bí	zott,	il	let	ve	ar	ra	jo	go	sult	sze	mély	vagy	
szer	ve	zet;
19.	károsult:	a	gép	jár	mű	vel	oko	zott	kár	ese	tén	kár	té	rí	tés	re	jo	go	sult	sze-
mély	vagy	szer	ve	zet;
20.	kárrendezésimegbízott:	a	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	te	vé	keny	sé-
get	 vég	ző	 biz	to	sí	tó	 szék	hely	 sze	rin	ti	 tag	ál	la	má	tól	 el	té	rő	 tag	ál	lam	ban	
mű	kö	dő	meg	bí	zott	ja,	aki	a	biz	to	sí	tó	ál	tal	biz	to	sí	tott	gép	jár	mű	üze	mel	te-
té	sé	vel	kap	cso	lat	ban	fel	me	rült	kártérítési	igényeket	a	ká	ro	sult	la	kó	he	lye	
(szék	he	lye)	sze	rin	ti	tag	ál	lam	ban	ke	ze	li	és	ren	de	zi,	va	la	mint	a	biz	to	sí	tót	
a	ká	ro	sult	tal	szem	ben	kép	vi	se	li;
21.	KártalanításiAlap:	az	e	törvény	szerinti	biztosítók	által	létrehozott	és	
finanszírozott	pénzalap,	mely	azon	biztosítónál	(a	továbbiakban:	felszá-
molás	 alatt	 álló	 biztosító)	 a	 károkozás	 időpontjában	 e	 törvény	 szerinti	
biztosítási	szerződés	alapján	fedezettel	rendelkező	üzemben	tartó	gépjár-
művével	okozott	károk	megtérítését	fedezi,	mellyel	szemben	a	biztosító	
tevékenységét	engedélyező	tagállamban	felszámolási	eljárás	megindult;
22.	KártalanításiSzámla(Garanciaalap):	az	e	tör	vény	sze	rin	ti	biz	to	sí	tók	
ál	tal	 lét	re	ho	zott	és	fo	lya	ma	to	san	fi	nan	szí	ro	zott	pénz	alap,	amely	nek	fel-
ada	ta	 a	 biz	to	sí	tá	si	 kö	te	le	zett	ség	 el	le	né	re	 biz	to	sí	tás	sal	 nem	 ren	del	ke	ző	
üzem	ben	tar	tó	gép	jár	mű	ve	ál	tal	vagy	az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	kor-
lá	to	zá	sok	kal	az	is	me	ret	len	üzem	ben	tar	tó	gép	jár	mű	ve	ál	tal,	és	az	is	me-
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ret	len	gép	jár	mű	vel	okozott	károk,	valamint	az	e	törvényben	meghatáro-
zott	egyéb	károk	megtérítése,	amen		nyi	ben	a	kö	te	le	zett	ség	vál	la	lás	or	szá	ga	
Magyarország;
23.	kártalanításiszervezet:	a	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	te	vé	keny	sé	get	
vég	ző	biz	to	sí	tók	ál	tal	a	szék	hely	ük	sze	rin	ti	tag	ál	lam	ban	mű	köd	te	tett	szer-
ve	zet,	amely	nek	fel	ada	ta	a	bel	föl	di	ká	ro	sult	más	tag	ál	lam	te	rü	le	tén	te	lep-
hel		lyel	ren	del	ke	ző	gép	jár	mű	üze	mel	te	té	sé	ből	ere	dő	en	a	zöldkártyarendszer	
va	la	mely	or	szá	gá	ban	el	szen	ve	dett	ká	ra	kap	csán	a	kár	oko	zó	biz	to	sí	tó	ja	vagy	
an	nak	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zott	ja	kár	ren	de	zé	sé	nek	el	ma	ra	dá	sa	ese	tén	a	kár-
té	rítési	igények	el	bí	rá	lá	sa	és	ki	elé	gí	té	se	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	ese-
tek	ben;
24.	kötelezettségvállalásországa:	bár	mely	faj	ta	gép	jár	mű	biz	to	sí	tá	sa	ese-
tén	a
a)	te	lep	hely	sze	rin	ti	or	szág,	vagy
b)	bal	eset	be	kö	vet	ke	zé	sé	nek	he	lye	sze	rin	ti	or	szág,	amen		nyi	ben	a	ha	tó	sá	gi	
jel	zés	vi	se	lé	sé	re	kö	te	le	zett	gép	jár	mű	bal	eset	ré	sze	sé	vé	vált,	és	nem	ren	del-
ke	zik	ér	vé	nyes	ha	tó	sá	gi	jel	zés	sel,	il	let	ve	a	raj	ta	lé	vő	ha	tó	sá	gi	jel	zés	nem	
ren	del	he	tő,	vagy	már	nem	ren	del	he	tő	hoz	zá,	vagy
c)	ren	del	te	tés	he	lye	sze	rin	ti	tag	ál	lam;
25.	külföldi:	a	de	vi	za	kor	lá	to	zás	ok	meg	szün	te	té	sé	ről,	va	la	mint	egyes	kap-
cso	ló	dó	tör	vé	nyek	mó	do	sí	tá	sá	ról	szó	ló	2001.	évi	XCIII.	tör	vény	2.	§-ának	
2.	pont	já	ban	meg	ha	tá	ro	zott	fo	ga	lom;
26.	levelező:	olyan	biz	to	sí	tó,	a	biz	to	sí	tó	ré	szé	re	kár	ren	de	zé	si	te	vé	keny	sé-
get	vég	ző	szer	ve	zet,	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zott,	egyéb	szer	ve	zet	vagy	sze	mély,	
akit	vagy	ame	lyet	a	mű	kö	dé	se	sze	rin	ti	or	szág	nem	ze	ti	iro	dá	já	nak	jó	vá	ha-
gyá	sá	val	a	zöldkártyarendszerhez	tar	to	zó	or	szág	biz	to	sí	tó	ja	je	löl	a	biz	to	sí-
tott	jai	 ál	tal	 a	 le	ve	le	ző	 or	szá	gá	ban	 oko	zott	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	
károk	ke	ze	lé	sé	re	és	ren	de	zé	sé	re;
27.	NemzetiIroda:	az	e	tör	vény	sze	rin	ti	biz	to	sí	tók	szer	ve	ze	te,	amely	el	lát	ja	
a	nem	zet	kö	zi	gép	jár	mű-biz	to	sí	tá	si	meg	ál	la	po	dás	ból	és	a	kap	cso	ló	dó	egyez-
mé	nyek	ből	ere	dő	ko	or	di	ná	ci	ós,	kár	ren	de	zé	si	és	el	szá	mo	lá	si	fel	ada	to	kat;
28.	rendeltetéshelyeszerintitagállam:	gép	jár	mű	tu	laj	don	jo	gá	nak	át	ru	há-
zá	sa	ese	tén	a	tu	laj	don	szer	zést	kö	ve	tő	en	a	ren	del	ke	zés	re	bo	csá	tás	tól	szá-
mí	tott	har	minc	na	pos	idő	tar	tam	fo	lya	mán	az	–	a	gép	jár	mű	te	lep	hely	sze	rin-
ti	or	szá	gá	tól	el	té	rő	–	tag	ál	lam,
a)	ahol	a	 tu	laj	dont	szer	ző	 ter	mé	sze	tes	sze	mély	ál	lan	dó	 la	kó	he	lye,	a	 jo	gi	
sze	mély,	egyéni	vállalkozó,	egyéni	cég	tu	laj	don	szer	zé	se	ese	tén	an	nak	szék-
he	lye	ta	lál	ha	tó,	il	let	ve
b)	amely	ben	a	tu	laj	dont	szer	ző	szo	ká	sos	tar	tóz	ko	dá	si	he	lye	van,	vagy	ha	a	
szer	ző	dő	jo	gi	sze	mély,	egyéni	vállalkozó,	egyéni	cég,	az	a	tag	ál	lam,	amely-
ben	 a	 tu	laj	dont	 szer	ző	nek	 a	 szer	ző	dés	sel	 érin	tett	 te	lep	he	lye,	 fi	ók	te	le	pe	
ta	lál	ha	tó;
29.	Rendszámegyezmény:	a	nem	ze	ti	iro	dák	kö	zött	lét	re	jött	olyan	meg	ál	la-
po	dás,	amely	alap	ján	az	egyez	mény	ben	ré	szes	or	szá	gok	ha	tó	sá	gai	a	zöld-
kár	tyá	ban	meg	tes	te	sü	lő	 iga	zo	lás	 he	lyett	 az	 il	le	tő	 or	szág	ban	meg	kö	ve	telt	
gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet	iga	zo	lá	sá	ul	a	jár	mű	ha	tó	sá	gi	jel	zé-
sét	(for	gal	mi	rend	szá	mát)	az	országjellel	együtt	el	fo	gad	ják;
30.	sú	lyos	sze	mé	lyi	sé	rü	lés:	a	bal	eset	ből	ere	dő	en	leg	alább	25%-os	össz-
szervezeti	 egész	ség	ká	ro	so	dás	sal	 já	ró	 ma	ra	dan	dó	 fo	gya	té	kos	sá	got	 oko	zó,	
vagy	a	bal	eset	ből	ere	dő,	 leg	alább	6	hó	na	pos	gyógytartammal	já	ró	sú	lyos	
egész	ség	rom	lást	oko	zó	sé	rü	lés;
31.	székhelyszerintitagállam:	az	a	tagállam,	ahol	a	kötelezettséget	vállaló	
biztosító,	biztosításközvetítő,	valamint	szaktanácsadó	székhelye	található;
32.	 tagállam:	 az	 Eu	ró	pai	 Gaz	da	sá	gi	 Tér	ség	ről	 szó	ló	 meg	ál	la	po	dás	ban	
ré	szes	ál	lam	és	Svájc;
33.	telephelyszerintiország:	az	az	or	szág,
a)	amely	nek	ha	tó	sá	ga	a	gép	jár	mű	vet	ál	lan	dó	vagy	ide	ig	le	nes	ha	tó	sá	gi	jel-
zés	sel	el	lát	ta,	vagy
b)	amely	ben	a	ha	tó	sá	gi	jel	zés	vi	se	lé	sé	re	nem	kö	te	le	zett	gép	jár	mű	vek	ese-
té	ben	 a	 tu	laj	do	nos	 vagy	 a	 gép	jár	mű	 fe	lett	 egyéb	ként	 ren	del	ke	zé	si	 jo	got	
gya	kor	ló	sze	mély	(jo	gi	sze	mély,	egyéni	vállalkozó,	egyéni	cég)	ál	lan	dó	la	kó-
he	lye	(szék	he	lye),	il	let	ve	szo	ká	sos	tar	tóz	ko	dá	si	he	lye	(az	érin	tett	te	lep	he-
lye,	fi	ók	te	le	pe)	ta	lál	ha	tó;
34.	 türelmi idő:	 a	 díj	 ese	dé	kes	sé	gé	től	 szá	mí	tott	 hat	van	na	pos	 idő	szak,	
mely	nek	a	díj	meg	fi	ze	té	se	nél	kül	tör	té	nő	le	tel	té	vel	a	szer	ző	dés	–	ameny	-
nyi	ben	egyéb	ok	ból	még	nem	szűnt	meg	–	díjnemfizetéssel	meg	szű	nik;
35.	üzembentartó:	a	gép	jár	mű	te	lep	he	lye	sze	rin	ti	or	szág	ha	tó	sá	gai	ál	tal	
ki	bo	csá	tott	ok	irat	ba	be	jegy	zett	üzem	ben	tar	tó	(en	ge	dé	lyes,	en	ge	dély	jo	go-
sult	ja),	en	nek	hi	á	nyá	ban	a	tu	laj	do	nos;
36.	 zöldkártya:	 a	 zöldkártyarendszer	 or	szá	ga	i	ban	 el	fo	ga	dott,	 egy	sé	ges	
szab	vány	nak	meg	fe	le	lő	nem	zet	kö	zi	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 iga	zol-
vány	(kár	tya),	ame	lyet	a	nem	ze	ti	iro	da	ne	vé	ben	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	nek	
meg	fe	le	lő	en	a	biz	to	sí	tók	ál	lí	ta	nak	ki	az	üzem	ben	tar	tó	szá	má	ra,	a	meg	lá-
to	ga	tott	 or	szág	ban	 meg	kö	ve	telt	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 fe	de	zet	
meg	lét	ének	iga	zo	lá	sá	ra;
37.	zöldkártyarendszer:	a	nem	ze	ti	iro	dák	kö	zöt	ti	meg	ál	la	po	dá	sok	alap	ján	az	
ezen	meg	ál	la	po	dá	sok	ban	ré	szes	or	szá	gok	rend	sze	re,	mely	rend	szer	hez	tar	to-
zó	or	szá	gok	ha	tó	sá	gai	a	zöld	kár	tyá	ban	meg	tes	te	sü	lő	iga	zo	lást	az	or	szág	ban	
meg	kö	ve	telt	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet	iga	zo	lá	sá	ul	el	fo	gad	ják.	
3/A.	§	E	törvény	alkalmazásában	kár	és	kártérítés	alatt	a	sérelemdíj-köve-
telés	alapjául	szolgáló	személyiségi	jogsérelem	és	a	sérelemdíj	is	értendő.
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A biz to sí tá si kö te le zett ség

4. §	 (1)	 Min	den	 ma	gyar	or	szá	gi	 te	lep	he	lyű	 gép	jár	mű	 üzem	ben	 tar	tó	ja	
kö	te	les	–	a	külön	jogszabály	alapján	mentesített	gépjárművek	kivételével	
–	az	e	tör	vény	sze	rin	ti	biz	to	sí	tó	val	a	gép	jár	mű	üze	mel	te	té	se	so	rán	oko	zott	
károk	fe	de	ze	té	re,	az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	fel	té	te	lek	sze	rin	ti	biz	to-
sí	tá	si	szer	ző	dést	köt	ni,	és	azt	díj	fi	ze	tés	sel	ha	tály	ban	tar	ta	ni	(biz	to	sí	tá	si	
kö	te	le	zett	ség).
(2)	A	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség,	ha	jog	sza	bály	más	ként	nem	ren	del	ke	zik,	
a	min	den	ko	ri	üzem	ben	tar	tót	a	gép	jár	mű	ha	tó	sá	gi	en	ge	dél		lyel	és	jel	zés-
sel	va	ló	el	lá	tá	sá	nak	idő	pont	já	tól	–	a	szü	ne	te	lés	ki	vé	te	lé	vel	–	a	gép	jár	mű	
for	ga	lom	ból	tör	té	nő	ki	vo	ná	sá	ig,	il	let	ve	a	kü	lön	jog	sza	bály	ban	meg	ha	tá	ro-
zott	 for	ga	lom	ba	he	lye	zés	re	nem	kö	te	le	zett	 gép	jár	mű	ese	té	ben	 a	 for	ga-
lom	ban	tör	té	nő	rész	vé	tel	kez	de	té	től	a	rész	vé	tel	vég	le	ges	meg	szün	te	té	sé-
ig	ter	he	li.
(3)	A	szer	ző	dés	meg	kö	té	sé	re	vo	nat	ko	zó	kö	te	le	zett	ség	te	kin	te	té	ben	üzem-
ben	tar	tó	nak	mi	nő	sül	a	gép	jár	mű	tu	laj	do	no	sa	ál	tal	–	szer	ző	dés	vagy	más	
hi	telt	ér	dem	lő	en	 iga	zolt	 jog	cím	alap	ján	–	üzem	ben	tar	tó	ként	meg	ne	ve-
zett	sze	mély.
(4)	Ha	a	szer	ző	dés	kö	tés	re	a	tu	laj	don	jog	át	szál	lá	sa	mi	att	ke	rül	sor,	az	e	
tör	vény	sze	rin	ti	új	üzem	ben	tar	tó	kö	te	les	a	tu	laj	don	jog	át	szál	lá	sát	kö	ve-
tő	en	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dést	ha	la	dék	ta	la	nul	meg	köt	ni.
(5)	 Ide	ig	le	nes	 for	ga	lom	ban	 tar	tás	en	ge	dé	lye	zé	se,	 il	let	ve	 ide	ig	le	nes	 for-
gal	mi	en	ge	dély	ki	adá	sa	ese	tén	a	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség	az	 ide	ig	le	nes	
for	ga	lom	ban	 tar	tá	si	 en	ge	dély,	 il	let	ve	 az	 ide	ig	le	nes	 for	gal	mi	 en	ge	dély	
ér	vé	nyes	sé	gé	nek	idő	tar	ta	ma	alatt	áll	fenn.
(6)	Az	üzem	ben	tar	tó	ha	lá	la	ese	tén,	ha	a	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség	cím-
zett	je	nem	ál	la	pít	ha	tó	meg,	a	szer	ző	dés	 leg	ké	sőbb	a	ha	gya	té	ki	el	já	rást	
le	zá	ró	 ha	tá	ro	zat	 jog	erő	re	 emel	ke	dé	sé	től	 szá	mí	tott	 30	 na	pig	 tart	ha	tó	
ha	tály	ban,	amen		nyi	ben	a	gép	jár	mű	bir	to	ko	sa	a	ha	lál	té	nyét	a	biz	to	sí	tó-
nak	be	je	len	tet	te,	és	a	szer	ző	dést	díj	fi	ze	tés	sel	ha	tály	ban	tart	ja.
(7)	Más	tag	ál	la	mi	te	lep	he	lyű	gép	jár	mű	tu	laj	do	no	sa	–	ha	a	gép	jár	mű	ren-
del	te	tés	he	lye	sze	rin	ti	tag	ál	la	ma	Magyarország	–	kö	te	les	a	tu	laj	don	szer-
zést	kö	ve	tő	en	a	ren	del	ke	zés	re	bo	csá	tás	tól	szá	mí	tott	har	minc	na	pos	 idő-
tar	tam	ra	az	e	tör	vény	sze	rin	ti	biz	to	sí	tás	sal	ren	del	kez	ni.
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5. §	(1)	A	biz	to	sí	tó	a	ma	gyar	or	szá	gi	te	lep	he	lyű	gép	jár	mű	üzem	ben	tar	tó-
já	nak,	va	la	mint	azon	gép	jár	mű	tu	laj	do	no	sá	nak,	mely	nek	ren	del	te	tés	he	lye	
sze	rin	ti	tag	ál	la	ma	Magyarország,	az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	fel	té	te	lek	
sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	meg	kö	té	sé	re	vo	nat	ko	zó	–	a	biz	to	sí	tó	díj	ta	ri-
fá	já	nak	meg	fe	le	lő	 –	 aján	la	tát	 a	 13.	 §	 (1)	 be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zott	
ös		szeg		ha	tá	rok	sze	rint	kö	te	les	el	fo	gad	ni.	A	biztosító	a	biztosítási	időszak	
kezdetét	hatvan	nappal	megelőzően	tett	ajánlatot	nem	fogadhatja	el,	és	
ezen	időpontot	megelőzően	szerződést	nem	köthet,	az	így	létrejött	szerző-
dés	érvénytelen.	A	biztosító	az	ajánlat	elutasításáról	annak	beérkezésétől	
számított	tizenöt	napon	belül	értesíti	az	üzemben	tartót.
(2)	Ha	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	tar	ta	ma	alatt	a	21.	§	
(4)	 be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zot	tak	 sze	rint	 (díjnemfizetés)	 szű	nik	meg,	
az	üzem	ben	tar	tó	nak	az	adott	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	hát	ra	lé	vő	ré	szé	re	fe	de-
ze	tet	 nyúj	tó	 szer	ző	dés	 meg	kö	té	sé	re	 vo	nat	ko	zó	 aján	la	tát	 ki	zá	ró	lag	 az	 a	
biz	to	sí	tó	 jo	go	sult	 és	 kö	te	les	 el	fo	gad	ni,	 amely	nél	 a	 szer	ző	dés	 az	 adott	
biz	to	sí	tá	si	idő	szak	ban	díjnemfizetéssel	szűnt	meg.
(3)	A	(2)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	eset	ben	az	üzem	ben	tar	tó	an	nál	a	
biz	to	sí	tó	nál	kö	te	les	a	szerződést	–	az	újrakötött	szerződés	kockázatvise-
lési	kezdetének	időpontjában	alkalmazandó	díjtarifa	alapján	–	megkötni,	
ahol	a	szer	ző	dé	se	díjnemfizetés	mi	att	szűnt	meg.
(4)	Az	a	biz	to	sí	tó,	amely	a	szerződés	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	vé	gé	re	történő	
felmondására	 nyilatkozatot	 tett	 vagy	 a	 szer	ző	dés	 a	 biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	
alatt	díjnemfizetés	mi	att	 szűnt	meg,	 az	üzem	ben	 tar	tó	nak	a	 szer	ző	dés	
meg	szű	né	sét	köz	vet	le	nül	kö	ve	tő	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	ra	vo	nat	ko	zó	aján	la	tát	
nem	kö	te	les	el	fo	gad	ni.

6. §	(1)	A	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	a	fe	lek	írás	be	li	meg	ál	la	po	dá	sá	val	jön	lét	re.
(2)	A	szer	ző	dés	úgy	is	lét	re	jön,	ha	a	szer	ző	dő	üzem	ben	tar	tó	a	díj	ta	ri	fá-
nak	és	a	biz	to	sí	tá	si	fel	té	te	lek	nek	meg	fe	le	lő	aján	la	tát	a	jog	vi	szony	tar	tal-
má	ra,	 és	 a	biz	to	sí	tá	si	 fel	té	te	lek	re	 vo	nat	ko	zó	 tá	jé	koz	ta	tás	bir	to	ká	ban,	 a	
biz	to	sí	tó	ál	tal	rend	sze	re	sí	tett	aján	la	ti	la	pon	a	biz	to	sí	tó	vagy	an	nak	kép	vi-
se	lő	je	ré	szé	re	át	ad	ja.
(3)	A	biz	to	sí	tó	a	(2)	be	kez	dés	sze	rin	ti	aján	la	tot	an	nak	át	adá	sá	tól	szá	mí-
tott	 15	 na	pon	 be	lül	 az	 5.	 §	 (4)	 be	kez	dé	sé	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 in	do	kok	
alap	ján	uta	sít	hat	ja	el.
(4)	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	aján	la	ta	nem	fe	lel	meg	a	(2)	be	kez	dés	ben	meg-
ha	tá	ro	zott	fel	té	te	lek	nek,	a	szer	ző	dés	ak	kor	is	lét	re	jön,	ha	a	biz	to	sí	tó	az	
aján	lat	ra	15	na	pon	be	lül	nem	nyi	lat	ko	zik.
(5)	A	(2)	és	(4)	be	kez	dés	sze	rin	ti	eset	ben	a	szer	ző	dés	az	aján	lat	át	adá-
sá	nak	idő	pont	já	ban	–	az	aján	lat	sze	rin	ti	tar	ta	lom	mal	–	jön	lét	re.



(6)	 A	 biz	to	sí	tó	 a	 (4)	 be	kez	dés	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 eset	ben	 az	 aján	la	tot	
an	nak	át	adá	sá	tól	szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	a	díj	ta	ri	fá	tól	és	a	biz	to	sí	tá	si	
fel	té	te	lek	től	va	ló	el	té	rés	re	tör	té	nő	hi	vat	ko	zás	sal,	il	let	ve	az	5.	§	(4)	be	kez-
dé	sé	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 in	do	kok	 alap	ján	 el	uta	sít	hat	ja,	 vagy	 iga	zol	ha	tó	
mó	don	el	kül	dött	 ja	vas	la	tot	 te	het	az	aján	lat	díj	ta	ri	fá	nak	és	a	biz	to	sí	tá	si	
fel	té	te	lek	nek	 meg	fe	le	lő	 mó	do	sí	tá	sá	ra.	 Ha	 az	 aján	lat	 mó	do	sí	tá	sá	ra	 tett	
ja	vas	la	tot	a	szer	ző	dő	a	kéz	hez	vé	tel	től	szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	nem	ki	fo-
gá	sol	ja,	 a	 szer	ző	dés	 az	 (5)	 be	kez	dés	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 idő	pont	ban	 a	
mó	do	sí	tott	aján	lat	sze	rint	lét	re	jön.
(7)	 Ha	 a	 biz	to	sí	tó	 az	 aján	lat	 mó	do	sí	tá	sá	ra	 tesz	 ja	vas	la	tot,	 kö	te	les	 az	
üzem	ben	tar	tó	fi	gyel	mét	fel	hív	ni	az	aján	lat	mó	do	sí	tá	sá	nak	tényére,	va	la-
mint	az	aján	lat	hoz	vi	szo	nyí	tott	lé	nye	ges	el	té	ré	sek	re.	En	nek	hi	á	nyá	ban	a	
szer	ző	dés	az	aján	lat	tar	tal	má	nak	meg	fe	le	lő	en	jön	lét	re.
(8)	A	biz	to	sí	tó	köt	vényt	az	e	§-ban	meg	ha	tá	ro	zot	tak	sze	rint	lét	re	jött	szer-
ző	dés	tar	tal	má	val	egye	ző	tar	ta	lom	mal	bo	csát	hat	ki.

7. §	(1)	A	szer	ző	dő	fe	lek	bár	me	lyi	ke	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	utol	só	nap	já	ra	
(biz	to	sí	tá	si	év	for	du	ló	ra),	azt	leg	alább	30	nap	pal	meg	elő	ző	en	a	biz	to	sí	tá	si	
szer	ző	dést	írás	ban,	in	dok	lás	nél	kül	fel	mond	hat	ja.	A	fel	mon	dás	ak	kor	ha	tá-
lyos,	ha	az	a	má	sik	fél	hez	ha	tár	idő	ben	meg	ér	ke	zik.
(2)	A	biz	to	sí	tá	si	idő	sza	kon	be	lül	–	az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	ese	te	ken	
túl	–	a	szer	ző	dés	csak	a	fe	lek	kö	zös	meg	egye	zé	sé	vel	szün	tet	he	tő	meg.
(3)	A	szer	ző	dés	ér	dek	mú	lás	sal	szű	nik	meg	a	gép	jár	mű	for	ga	lom	ból	tör	té-
nő	 ki	vo	ná	sá	val,	 az	 üzem	ben	 tar	tó	 vál	to	zá	sa	 ese	tén,	 il	let	ve	 szü	ne	te	lés	
ese	tén,	ha	az	új	bó	li	üzem	be	he	lye	zés	a	ki	vo	nás	nap	já	tól	 szá	mí	tott	egy	
éven	be	lül	nem	tör	té	nik	meg.
(4)	A	szer	ző	dés	ér	dek	mú	lás	sal	szű	nik	meg	a	tu	laj	don	jog	át	szál	lá	sa	ese-
tén,	ha	a	szer	ző	dés	kö	tés	re	kö	te	le	zett	üzem	ben	tar	tó	sze	mé	lyé	ben	vál	to-
zás	áll	be.

8. §	 (1)	A	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ban	sze	rep	lő	gép	jár	mű	vek	 vo	nat	ko	zá	sá	ban	a	
fenn	ál	ló	biz	to	sí	tás	ál	tal	érin	tett	biz	to	sí	tót	az	e	tör	vény	ben	elő	írt	fel	ada	ta	i	nak	
el	lá	tá	sa	cél	já	ból,	a	gép	jár	mű	for	ga	lom	ból	tör	té	nő	ki	vo	ná	sá	nak,	a	gép	jár	mű	
el	ső	és	is	mé	telt	for	ga	lom	ba	he	lye	zé	sé	nek,	va	la	mint	a	gép	jár	mű	tu	laj	don	jo-
gát	érin	tő	vál	to	zás	nak	–	ide	ért	ve	a	ré	gi	tu	laj	do	nos	(át	ru	há	zó)	kü	lön	jog	sza-
bály	ban	 meg	ha	tá	ro	zott,	 tu	laj	don	jog-vál	to	zás	hoz	 kap	cso	ló	dó	 be	je	len	té	si	
kö	te	le	zett	sé	ge	 tel	je	sí	té	sé	nek	 idő	pont	ját	 is	 –	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	 tör	té	nő	
be	jegy	zé	sé	ről,	to	váb	bá	az	üzem	ben	tar	tó	és	a	jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	be	jegy-
zett	üzem	ben	 tar	tó	sze	mé	lyét	érin	tő	vál	to	zás	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	 tör	té	nő	
be	jegy	zé	sé	ről	–	e	tény	jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	tör	té	nő	be	jegy	zé	sé	vel	egyi	de	jű-
leg	–	a	köt	vény	nyil	ván	tar	tó	szerv	elekt	ro	ni	kus	úton	ér	te	sí	ti,	amely	ér	te	sí	tést	
a	biz	to	sí	tó	a	fel	ada	tai	el	lá	tá	sa	so	rán	fi	gye	lem	be	ve	szi.
(2)	A	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ban	nem	sze	rep	lő	gép	jár	mű	üzem	ben	tar	tó	ja	a	
ha	tó	sá	gi	 en	ge	dély	 vis		sza	vo	ná	sát,	 a	 tu	laj	don	jog	 át	ru	há	zá	sát,	 il	let	ve	 az	
üzem	ben	tar	tó	vál	to	zá	sát	iga	zo	ló	ok	ira	tot,	a	for	ga	lom	ban	tör	té	nő	rész	vé-
tel	vég	le	ges	meg	szün	te	té	sét	ta	nú	sí	tó	nyi	lat	ko	za	tát	kö	te	les	a	biz	to	sí	tó	nál	
15	na	pon	be	lül	be	mu	tat	ni.
(3)	A	biz	to	sí	tó	kö	te	les	–	a	díjnemfizetéssel	tör	té	nő	meg	szű	nés	ese	té	nek	
ki	vé	te	lé	vel	–	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	meg	szű	né	sé	nek	tényéről	és	a	meg-
szűnt	szer	ző	dés	kü	lön	ren	de	let	ben	meg	ha	tá	ro	zott	bonus-malus	be	so	ro	lá-
sá	ról	 a	meg	szű	nést,	 il	let	ve	 az	 ar	ról	 tör	tént	 tu	do	más	szer	zést	 kö	ve	tő	30	
na	pon	be	lül	az	üzem	ben	tar	tót	írás	ban	tá	jé	koz	tat	ni.
(4)	A	szer	ző	dés	re	a	ma	gyar	jo	got	kell	al	kal	maz	ni.
(5)	A	szer	ző	dés	re	a	Pol	gá	ri	Tör	vény	könyv	ren	del	ke	zé	sei	ak	kor	al	kal	maz-
ha	tók,	ha	e	tör	vény	el	té	rő	ren	del	ke	zést	nem	tar	tal	maz.

9. §	(1)	Az	üzem	ben	tar	tó	a	szer	ző	dés	kö	tés	kor	kö	te	les	min	den,	a	biz	to-
sí	tás	el	vál	la	lá	sa	szem	pont	já	ból	lé	nye	ges	kö	rül	ményt	kö	zöl	ni	a	biz	to	sí	tó-
val,	így	kü	lö	nö	sen	–	fenn	ál	ló	szer	ző	dés	ese	tén	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	vagy	
a	tar	tam	utol	só	nap	ját	kö	ve	tő	–	az	új	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	vagy	a	ha	tá	ro	zott	
tar	tam	kez	dő	nap	ját,	biz	to	sí	tó	vál	tás	ese	tén	az	elő	ző	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	ra	
vo	nat	ko	zó	an	a	 fe	de	ze	tet	nyúj	tó	biz	to	sí	tó	meg	ne	ve	zé	sét	és	a	biz	to	sí	tást	
iga	zo	ló	ok	irat	szá	mát	továbbá,	–	amennyiben	az	üzemben	tartó	már	ren-
delkezik	vele	–	a	kártörténeti	rendszerazonosító	számot.
(2)	 Az	 üzem	ben	 tar	tó	 a	 szer	ző	dés	kö	tés	kor	 kö	te	les	 a	 fe	de	zet	len	sé	gi	 díj	
meg	ál	la	pí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	ada	to	kat	a	biz	to	sí	tó	val	vagy	an	nak	kép	vi	se-
lő	jé	vel	kö	zöl	ni.
(3)	A	4.	§	(3)	be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zot	tak	sze	rint	a	gép	jár	mű	tu	laj	do-
no	sa	ál	tal	üzem	ben	tar	tó	ként	meg	ne	ve	zett	sze	mély	ál	tal	kö	tött	szer	ző	dés	
az	 üzem	ben	 tar	tói	 jo	go	sult	ság	 ke	let	ke	zé	sé	nek	 –	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	
be	jegy	zett	 –	 idő	pont	já	ban	–	de	 leg	ko	ráb	ban	a	biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	ben	
meg	ál	la	pí	tott	 idő	pont	ban,	 en	nek	 hi	á	nyá	ban	 a	 szer	ző	dés	 lét	re	jöt	té	nek	
idő	pont	já	ban	–	lép	ha	tály	ba.	Ha	az	üzem	ben	tar	tói	jo	go	sult	ság	be	jegy	zé-
se	a	szer	ző	dés	kö	tést	kö	ve	tő	30	na	pon	be	lül	nem	tör	té	nik	meg,	a	szer	ző-
dés	meg	szű	nik.
(4)	Az	üzem	ben	tar	tó	kö	te	les	8	na	pon	be	lül	be	je	len	te	ni	a	biz	to	sí	tó	nak	a	
biz	to	sí	tást	iga	zo	ló	ok	irat	ban	fel	tün	te	tett	ada	tok	vál	to	zá	sát.

10. §	 (1)	Ugyanarra	 a	 biztosítási	 időszakra	 vagy	 ugyanazon	 biztosítási	
időszak	egy	részére	kötött	további	biztosítási	szerződés	érvénytelen.
(2)	Ha	a	biztosítónak	kötelező	gépjármű-felelősségbiztosítás	művelésére	

vonatkozó	tevékenységi	engedélye	visszavonásra	került	és	a	Felügyelet	a	
visszavonásról	szóló	döntést	vagy	a	Bit.	289.	§	(6a)	bekezdésében	meg-
határozott	felügyeleti	tájékoztatót	a	honlapján	közzétette,	a	szerződő	fél	a	
tevékenységi	engedély	visszavonásával	érintett	szerződés	megszüntetése	
nélkül	más	biztosítónál	-	a	tevékenységi	engedély	visszavonására	hivatko-
zással	 -	 új	 szerződést	 köthet.	 A	 tevékenységi	 engedély	 visszavonásával	
érintett	szerződés	-	amennyiben	korábban	nem	szűnt	meg	-	az	új	szerző-
dés	kockázatviselési	kezdetének	napját	megelőző	napon	megszűnik.
(3)	Ha	a	biztosítási	szerződés	az	5.	§	(2)	bekezdésében	foglaltak	szerint	
a	(2)	bekezdés	szerinti	biztosítónál	szűnt	meg,	akkor	a	szerződő	félnek	
az	adott	biztosítási	időszak	hátralévő	részére	fedezetet	nyújtó	szerződés	
megkötésére	vonatkozó	ajánlatát	bármelyik	biztosító	jogosult	elfogadni.
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12. §	A	biz	to	sí	tás	ki	ter	jed	a	fe	le	lős	ség	kér	dé	sé	nek	vizs	gá	la	tá	ra,	és	azok-
nak	a	meg	ala	po	zott	kár	té	rí	té	si	 igé	nyek	nek	a	ki	elé	gí	té	sé	re,	ame	lye	ket	a	
biz	to	sí	tott	 sze	mé	lyek	kel	 szem	ben	 a	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	ben	 meg	je	lölt	
gép	jár	mű	üze	mel	te	té	se	so	rán	oko	zott	károk	mi	att	tá	masz	ta	nak.

13. § (1) Egy biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a ká ro sul tak szá má tól 
füg get le nül a biz to sí tó do lo gi károk ese tén kár ese mé nyen ként 500 mil lió 
Ft ös  szeg ha tá rig, sze mé lyi sé rü lés mi at ti károk ese tén kár ese mé nyen ként 
1600 mil lió Ft ös  szeg ha tá rig kö te les helyt áll ni, mely ös  sze gek ma guk ban 
fog lal ják a kár ese mény kap csán bár mi lyen jog cí men ér vé nye sít he tő kö ve-
te lé se ket, az igény ér vé nye sí tés költ sé ge it (beleértve a jogi képviseleti 
költ ségeket is), va la mint a tel je sí tés idő pont já ig el telt idő szak ra já ró 
ka ma to kat.
(2) Ha a biz to sí tott a kárt más tag ál lam te rü le tén okoz ta, vagy a zöldkár-
tyarendszer azon or szá ga i nak te rü le tén, ame lyek nem ze ti iro dá já val a 
ma gyar Nem ze ti Iro da meg ál la po dást kö tött, a biz to sí tó helyt ál lá si kö te-
le zett sé gé nek mér té ke a kár ese mény he lye sze rin ti or szág gép jár mű-fe le-
lős ség biz to sí tá si jog sza bá lyai sze rint áll fenn. Ha a biz to sí tó szer ző dés-
ben meg ha tá ro zott helyt ál lá si kö te le zett sé gé nek mér té ke ma ga sabb a 
kár ese mény he lye sze rin ti or szág ban elő írt mér ték nél, a biz to sí tó helytál-
lási kö te le zett sé ge a biz to sí tá si szer ző dés ben vál laltös  szeg ha tárok mér té-
ké ig áll fenn.
(3) Azo nos ok ból be kö vet ke zett, az zal köz vet len oko za ti ös  sze füg gés ben 
lé vő, idő ben ös  sze füg gő több kár ese mény egy biz to sí tá si ese mény nek 
mi nő sül.

14. § (1) Ha egy biz to sí tá si ese mén  nyel kap cso lat ban több jo go sult meg-
ala po zott kár té rí té si igé nye meg ha lad ja a 13. § (1)-(2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ös  sze get, ak kor a kár té rí té si igé nyek meg té rí té se az ös  szes 
kár té rí té si igény nek a ká rok ra kár ese mé nyen ként meg ha tá ro zott ös  szeg-
hez vi szo nyí tott ará nyá ban tör té nik.
(2) Ha kár té rí tés ként já ra dék fi ze té si kö te le zett ség áll fenn, a biz to sí tá si 
ös  szeg fel osz tá sa kor a já ra dék tő ke ér ték ét kell fi gye lem be ven ni. Ha a 
jö vő ben vár ha tó járadékkifizetések tő ke ér té ke ma ga sabb a szer ző dés ben 
rög zí tett biz to sí tá si ös  szeg ből ren del ke zés re ál ló ös  szeg nél, a biz to sí tó a 
járadékkifizetések tő ke ér ték ét ará nyo san csök kent ve ál la pít ja meg a já ra-
dék nagy sá gát.
(3) Ha a biz to sí tá si ese mény foly tán az adott kár tí pus ra (do lo gi, il let ve 
sze mé lyi kár) meg ha tá ro zott kár ese mé nyen kén ti ös  szeg ki me rül, a biz to-
sí tá si ös  szeg fel osz tá sa kor fi gye lem be nem vett ká ro sult ki zá ró lag ak kor 
ér vé nye sít het kár té rí té si igényt, ha azt a biz to sí tó a ká ro sult nak fel nem 
ró ha tó ok ból hagy ta fi gyel men kí vül. Eb ben az eset ben a kárt olyan 
arány ban kell az adott kár tí pus ra meg ha tá ro zott biz to sí tá si ös  szeg új ra-
fel osz tá sá val meg té rí te ni, ami lyen arány ban a ká ro sult a biz to sí tá si ösz -
szeg fel osz tá sa kor ab ból ré sze sül he tett vol na.
(4) A (3) be kez dés sze rin ti el já rást kell kö vet nie a biz to sí tó nak ak kor is, 
ha egy vagy több ká ro sult kár té rí té si igé nye a ká ro sult nak fel nem ró ha tó 
ok ból a biz to sí tá si ös  szeg fel osz tá sát kö ve tő en je lent ke zik, vagy nö vek-
szik (pl. egész sé gi ál la pot rom lá sa).
(5) Ha a biz to sí tó a fi gye lem be nem vett ká ro sult ká rát az (1)–(4) be kez-
dé sek ben fog lal tak sze rint meg té rí tet te, a biz to sí tá si ös  szeg új ra fel osz tá-
sa mi att jo go sult a töb bi érin tett ká ro sult tól a ré szük re ko ráb ban tel je sí-
tett kár ki fi ze tés ből az új kár té rí té si arányt meg ha la dó kár té rí té si ös  sze get 
vis  sza kö ve tel ni a ki fi ze tést kö ve tő 5 éven be lül. A biz to sí tó az új ra fel osz-
tás le he tő sé gé ről kö te les a ká ro sul tat a kár ren de zés so rán, az el ső kár ki-
fi ze tés sel egyi de jű leg írás ban tá jé koz tat ni.
(6) Ha egy vagy több ká ro sult kár té rí té si igé nye a biz to sí tá si ös  szeg (1) 
be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti fel osz tá sa kor fi gye lem be vett hez 
ké pest csök ken, ab ban az eset ben a töb bi ká ro sult a biz to sí tá si ös  szeg új ra-
fel osz tá sá ból ere dő új kár té rí té si arány nak meg fe le lő kár té rí tés re jo go sult.

15. § A biz to sí tás nem ter jed ki ar ra a kár ra, amely
a) a kár oko zó gép jár mű ben el he lye zett tár gyak ban ke let ke zett, ha ezek 
nem a gép jár mű vel uta zók sze mé lyi hasz ná la tá ra szó ló tár gyak;
b) a kár oko zó gép jár mű ben ke let ke zett;
c) a kár oko zó gép jár mű biz to sí tott ja i nak egy más sal szem be ni igé nyé ből 



szár ma zó do lo gi kár ként, il let ve el ma radt ha szon ként ke let ke zett;
d) su gár zó, to xi kus anya gok és ter mé kek ha tá sá ra, vagy az egész ség ügyi 
ha tó sá gok ré szé ről a su gár zás ká ros ha tá sa i nak meg szün te té sét cél zó 
in téz ke dé sek foly tán ke let ke zett;
e) a gép jár mű bal ese te nél kül az út bur ko la tá ban ke let ke zett;
f) a gép jár mű – for ga lom ban va ló rész vé te le nél kül – mun ka gép ként va ló 
hasz ná la ta so rán ke let ke zett;
g) ál ló gép jár mű re fel-, il let ve ar ról va ló le ra ko dás kö vet kez té ben ke let ke zett;
h) üze mi bal eset nek mi nő sül, és a gép jár mű ja ví tá si vagy kar ban tar tá si 
mun kái so rán ke let ke zett;
i) gép jár mű ver seny vagy az ah hoz szük sé ges edzés so rán kö vet ke zett be;
j) kör nye zet szen  nye zés sel a gép jár mű bal ese te nél kül ke let ke zett;
k) a gép jár mű üze mel te té sé vel egyéb va gyon tárgy ban fo lya ma tos ál lag-
ron gá lás sal oko zott, il le tő leg ál lag rom lás ból adó dott;
l) há bo rú, há bo rús cse lek mény, ter ror cse lek mény kö vet kez mé nye ként 
ke let ke zett.

A biz to sí tá si szer zõ dés idõ be li ha tá lya, és a biz to sí tá si idõ szak

16. §	(1)	Az	ál	lan	dó	for	gal	mi	en	ge	dély	re	kö	te	le	zett	gép	jár	mű	vek	ese	té-
ben	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ha	tá	ro	zat	lan	tar	ta	mú.
(2)	Az	ide	ig	le	nes	for	gal	mi	en	ge	dél		lyel,	az	ide	ig	le	nes	for	ga	lom	ban	tar	tá	si	
en	ge	dél		lyel	ren	del	ke	ző	gép	jár	mű	vek,	to	váb	bá	az	iga	zo	ló	lap	pal	ren	del	ke-
ző	 las	sú	 jár	mű	vek	és	a	négy	ke	re	kű	se	géd	mo	to	ros	ke	rék	pár	ok	(quadok),	
to	váb	bá	 a	 kü	lön	 jog	sza	bály	ban	 meg	ha	tá	ro	zott	 for	ga	lom	ba	 he	lye	zés	re	
nem	kö	te	le	zett	gép	jár	mű	vek	ese	té	ben,	va	la	mint	a	4.	§	(7)	be	kez	dé	sé	ben	
fog	lalt	 eset	ben	a	biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	ben	meg	je	lölt	ha	tá	ro	zott	 tar	ta	mú	
szer	ző	dés	köt	he	tő.
(3)	 A	 köz	úti	 köz	le	ke	dé	si	 igaz	ga	tá	si	 fel	ada	tok	ról,	 a	 köz	úti	 köz	le	ke	dé	si	
ok	má	nyok	 ki	adá	sá	ról	 és	 vis		sza	vo	ná	sá	ról	 szó	ló	 mi	nisz	te	ri	 ren	de	let	ben	
meg	ha	tá	ro	zott	me	ző	gaz	da	sá	gi	erő	gép	(las	sú	jár	mű)	ese	té	ben	ha	tá	ro	zat-
lan	tar	ta	mú	szer	ző	dés	köt	he	tő.

17. §	(1)	A	ha	tá	ro	zat	lan	tar	ta	mú	szer	ző	dé	sek	ese	té	ben	a	biz	to	sí	tá	si	idő-
szak	egy	év,	az	5.	§	(2)	be	kez	dé	sé	ben	meghatározottak	szerint	újrakötött	
szerződések	esetében	a	meg	szűnt	szer	ző	dés	sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	
vé	gé	ig	ter	je	dő	idő	szak.
(2)	A	biz	to	sí	tá	si	év	for	du	lót	a	biz	to	sí	tást	iga	zo	ló	ok	ira	ton	fel	kell	tün	tet	ni.
(3)	 A	 biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	 el	ső	 nap	ja	 –	 a	 szü	ne	te	lés	 idő	tar	ta	ma	 alatt	
ha	tály	ba	lé	pő	szer	ző	dé	sek	ki	vé	te	lé	vel	–	a	koc	ká	zat	vi	se	lés	kez	de	te.
(4)	A	biz	to	sí	tó	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	utol	só	nap	ját	meg	elő	ző	öt	ve	ne	dik	na	pig	
el	kül	dött	írá	sos	ér	te	sí	tő	ben	tá	jé	koz	tat	ja	a	szer	ző	dő	fe	let	a	biz	to	sí	tá	si	év	for-
du	ló	ról	 és	 a	 kö	vet	ke	ző	 biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	ra	 –	 az	 ér	te	sí	tés	 idő	pont	já	ban	
ren	del	ke	zés	re	ál	ló	ada	tok	alap	ján	–	a	díj	ta	ri	fa	sze	rint	vár	ha	tó	díj	ról.
(4a)	Az	írásos	értesítőben	a	biztosító	figyelemfelhívásra	alkalmas	módon	
tájékoztatja	a	szerződő	felet,	hogy	
a)	a	díjtarifája	–	a	23.§	(3a)	bekezdése	alapján	–	csak	a	javára	tartalmaz-
hat	 különbségtételt	 abból	 a	 szempontból,	 hogy	 a	 szerződés	 24.§	 (1)	
bekezdés	szerint	módosuló	szerződésnek	minősül,	továbbá	
b)	a	24.§	(1)	bekezdés	szerint	módosuló	szerződés	a	szerződő	javára	a	
23.§	(3a)	bekezdése	szempontjából	hogyan	módosul.
(5)	A	(4)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	ér	te	sí	tés	–	a	szer	ző	dő	hoz	zá	já	ru	ló	
nyi	lat	ko	za	ta	alap	ján	–	elekt	ro	ni	kus	úton	is	meg	te	he	tő.

A biz to sí tá si szer zõ dés te rü le ti ha tá lya

18. §	 A	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	 te	rü	le	ti	 ha	tá	lya	 a	 tag	ál	lam	ok	 te	rü	le	té	re,	
va	la	mint	 a	 zöldkártya	 rendszer	 azon	 or	szá	ga	i	nak	 te	rü	le	té	re	 ter	jed	 ki,	
ame	lyek	nem	ze	ti	iro	dá	já	val	a	ma	gyar	Nem	ze	ti	Iro	da	a	Bel	ső	Sza	bály	zat-
nak	meg	fe	le	lő	két	ol	da	lú	meg	ál	la	po	dást	kö	tött.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se

19. §	(1)	A	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	(a	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet)	a	fe	lek	ál	tal	
a	szer	ző	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	idő	pont	ban,	en	nek	hi	á	nyá	ban	a	szer	ző	dés	
lét	re	jöt	té	nek	 idő	pont	já	ban,	 a	 4.	 §	 (3)	 be	kez	dé	sé	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	
üzem	ben	tar	tó	ál	tal	kö	tött	szer	ző	dés	ese	tén	az	üzem	ben	tar	tói	jo	go	sult-
ság	ke	let	ke	zé	sé	nek	–	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	be	jegy	zett	–	 idő	pont	já	ban	–	
de	 leg	ko	ráb	ban	 a	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	ben	 meg	ál	la	pí	tott	 idő	pont	ban,	
en	nek	hi	á	nyá	ban	a	szer	ző	dés	lét	re	jöt	té	nek	idő	pont	já	ban	–	kez	dő	dik.
(2)	Ah	hoz,	hogy	a	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	már	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	
lét	re	jöt	tét	meg	elő	ző	en	meg	kez	dőd	jék,	a	biz	to	sí	tó	vagy	az	ál	ta	la	fel	jo	go	sí-
tott	sze	mély	írás	be	li	el	fo	ga	dó	nyi	lat	ko	za	ta	szük	sé	ges.
(3)	 Sem	mis	 a	 biz	to	sí	tó	 ál	tal	 egy	ol	da	lú	an,	 a	 má	sik	 fél	 köz	re	mű	kö	dé	se	
nél	kül	meg	ha	tá	ro	zott	és	egye	di	leg	meg	nem	tár	gyalt	szer	ző	dé	si	(biz	to	sí-
tá	si)	fel	té	tel,	amen		nyi	ben	olyan	ki	kö	tést	tar	tal	maz,	hogy	a	biz	to	sí	tó	csak	
a	díj	(el	ső	díj	rész	let)	be	fi	ze	té	sét	kö	ve	tő	en	vi	se	li	a	koc	ká	za	tot.
(4)	A	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	a	21.	§	(4)	be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zott	
tü	rel	mi	idő	ben	fenn	áll.
(5)	 A	 szer	ző	dés	 ér	dek	mú	lás	sal	 tör	té	nő	 meg	szű	né	se	 ese	tén	 a	 biz	to	sí	tó	
koc	ká	zat	vi	se	lé	se	 a	 for	ga	lom	ból	 tör	té	nő	 ki	vo	nás,	 a	 for	ga	lom	ban	 tör	té	nő	

rész	vé	tel	 vég	le	ges	meg	szün	te	té	se,	 a	 szer	ző	dés	kö	tés	re	 kö	te	le	zett	 üzem-
ben	tar	tó	sze	mé	lyé	nek	vál	to	zá	sa	ese	tén	a	tu	laj	don	jog	át	szál	lá	sa,	il	let	ve	
az	 üzem	ben	 tar	tói	 jo	go	sult	ság	 meg	szű	né	sé	nek	 –	 jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ba	
be	jegy	zett	–	idő	pont	já	ban	szű	nik	meg.
(6)	A	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	a	szer	ző	dés	kö	zös	meg	egye	zés	sel	tör	té	nő	
meg	szün	te	té	se	ese	tén	a	szer	ző	dés	meg	szű	né	sé	nek	idő	pont	já	ban,	a	szer-
ző	dés	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	vé	gé	re	tör	té	nő	fel	mon	dá	sa	ese	tén	a	biz	to	sí	tá	si	
idő	szak	zá	ró	nap	ján	szű	nik	meg.
(7)	 A	 szer	ző	dés	 a	 21.	 §	 (4)	 be	kez	dé	sé	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 meg	szű	né	se	
ese	tén	a	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	a	tü	rel	mi	idő	zá	ró	nap	ján	szű	nik	meg.
(8)	A	tevékenységi	engedély	visszavonásával	érintett	szerződés	10.	§	(2)	
bekezdésében	meghatározott	megszűnése	esetén	a	biztosító	kockázatvi-
selése	 az	 új	 szerződés	 kockázatviselési	 kezdetének	 napját	 megelőző	
napon	megszűnik.
(9)	 A	 (8)	 bekezdés	 szerinti	 új	 szerződés	 kockázatviselésének	 kezdete	
nem	lehet	korábbi,	mint	a	 tevékenységi	engedély	visszavonásáról	szóló	
felügyeleti	tájékoztató	közzétételének	napja.

Díj fi ze tés

20. §	(1)	A	biz	to	sí	tá	si	díj	a	koc	ká	zat	vi	se	lé	sé	nek	idő	tar	tam	ára	elő	re	il	le-
ti	meg	a	biz	to	sí	tót.
(2)	A	biz	to	sí	tó	a	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	meg	szű	né	se	nap	já	ig	já	ró	biz	to	sí	tá	si	díj	
meg	fi	ze	té	sét	kö	ve	tel	he	ti.
(3)	A	ha	tá	ro	zott	tar	ta	mú	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dé	sek	biz	to	sí	tá	si	dí	ja	a	biz	to	sí-
tás	tar	ta	má	ra	egy	ös		szeg	ben	il	le	ti	meg	a	biz	to	sí	tót	(egy	sze	ri	díj).

21. §	(1)	A	biz	to	sí	tás	el	ső	díj	rész	le	te,	va	la	mint	foly	ta	tó	la	gos	díj	rész	le	tei	a	
fe	lek	ál	tal	a	szer	ző	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	idő	pont	ok	ban	ese	dé	ke	sek.	En	nek	
hi	á	nyá	ban	az	el	ső	díj	rész	let	a	szer	ző	dés	lét	re	jöt	te	kor,	a	foly	ta	tó	la	gos	díj-
rész	let	pe	dig	az	adott	díj	fi	ze	té	si	idő	szak	nak	az	el	ső	nap	ján	ese	dé	kes.
(1a)	 Ha	 a	 díj	 a	 23.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott	 megváltoztatás	
esetén	módosul,	vagy	a	szerződő	fél	által	már	megfizetett	díjat	jogszabály-
változás	folytán	utóbb	más	tartozására	kell	elszámolni,	az	üzemben	tartó	a	
díjkülönbözetet	–	a	felek	eltérő	megállapodásának	hiányában	–	az	esedé-
kes	következő	biztosítási	díjrészlettel	együtt	–	a	biztosítási	időszakra	járó	
díj	teljes	megfizetése	esetén	30	napos	határidővel	–	köteles	megfizetni.
(2)	Az	 egy	sze	ri	 dí	jat	 –	 a	 fe	lek	 el	té	rő	meg	ál	la	po	dá	sá	nak	hi	á	nyá	ban	–	 a	
szer	ző	dés	lét	re	jöt	te	kor	kell	meg	fi	zet	ni.
(3)	A	biz	to	sí	tót	a	ké	se	del	mes	díj	fi	ze	tés	idő	szak	ára	a	szer	ző	dés	ben	meg-
ál	la	pí	tott	ka	mat	il	le	ti	meg.
(4)	Ha	 az	 ese	dé	kes	biz	to	sí	tá	si	 dí	jat	 nem	 fi	ze	tik	meg,	 a	 biz	to	sí	tó	 a	 díj	
ese	dé	kes	sé	gé	től	 szá	mí	tott	 har	min	ca	dik	 nap	 el	tel	té	ig	 –	 a	 kö	vet	kez	mé-
nyek	re	tör	té	nő	fi	gyel	mez	te	tés	mel	lett	–	a	szer	ző	dő	fél	nek	a	díj	ese	dé	kes-
sé	gé	től	szá	mí	tott	hatvanna	pos	pót	ha	tár	idő	vel,	iga	zol	ha	tó	mó	don	a	tel	je-
sí	tés	re	vo	nat	ko	zó	fel	szó	lí	tást	küld.	A	tü	rel	mi	idő	ered	mény	te	len	le	tel	té	vel	
a	szer	ző	dés	–	amen		nyi	ben	egyéb	ok	ból	még	nem	szűnt	meg	–	az	ese	dé-
kes	ség	től	szá	mí	tott	hat	va	na	dik	na	pon	meg	szű	nik.
(5)	 A	 biz	to	sí	tó	 kö	te	les	 a	 szer	ző	dés	 meg	szű	né	sé	ről	 15	 na	pon	 be	lül	 az	
üzem	ben	 tar	tó	nak	 iga	zol	ha	tó	 mó	don	 ér	te	sí	tést	 kül	de	ni,	 amen		nyi	ben	 a	
szer	ző	dés	meg	szű	né	se	díjnemfizetés	mi	att	kö	vet	ke	zett	be.
(6)	 Az	 5.	 §	 (3)	 bekezdésében	meghatározott	 esetben	 a	 szerződő	 fél	 a	
szerződés	megkötésekor	köteles	megfizetni	az	újrakötött	szerződés	vonat-
kozásában	az	adott	biztosítási	időszak	hátralévő	részére	járó	díjat,	és	–	
amennyiben	még	nem	fizette	meg	–	a	díjnemfizetéssel	megszűnt	szerző-
dés	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	megszű-
nésétől	számított	nyolc	munkanapon	belül	eleget	tenni.

Fe de zet len sé gi díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok

22. §	(1)	Az	üzem	ben	tar	tó	kö	te	les	a	fe	de	zet	len	sé	gi	dí	jat	meg	fi	zet	ni.
(2)	 A	 tel	jes	 fe	de	zet	len	sé	gi	 dí	jat	 azon	 biz	to	sí	tó	 kö	te	les	 ki	szá	mí	ta	ni	 és	
be	szed	ni,	amely	az	üzem	ben	tar	tó	val	a	fe	de	zet	len	ség	idő	tar	ta	mát	kö	ve-
tő	en	szer	ző	dést	köt.
(3)	 A	 biz	to	sí	tó	 a	 fe	de	zet	len	sé	gi	 dí	jat	 az	 ar	ról	 tör	tént	 tu	do	más	szer	zést	
kö	ve	tő	en	ha	la	dék	ta	la	nul	kö	te	les	ki	szá	mí	ta	ni.
(4)	 A	 fe	de	zet	len	sé	gi	 díj	 ki	szá	mí	tá	sá	nál	 ar	ra	 az	 év	re	 já	ró	 meg	hir	de	tett	
díj	ta	ri	fát	 kell	 al	kal	maz	ni,	 amely	re	 a	 fe	de	zet	len	ség	 idő	tar	ta	ma	 esik,	 a	
dí	jat	be	sze	dő	biz	to	sí	tó	díj	ta	ri	fá	ja	nem	al	kal	maz	ha	tó.
(5)	Az	üzem	ben	tar	tó	a	(3)	és	(4)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zot	tak	sze	rint	
ki	szá	mí	tott	 fe	de	zet	len	sé	gi	 dí	jat	 az	 ese	dé	kes	 biz	to	sí	tá	si	 díj	rész	let	tel	
együtt	 –	 a	 biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	ra	 já	ró	 díj	 egyösszegű	 tel	jes	 meg	fi	ze	té	se	
ese	tén	30	na	pos	ha	tár	idő	vel	–	kö	te	les	meg	fi	zet	ni.	A	biztosító,	ha	a	fede-
zetlenséggel	 érintett	 időszak	 meghaladja	 a	 120	 napot,	 részletfizetési	
lehetőséget	nyújthat.
(6)	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	az	(5)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	kö	te	le	zett	sé-
gé	nek	nem	tesz	ele	get,	a	21.	§	(4)	be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zott	ren	del-
ke	zé	se	ket	kell	al	kal	maz	ni.



(7)	A	Kártalanítási	Számla	kezelője	a	fedezetlenségi	díjnak	–	a	díjhirde-
tést	követő	naptári	évre	vonatkozó,	a	Kártalanítási	Számla	általi	kártérí-
tések	 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	honlapján	közzéteszi.	
Eltérés	esetén	a	Felügyelet	honlapján	meghirdetett	tarifa	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.		
(9)	A	Kártalanítási	Számla	kezelője	a	(7)	bekezdésben	meghatározottak	
szerint	számított	 fedezetlenségi	díj	 tarifájának	a	megállapítása	során	a	
36.	§	 (11)-(12)	bekezdésben	meghatározott	esetre	vonatkozóan	méltá-
nyos	mértékű	külön	tarifát	állapít	meg.

Díj ta ri fa, díj hir de tés

23. §	(1)	A	biztosító	a	díjat	minden	egyedi	szerződés	vonatkozásában	a	
meghirdetett	–	a	biztosítási	időszak,	illetve	tartam	kezdőnapján	alkalma-
zandó	–	díjtarifa	alapján	alakítja	ki	és	azt	az	adott	biztosítási	időszak	alatt	
–	 jogszabály	 eltérő	 rendelkezése	 hiányában	 –	 nem	 változtathatja	 meg,	
kivéve,	 ha	 a	 szerződés	 díja	 a	 szerződő	 üzemben	 tartónak	 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	szerződéskötéskor	
fennálló	tények	figyelembevételével	–	a	kockázatviselés	kezdetétől	alkal-
mazandó	hatállyal	módosítható	a	biztosítási	időszak,	illetve	tartam	kez-
dőnapján	alkalmazandó	díjtarifa	szerint.
(3)	A	biztosító	köteles	minden	egyedi	szerződés	vonatkozásában	egy	–	a	
meghirdetés	napjától	számított	hatvannapos	időszakon	túli	–	előre	meg-
határozott	 naptól	 alkalmazandó	 díjtarifáját	 a	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	
elnökének	 rendeletében	 meghatározott	 módon,	 a	 Felügyelet	 honlapján	
meghirdetni,	továbbá	a	meghirdetés	közzétételével	egyidejűleg	a	saját	és	
a	MABISZ	honlapján	közzétenni.	Eltérés	esetén	a	Felügyelet	honlapján	
meghirdetett	tarifa	alkalmazandó.
(3a)	A	biztosító	(3)	bekezdésben	meghatározott	díjtarifája	csak	a	24.	§	
(1)	 bekezdése	 szerint	 módosuló	 szerződéssel	 rendelkező	 javára	 tartal-
mazhat	különbségtételt	abból	a	szempontból,	hogy	a	szerződés	új	szer-
ződésnek	vagy	pedig	a	24.	§	(1)	bekezdés	szerint	módosuló	szerződésnek	
minősül.
(4)	A	biztosító	köteles	a	biztosítási	feltételeit	és	az	alkalmazandó	díjtari-
fáját	az	ügyfélfogadásra	rendelkezésre	álló	helyiségeiben	és	a	honlapján	
folyamatosan	hozzáférhetővé	tenni.
(4a)	A	biztosító	 a	 (4)	 bekezdésben	meghatározott	 hozzáférhetővé	 tétel	
során	köteles	figyelemfelhívásra	alkalmas	módon	–	a	díjtarifájával	kap-
csolatban	–	azt	is	feltüntetni,	hogy	a	(3)	bekezdésben	meghatározottak	
szerint	alkalmazandó	díjtarifája	csak	a	24.	§	(1)	bekezdése	szerint	módo-
suló	szerződéssel	rendelkező	javára	tartalmazhat	különbségtételt	abból	a	
szempontból,	hogy	a	szerződés	új	szerződésnek	vagy	pedig	a	24.	§	(1)	
bekezdés	szerint	módosuló	szerződésnek	minősül.
(5)	Ha	a	biztosító	a	gépjármű-felelősségbiztosítást	határon	átnyúló	szol-
gáltatás	keretében	nyújtja	és	Magyarország	területén	szervezeti	egységgel	
nem	 rendelkezik,	 köteles	 gondoskodni	 arról,	 hogy	 a	 (4)	 bekezdésben	
említett	információk	a	kárképviselő	székhelyén	vagy	lakóhelyén	betekin-
tés	céljából	kifüggesztésre	kerüljenek.
24. §	(1)	A	határozatlan	tartamú	szerződés	fennállása	alatt	a	biztosítás	
díja	 a	 következő	 biztosítási	 időszak	 első	 napjától	 kezdődő	 hatállyal	 a	
biztosítási	időszak	kezdőnapján	alkalmazandó	díjtarifa	szerint	módosul,	
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 rend szer

25. §	(1)	Az	üzem	ben	tar	tó	a	kár	men	tes	idő	szak	hoz	iga	zo	dó	díj	ked	vez-
mény	re	(bonus)	jo	go	sult,	il	let	ve	az	oko	zott	és	a	biz	to	sí	tó	tel	je	sí	té	si	kö	te-
le	zett	sé	gét	 ki	vál	tó	 kár	ese	mé	nyek	 szá	má	hoz	 iga	zo	dó	 díj	több	let	 (malus)	
fi	ze	té	sé	re	kö	te	les.
(2)	 A	 biz	to	sí	tók	 kü	lön	 ren	de	let	ben	 meg	ha	tá	ro	zot	tak	 sze	rint	 kö	te	le	sek	 a	
kár	tör	té	ne	ti	ada	to	kat	fel	hasz	nál	ni,	a	kár	tör	té	ne	ti	ada	to	kon	ala	pu	ló	bonus-
malus	rend	szert	mű	köd	tet	ni,	to	váb	bá	a	kár	tör	té	ne	ti	iga	zo	lá	so	kat	ki	ad	ni.

Szü ne te lés

26. § (1)	A	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	a	jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ban	sze	rep	lő	
gép	jár	mű	vek	 ese	té	ben	 szü	ne	tel,	 ha	 az	 üzem	ben	 tar	tó	 ké	rel	mé	re	 vagy	

hi	va	tal	ból	tör	té	nő	el	já	rás	kö	vet	kez	té	ben	a	gép	jár	mű	a	for	ga	lom	ból	ide	ig-
le	nes	ki	vo	nás	ra	ke	rült.
(2)	 A	 biz	to	sí	tót	 az	 (1)	 be	kez	dés	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 ide	ig	le	nes	 ki	vo	nás	
tényéről,	va	la	mint	an	nak	kez	dő	és	zá	ró	idő	pont	já	ról	a	köt	vény	nyil	ván	tar	tó	
szerv	elekt	ro	ni	kus	úton	ér	te	sí	ti.
(3)	A	szü	ne	te	lés	a	(2)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zott	idő	pont	ok	nak	meg	fe	le-
lő	en	a	ki	vo	nás	nap	já	tól	a	szü	ne	te	lés	 le	jár	tá	nak	nap	já	ig	vagy	a	gép	jár	mű	
is	mé	telt	for	ga	lom	ba	he	lye	zé	sé	nek	nap	já	ig,	de	legfeljebb	egy	évig	tart.
(4)	Ha	az	új	bó	li	üzem	be	he	lye	zés	a	ki	vo	nás	nap	já	tól	szá	mí	tott	egy	éven	
be	lül	nem	tör	té	nik	meg,	a	szer	ző	dés	az	egy	éves	 idő	szak	utol	só	nap	ját	
kö	ve	tő	na	pon	meg	szű	nik.
(5)	A	szü	ne	te	lést	kö	ve	tő	díj	rész	let	fi	ze	té	sé	nek	ese	dé	kes	sé	ge	–	a	fe	lek	el	té-
rő	meg	ál	la	po	dá	sá	nak	hi	á	nyá	ban	–	a	szü	ne	te	lés	meg	szű	né	sé	nek	a	nap	ja.
(6)	A	hi	va	tal	ból	tör	té	nő	ide	ig	le	nes	ki	vo	nás	kö	vet	kez	té	ben	fenn	ál	ló	szü	ne-
te	lés	 ese	tén	 a	 biz	to	sí	tó	 a	 (2)	 be	kez	dés	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 ér	te	sü	lés	től	
szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	tá	jé	koz	tat	ja	az	üzem	ben	tar	tót	a	koc	ká	zat	vi	se-
lés	 szü	ne	te	lé	sé	nek	 tényéről	 és	 az	 eset	le	ge	sen	 be	kö	vet	ke	ző	 kár	oko	zás	
kö	vet	kez	mé	nye	i	ről.
(7)	A	szü	ne	te	lés	idő	tar	ta	ma	alatt	az	üzem	ben	tar	tó	kö	te	le	zett	sé	ge	a	szer-
ző	dés	fo	lya	ma	tos	díj	fi	ze	tés	sel	tör	té	nő	ha	tály	ban	tar	tá	sá	ra	nem	áll	fenn.
(8)	A	jár	mű	nyil	ván	tar	tás	ban	nem	sze	rep	lő	gép	jár	mű	vek	ese	té	ben	a	szü-
ne	te	lés	nek	nincs	he	lye.

Kár té rí té si igé nyek ér vé nye sí té se

27. §	A	biz	to	sí	tó,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	je,	a	Nem	ze	ti	Iro	da,	a	kár-
ren	de	zé	si	meg	bí	zott,	va	la	mint	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szer	ve	zet	a	gép	jár	mű	üze-
mel	te	té	se	so	rán	oko	zott	kárt	az	e	tör	vény	ben	fog	lal	tak	sze	rint	meg	té	rí	ti.	E	
kártérítés	nem	érinti	a	károsultnak	a	Polgári	Törvénykönyv	szerződéssze-
géssel	 okozott	 károkért	 való	 felelősség	 szabályai	 alapján	 érvényesíthető	
további	kártérítési	igényét.

28. §	(1)	A	ká	ro	sult	kár	té	rí	té	si	igé	nyét	e	tör	vény	alap	ján,	a	biz	to	sí	tá	si	szer-
ző	dés	ke	re	tei	kö	zött	a	kár	oko	zó	gép	jár	mű	üzem	ben	tar	tó	já	nak	biz	to	sí	tó	já-
val	szem	ben	köz	vet	le	nül,	il	let	ve	az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	ese	tek	ben	
a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	jé	vel	szem	ben	jo	go	sult	ér	vé	nye	sí	te	ni.
(2)	A	más	tag	ál	lam	te	rü	le	tén	la	kó	hel		lyel	(szék	hel		lyel)	ren	del	ke	ző	ká	ro	sult	
ke	re	se	tet	in	dít	hat	a	kár	oko	zó	Magyarország	te	rü	le	tén	szék	hel		lyel	ren	del-
ke	ző	biz	to	sí	tó	já	val	szem	ben	a	la	kó	he	lye	(szék	he	lye)	sze	rin	ti	tag	ál	lam	ban,	
vagy	a	bal	eset	be	kö	vet	ke	zé	sé	nek	he	lye	sze	rin	ti	tag	ál	lam	ban,	amen		nyi	ben	
a	bal	eset	a	zöldkártyarendszer	va	la	mely,	a	ká	ro	sult	la	kó	he	lyé	től	(szék	he-
lyé	től)	el	té	rő	or	szá	gá	ban	kö	vet	ke	zett	be.
(3)	A	biz	to	sí	tó	val	szem	ben	tá	masz	tott	kö	ve	te	lé	se	ket	a	ká	ro	sult	vá	lasz	tá	sa	
sze	rint	a	kár	kép	vi	se	lő	vel	szem	ben	is	ér	vé	nye	sít	he	ti	a	biz	to	sí	tó	ra	ki	ter	je	dő	
jog	ha	tál		lyal.

29. §	 (1)	 A	 biz	to	sí	tá	si	 ese	mény	 be	kö	vet	kez	te	kor	 a	 bal	eset	 ré	sze	sei	 a	
hely	szí	nen	kö	te	le	sek	át	ad	ni	egy	más	nak	a	sze	mély,	a	gép	jár	mű	és	a	biz-
to	sí	tá	si	szer	ző	dés	azo	no	sí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	–	a	46.	§	(2)	be	kez	dé	sé	nek	
a),	 b)	 és	 d)	 pont	ja	i	ban	 meg	ha	tá	ro	zott	 –	 ada	to	kat,	 va	la	mint	 a	 bal	eset	
lé	nye	ges	kö	rül	mé	nye	i	re	vo	nat	ko	zó	 in	for	má	ci	ó	kat.	Az	 így	át	adott	ada	tok	
az	e	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	fel	ada	ta	i	nak	el	lá	tá	sa	cél	já	ból	ki	zá	ró	lag	a	
biz	to	sí	tó	hoz,	a	Nem	ze	ti	Iro	dá	hoz,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	jé	hez,	a	
Kár	ta	la	ní	tá	si	Szer	ve	zet	hez,	a	le	ve	le	ző	höz,	a	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zott	hoz,	
a	 kár	kép	vi	se	lő	höz,	 az	 egész	ség	biz	to	sí	tá	si	 szerv	hez,	 a	 nyug	díj	biz	to	sí	tá	si	
szerv	hez	 to	váb	bít	ha	tók	 és	 a	Bit.	 biz	to	sí	tá	si	 ti	tok	ra	 vo	nat	ko	zó	 sza	bá	lyai	
sze	rint	ke	ze	len	dők.
(2)	A	ká	ro	sult	a	kár	ese	ményt	–	an	nak	be	kö	vet	kez	té	től,	il	let	ve	a	tu	do	más-
szer	zés	től	szá	mí	tott	–	30	na	pon	be	lül	kö	te	les	be	je	len	te	ni	a	biz	to	sí	tó	nak.	
A	ha	tár	idő	el	mu	lasz	tá	sa	ese	tén	–	ki	vé	ve,	ha	a	ká	ro	sult	bi	zo	nyít	ja,	hogy	
az	ön	hi	bá	ján	kí	vül	tör	tént	–	a	ké	se	del	mes	tel	je	sí	tés	jog	kö	vet	kez	mé	nyei	a	
kár	ese	mény	be	kö	vet	ke	zé	se	és	a	kár	ese	mény	be	je	len	té	se	kö	zöt	ti	idő	szak-
ra	a	biz	to	sí	tó	val,	a	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zot	tal,	a	le	ve	le	ző	vel,	a	Kár	ta	la	ní	tá-
si	Szám	la	ke	ze	lő	jé	vel,	a	kár	kép	vi	se	lő	vel	és	a	Nem	ze	ti	Iro	dá	val	szem	ben	
nem	al	kal	maz	ha	tók.
(3)	A	Kár	ta	la	ní	tá	si	Alap	fe	de	zi	a	ká	ro	sult	nak	a	fel	szá	mo	lás	alatt	ál	ló	biz-
to	sí	tó	val	szem	ben	fenn	ál	ló	kö	ve	te	lé	sét	a	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ben,	va	la-
mint	 e	 tör	vény	ben	 a	 kártérítési	 igények	 ér	vé	nye	sí	té	sé	vel	 kap	cso	la	tos	
ren	del	ke	zé	sek	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel.

30. §	(1)	A	biz	to	sí	tott	kö	te	les	a	kár	ese	ményt	–	a	kár	ren	de	zés	hez	szük	sé-
ges	ada	tok	meg	adá	sá	val	és	a	lé	nye	ges	kö	rül	mé	nyek	le	írá	sá	val,	va	la	mint	
a	 kár	ese	mén		nyel	 kap	cso	la	tos	 ha	tó	sá	gi	 (rend	őr	sé	gi)	 el	já	rást	 le	foly	ta	tó	
szerv	meg	je	lö	lé	sé	vel	–	5	mun	ka	na	pon	be	lül	a	biz	to	sí	tó	já	nál	írás	ban	be	je-
len	te	ni.
(2)	 Fedezetet	 nyújtó	 ér	vé	nyes	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	sel	 nem	 ren	del	ke	ző	
üzem	ben	 tar	tó	 az	 (1)	 be	kez	dés	ben	 meg	ha	tá	ro	zot	ta	kat	 5	 mun	ka	na	pon	
be	lül	kö	te	les	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	jé	nek	be	je	len	te	ni.	Ha	a	káro-
sult	–	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	–	biztosító	érintettsége	nem	merül	
fel,	 a	 biztosító	 a	 bejelentést	 –	 további	 intézkedés	 megtétele	 nélkül	 –	
annak	beérkezésétől	számított	8	munkanapon	belül	köteles	a	Kártalanítási	
Számla	kezelőjének	továbbítani	és	a	károsultat	erről	egyidejűleg	tájékoz-
tatni.	A	31.	§-ban	meghatározott	15	napos,	 illetve	3	hónapos	 időszak	
kezdő	 időpontja	 a	 dokumentumok,	 illetve	 a	 bejelentés	 Kártalanítási	
Számla	kezelőjéhez	történő	beérkezésének	napját	követő	munkanap.
(3)	 Kö	te	les	 a	 biz	to	sí	tott	 5	 mun	ka	na	pon	 be	lül	 be	je	len	te	ni	 azt	 is,	 ha	 a	
kár	ese	mén		nyel	kap	cso	lat	ban	el	le	ne	pe	res	vagy	nemperes	el	já	rás	in	dult.	
A	biz	to	sí	tó	jo	go	sult	eb	ben	az	el	já	rás	ban	a	biz	to	sí	tott	kép	vi	se	le	té	ről	gon-
dos	kod	ni.
(4)	Az	ér	vé	nyes	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	sel	nem	ren	del	ke	ző	üzem	ben	tar	tó	a	
(3)	be	kez	dés	ben	meg	ha	tá	ro	zot	ta	kat	5	mun	ka	na	pon	be	lül	kö	te	les	a	Kár-
ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	jé	nek	be	je	len	te	ni.	A	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze-
lő	je	 jo	go	sult	 eb	ben	 az	 el	já	rás	ban	 az	 ér	vé	nyes	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	sel	
nem	ren	del	ke	ző	üzem	ben	tar	tó	kép	vi	se	le	té	ről	gon	dos	kod	ni.
(5)	 Kül	föld	ön	 be	kö	vet	ke	zett	 kár	ese	mény	 be	je	len	té	sé	nek	 ha	tár	ide	jét	 a	
ha	za	ér	ke	zés	idő	pont	já	tól	kell	szá	mí	ta	ni.
(6)	A	biz	to	sí	tó,	a	Nem	ze	ti	Iro	da,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	je,	a	kár	kép-
vi	se	lő	és	a	le	ve	le	ző	ké	rel	mé	re,	a	kár	ren	de	zé	si	el	já	rás	le	foly	ta	tá	sa	cél	já	ból,	
az	el	já	ró	ha	tó	ság	tá	jé	koz	ta	tást	nyújt	a	kár	ese	mén		nyel	kap	cso	la	tos	el	já	rás	
ál	lá	sá	ról,	ered	mé	nyé	ről,	a	ká	ro	sult	és	a	kár	oko	zó	–	46.	§	(2)	be	kez	dé	sé	nek	
a)	 pont	já	ban	 meg	ha	tá	ro	zott	 –	 sze	mé	lyes	 ada	ta	i	ról,	 a	 gép	jár	mű	 ha	tó	sá	gi	
jel	zé	sé	ről,	a	biz	to	sí	tó	meg	ne	ve	zé	sé	ről,	a	biz	to	sí	tást	iga	zo	ló	ok	irat	szá	má	ról,	
va	la	mint	a	kár	ese	mén		nyel	kap	cso	lat	ban	a	konk	rét	eset	re	vo	nat	koz	tat	va	a	
kártérítési	igények	ren	de	zé	sé	hez	szük	sé	ges	alap	ve	tő	ada	tok	ról.

31. §	A	biz	to	sí	tó,	en	nek	kár	ren	de	zé	si	meg	bí	zott	ja,	le	ve	le	ző	je,	a	kár	kép-
vi	se	lő,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	je	és	a	Nem	ze	ti	Iro	da	kö	te	les	a	kár-
ren	de	zés	hez	 nél	kü	löz	he	tet	len	 do	ku	men	tu	mok	 be	ér	ke	zé	sé	től	 szá	mí	tott	
15	na	pon	be	lül,	de	ezek	be	ér	ke	zé	sé	nek	hi	á	nyá	ban	is	leg	ké	sőbb	a	kár	té-
rí	té	si	igény	be	nyúj	tá	sá	tól	szá	mí	tott	há	rom	hó	na	pon	be	lül	a	ká	ro	sult	nak:
a)	kel	lő	en	meg	in	do	kolt	kár	té	rí	té	si	ja	vas	la	tot	ten	ni	azok	ban	az	ese	tek	ben,	
ame	lyek	ben	a	fe	le	lős	ség	nem	vi	tás	és	a	kárt	a	13.	§	(1)-(2)	be	kez	dé	sé-
ben	fog	lal	tak	nak	meg	fe	le	lő	en,	jog	cí	men	ként	(be	le	ért	ve	a	ka	mat	ra	vo	nat-
ko	zó	tá	jé	koz	ta	tást)	ös		szeg	sze	rű	en	meg	ál	la	pí	tot	ta,	vagy
b)	in	dok	lás	sal	el	lá	tott	vá	laszt	ad	ni	a	kártérítési	igényben	fog	lalt	egyes	kö	ve-
te	lé	sek	re,	azok	ban	az	ese	tek	ben,	ami	kor	a	fe	le	lős	sé	get	nem	is	me	ri	el,	vagy	
az	nem	egy	ér	tel	mű,	vagy	a	tel	jes	kárt	ös		szeg	sze	rű	en	nem	ál	la	pí	tot	ta	meg.

32. §	 (1)	 A	 biz	to	sí	tó	 a	 kár	té	rí	té	si	 kö	ve	te	lé	sek	 jo	gos	sá	gát	 a	 biz	to	sí	tott	
fe	le	lős	ség	re	vo	nat	ko	zó	nyi	lat	ko	za	tá	ban	fog	lal	tak	és	a	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	
té	nyek	és	ada	tok	ös		sze	ve	té	se	alap	ján,	a	biz	to	sí	tott	kár	té	rí	té	si	fe	le	lős	sé-
gé	hez	mér	ten	kö	te	les	meg	ál	la	pí	ta	ni.
(2)	 A	 ká	ro	sult	 kár	té	rí	té	si	 kö	ve	te	lé	sét	 el	uta	sí	tó	 jog	erős	 íté	let	 ha	tá	lya	 a	
biz	to	sí	tott	ra	 –	 a	 35.	 §	 (1)	 be	kez	dé	sé	ben	 meg	ha	tá	ro	zott	 ese	tek	ben	 az	
üzem	ben	tar	tó	ra	és	a	ve	ze	tő	re	–	is	ki	ter	jed,	ha	azt	a	ká	ro	sult	és	a	biz	to-
sí	tó,	a	kár	kép	vi	se	lő,	a	Nem	ze	ti	Iro	da	vagy	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő-
je	kö	zöt	ti	per	ben	hoz	ta	a	bí	ró	ság.
(3)	A	biz	to	sí	tó,	a	Kár	ta	la	ní	tá	si	Szám	la	ke	ze	lő	je	egy	ös		sze	gű	pénz	be	li	kár-
té	rí	tés	ese	tén	kö	te	les	a	meg	ál	la	pí	tott	ös		sze	get	a	kár	té	rí	té	si	ja	vas	lat	el	fo-
ga	dá	sát,	vagy	a	kár	té	rí	tés	 jog	erős	meg	íté	lé	sét	kö	ve	tő	15	na	pon	be	lül	a	
ká	ro	sult	nak	meg	fi	zet	ni.
32/A. §	(1)	Gép	jár	mű	ká	ro	so	dá	sa	ese	tén	a	biz	to	sí	tó	elő	ze	tes	kal	ku	lá	ci	ót	
ké	szít	az	ál	ta	la	té	rít	he	tő	hely	re	ál	lí	tá	si	költ	sé	gek	és	ki	adá	sok	net	tó,	il	let	ve	
brut	tó	 ös		sze	gé	ről,	 il	let	ve	 –	 amen		nyi	ben	 az	 ér	ték	csök	ke	nés	 fi	ze	té	sé	nek	
fel	té	te	le	fenn	áll	–	az	ér	ték	csök	ke	nés	mér	té	ké	nek	meg	fe	le	lő	ös		szeg	ről,	és	
er	ről	tá	jé	koz	tat	ja	a	ká	ro	sul	tat.
(2)	A	biz	to	sí	tó	a	gép	jár	mű	ben	ke	let	ke	zett	kár	hely	re	ál	lí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	
költ	sé	gek	 ál	ta	lá	nos	 for	gal	mi	 adó	val	 nö	velt	 ös		sze	gét	 a	 ká	ro	sult	nak	 csak	
ak	kor	té	rít	he	ti	meg,	ha	a	ká	ro	sult	ál	tal	be	mu	ta	tott	szám	la	tar	tal	maz	za	a	
gép	jár	mű	hely	re	ál	lí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	mun	ká	la	tok	meg	ne	ve	zé	sét,	anyag-
költ	sé	gét	és	mun	ka	dí	ját,	va	la	mint	az	a	szám	vi	tel	ről	szó	ló	tör	vény	elő	írá-
sa	i	nak	meg	fe	lel,	kivéve,	ha	a	károsult	a	közlekedésbiztonsági	szempon-
tokra	 is	 tekintettel	 a	 gépjármű	megjavíttatása	helyett,	 az	 (1)	bekezdés	
szerinti	mértékű	nettó	kártérítési	összeggel	szabadon	kíván	rendelkezni.	
Amennyiben	az	értékcsökkenés	fizetésének	feltétele	fennáll,	a	biztosító	
az	 (1)	bekezdés	szerinti	értékcsökkenés	összegét	 téríti	meg.	Gazdasági	
totálkár	esetén	vagy	ha	a	káresemény	következtében	károsult	gépjármű	
helyreállítása	műszaki	 okokból	nem	 lehetséges,	 a	biztosító	a	gépjármű	
károsodás	 időpontjában	 fennálló	 forgalmi	 értékének	maradványértékkel	
(roncsértékkel)	 csökkentett	 összegét	 alapul	 véve	 köteles	 megtéríteni	 a	
károsult	kárát.

32/B. §	 (1)	Ha	a	biz	to	sí	tó	úgy	 íté	li	meg,	hogy	a	köz	le	ke	dé	si	bal	eset	tel	
érin	tett	gép	jár	mű	kor	mány	mű	ve,	fu	tó	mű	ve,	il	let	ve	ka	ros		szé	ri	á	ja	(al	vá	za)	
olyan	 ká	ro	so	dást	 szen	ve	dett,	 amely	 mi	att	 a	 köz	úti	 for	ga	lom	ban	 va	ló	
to	váb	bi	 rész	vé	tel	re	 köz	le	ke	dés	biz	ton	sá	gi	 szem	pont	ból	 al	kal	mat	lan	nak	
te	kint	he	tő	és	a	hely	re	ál	lí	tás	–	a	jo	go	sult	er	re	irá	nyult	nyi	lat	ko	za	ta	alap	ján	
–	 nem	 tör	té	nik	 meg,	 a	 kár	fel	vé	te	li	 el	já	rás	 be	fe	je	zé	sé	től	 szá	mí	tott	 10	

	na	pon	be	lül	–	az	al	kal	mat	lan	ság	oká	nak	fel	tün	te	té	sé	vel	–	ér	te	sí	ti	a	köz-
le	ke	dé	si	ha	tó	sá	got,	ki	vé	ve,	ha	a	ká	ro	sult	a	hul	la	dék	ká	vált	gép	jár	mű	vek-
ről	 szó	ló	 jog	sza	bály	ha	tá	lya	alá	 tar	to	zó	gép	jár	mű	ese	tén	an	nak	bon	tá	si	
át	vé	te	li	iga	zo	lá	sát	a	biz	to	sí	tó	nak	be	mu	tat	ja.
(2)	A	gép	jár	mű	ben	ke	let	ke	zett	ká	ro	so	dás	ese	tén	a	biz	to	sí	tó	a	kár	hely	re-
ál	lí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	tel	jes	költ	sé	get	biz	to	sí	tá	si	szol	gál	ta	tá	sa	ke	re	té	ben	
csak	ak	kor	té	rít	he	ti	meg	a	ká	ro	sult	nak,	ha	a	köz	le	ke	dé	si	ha	tó	ság	a	gép-
jár	mű	mű	sza	ki	vizs	gá	la	ta	ered	mé	nye	ként
a)	ar	ról	tá	jé	koz	tat	ja	a	biz	to	sí	tót,	hogy	a	gép	jár	mű	a	köz	úti	for	ga	lom	ban	
va	ló	rész	vé	tel	re	köz	le	ke	dés	biz	ton	sá	gi	szem	pont	ból	al	kal	mas,	vagy
b)	a	gép	jár	mű	vet	köz	le	ke	dés	biz	ton	sá	gi	szem	pont	ból	a	(3)	be	kez	dés	ben	
meg	ha	tá	ro	zott	 ki	vé	tel	lel	mű	sza	ki	lag	 al	kal	mat	lan	nak	mi	nő	sí	ti,	 és	 en	nek	
alap	ján	a	gép	jár	mű	vet	a	járási	hivatal	–	a	kü	lön	jog	sza	bály	ban	meg	ha	tá-
ro	zot	tak	sze	rint	–	ide	ig	le	ne	sen	ki	von	ta	a	for	ga	lom	ból.
(3)	A	(2)	be	kez	dés	b)	pont	ja	nem	al	kal	maz	ha	tó	ab	ban	az	eset	ben,	ha	a	
köz	le	ke	dé	si	 ha	tó	ság	 a	 gép	jár	mű	 mű	sza	ki	 vizs	gá	la	ta	 ered	mé	nye	ként	 a	
hul	la	dék	ká	vált	gép	jár	mű	vek	ről	szó	ló	jog	sza	bály	ha	tá	lya	alá	tar	to	zó	gép-
jár	mű	vet	 köz	le	ke	dés	biz	ton	sá	gi	 szem	pont	ból	 vég	le	ge	sen	 al	kal	mat	lan	nak	
mi	nő	sí	tet	te.
(4)	A	biz	to	sí	tó	az	ér	ték	csök	ke	nés	ös		sze	gét	csak	ab	ban	az	eset	ben	fi	zet-
he	ti	ki	a	ká	ro	sult	ré	szé	re,	ha	a	ká	ro	sult	a	hul	la	dék	ká	vált	gép	jár	mű	vek	ről	
szó	ló	jog	sza	bály	ha	tá	lya	alá	tar	to	zó	gép	jár	mű	ese	tén	an	nak	bon	tá	si	át	vé-
te	li	 iga	zo	lá	sát	 a	 biz	to	sí	tó	nak	 be	mu	tat	ta	 vagy	 a	 gép	jár	mű	vet	 a	 járási	
hivatal	–	a	kü	lön	jog	sza	bály	ban	meg	ha	tá	ro	zot	tak	sze	rint	–	vég	leg	ki	von	ta	
a	for	ga	lom	ból.
(5)	A	ká	ro	sult	ré	szé	re	a	biz	to	sí	tó	nem	fi	zet	he	ti	ki	a	32/A.	§	(1)	be	kez	dé-
se	sze	rint	kal	ku	lált	net	tó	ös		sze	get,	il	let	ve	az	ér	ték	csök	ke	nés	ös		sze	gét,	ha	
a	köz	le	ke	dé	si	ha	tó	ság	ar	ról	 tá	jé	koz	tat	ja,	hogy	az	üzem	ben	 tar	tó	 az	 (1)	
be	kez	dés	ben	 fog	lalt	 ér	te	sí	tés	 alap	ján	 el	ren	delt	 mű	sza	ki	 vizs	gá	lat	ra	 a	
gép	jár	mű	vet	nem	mu	tat	ta	be,	és	a	mű	sza	ki	vizs	gá	la	tá	ra	más	mó	don	sem	
ke	rült	sor.
(6)	A	32/A.	§	(2)	be	kez	dé	sé	ben,	va	la	mint	a	(2)–(5)	be	kez	dés	ben	fog	lal-
tak	nem	érin	tik	azt	a	le	he	tő	sé	get,	hogy	a	biz	to	sí	tó	a	32/A.	§	(1)	be	kez	dés	
sze	rint	 elő	ze	te	sen	 kal	ku	lált	 net	tó	 ös		szeg,	 il	let	ve	 ér	ték	csök	ke	nés	 60%-
ának	meg	fe	le	lő	ös		sze	gű	szol	gál	ta	tá	si	elő	le	get	nyújt	son.
(7)	Az	 (1)–(6)	 be	kez	dé	sek	ben	meg	ha	tá	ro	zot	ta	kat	 nem	kell	 al	kal	maz	ni,	
ha	a	kárt	szen	ve	dett	gép	jár	mű	te	lep	hely	sze	rin	ti	or	szá	ga	nem	Ma	gyar	or-
szág.

Tör vé nyi en ged mény

33. §	 Amen		nyi	ben	 a	 biz	to	sí	tó,	 a	 Nem	ze	ti	 Iro	da	 vagy	 a	 Kár	ta	la	ní	tá	si	
Szám	la	ke	ze	lő	je	a	kárt	meg	té	rí	tet	te,	a	meg	té	rí	tett	ös		szeg	ere	jé	ig	őt	il	le	tik	
meg	azok	a	 jo	gok,	ame	lyek	a	biz	to	sí	tot	tat	–	a	35.	§	 (1)	be	kez	dé	sé	ben	
meg	ha	tá	ro	zott	ese	tek	ben	az	üzem	ben	tar	tót	és	a	ve	ze	tőt	–	il	let	ték	meg	a	
ká	rért	fe	le	lős	sze	mél		lyel	szem	ben.

Vissz ke re set

34. § (1) A biz to sí tó, a Nem ze ti Iro da, va la mint a 36. § (6) be kez dé sé ben 
meghatározott előlegezés esetén a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lő je az ál ta-
la ki fi ze tett kár té rí té si ös  szeg meg té rí té sét kö ve tel he ti:
a) at tól a ve ze tő től, aki a gép jár mű vet az üzem ben tar tó vagy az egyéb-
ként jo go san hasz ná ló en ge dé lye nél kül ve zet te;
b) a biz to sí tot tól, több biz to sí tott kö zös kár oko zá sa ese tén bár me lyi kük-
től, ha a kárt jog el le ne sen és szán dé ko san okoz ták;
c) a ve ze tő től, ha a gép jár mű vet al ko ho los vagy a ve ze té si ké pes ség re 
hát rá nyo san ha tó szer től be fo lyá solt ál la pot ban ve zet te, il let ve bár mely 
biz to sí tot tól, ha a gép jár mű ve ze té sét ilyen sze mély nek ad ta át, ki vé ve, 
ha bi zo nyít ja, hogy a ve ze tő al ko ho los vagy a ve ze té si ké pes ség re hát rá-
nyo san ha tó szer től be fo lyá solt ál la po tát nem is mer het te fel;
d) a ve ze tő től, ha a gép jár mű ve ze té sé re jo go sí tó en ge dél  lyel nem ren del-
ke zett, il let ve bár mely biz to sí tot tól, ha a gép jár mű ve ze té sét ilyen sze mély-
nek ad ta át, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a gép jár mű vet en ge dél  lyel ve ze tő 
ese té ben a gép jár mű ve ze tői en ge dély meg lét ét ala pos ok ból fel té te lez te;
e) az üzem ben tar tó tól, ha a bal ese tet a gép jár mű sú lyo san el ha nya golt 
mű sza ki ál la po ta okoz ta;
f) a ve ze tő től, ha a kárt se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sá val, il let ve fog lal ko-
zás kö ré ben el kö ve tett szán dé kos ve szé lyez te tés sel okoz ta;
g) az üzem ben tar tó tól, il let ve a ve ze tő től, ha a szer ző dés meg kö té se kor, 
a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor, vagy egyéb ként ter he lő köz lé si, 
változásbejelentési, kár be je len té si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te, oly 
mér ték ben, aho gyan ez a fi ze té si kö te le zett sé get be fo lyá sol ta.
(2) Ha a biz to sí tott az (1) be kez dés c) pont já ban, va la mint a ve ze tő az f) 
pont ban fel so rolt ese tek ben kö te les a meg té rí tés re, a tel je sí tett szol gál-
ta tá sok ke re tei kö zött egy biz to sí tá si ese mén  nyel kap cso lat ban a biz to sí-
tó, a Nem ze ti Iro da, va la mint a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lő je leg fel jebb 
5 mil lió Ft-ig ér vé nye sít he ti kö ve te lé sét.
(3) Ha a a biztosított az (1) bekezdés d) pontjában, valamint az üzem ben 
tar tó az (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben kö te les a meg-
té rí tés re, a tel je sí tett szol gál ta tá sok ke re tei kö zött egy biz to sí tá si ese mén-



 nyel kap cso lat ban a biz to sí tó, a Nem ze ti Iro da, va la mint a Kár ta la ní tá si 
Szám la ke ze lő je leg fel jebb 1,5 millió Ft-ig ér vé nye sít he ti kö ve te lé sét.
(4) Ha az üzem ben tar tó, il let ve a ve ze tő bi zo nyít ja, hogy az (1) be kez dés 
g) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét nem szán dé ko san szeg te 
meg, a biz to sí tó, a Nem ze ti Iro da, va la mint a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze-
lő je kö ve te lé sét az ál ta la tel je sí tett szol gál ta tás ke re tei kö zött leg fel jebb 
500 ezer Ft-ig ér vé nye sít he ti.
(5) Az el hunyt biz to sí tott örö kö se i vel szem ben a biz to sí tó, a Nem ze ti Iro-
da, va la mint a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lő je nem ér vé nye sít het meg té rí-
té si igényt.

A Gfbt. sza bá lyai a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (Bit.) 121.§ és 4. szá mú mel lék le te alap ján az aláb bi ak kal egé-
szül nek ki.

Fedezetlenségi díj, baleseti adó és a kiegészítő biztosítás megfizetésével 
kapcsolatos tudnivalók

A befizetett díjat a biztosító először a baleseti adóra számolja el, és az 
ezek után fennmaradó összeget írja jóvá a biztosítási szerződésen. 
Amennyiben a biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítási szerződésen (alapbiztosításon) túl kiegészítő biztosítást is tartal-
maz, a befizetett díjat a biztosító először az alapbiztosításra számolja el, 
és a fennmaradó összeget írja jóvá a kiegészítő biztosításon. A kiegészítő 
biztosítás díjának meg nem fizetése önmagában nem eredményezi a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megszűnését.
Amen  nyi ben a szer ző dő a biz to sí tá si díj meg fi ze té sén kí vül fe de zet len sé-
gi díj fi ze té sé re is kö te les, a be fi ze tett dí jat a biz to sí tó elő ször a baleseti 
adóra, majd a fe de zet len sé gi díj ra szá mol ja el, és az ezek után fenn ma-
ra dó ös  sze get ír ja jó vá az új szer ző dé sen.

Biz to sí tá si díj meg fi ze té sé nek mód ja, gya ko ri sá ga, az elsõ díjrészlet ese-
dékessége

A biz to sí tás dí ja az aláb bi mó don és gya ko ri ság gal fi zet he tő: 
– a biz to sí tó ál tal kül dött kész pénzát uta lá si meg bí zás sal (csekk); 
– át uta lás sal; 
– cso por tos be sze dé si meg bí zás sal 
ha vi, ne gyed éves, fél éves és éves gya ko ri ság mel lett. 
A díj fi ze tés mód já ra és gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó egyes spe ci á lis ren del ke-
zé se ket a biz to sí tó adott év re ér vé nyes díj sza bá sa tar tal maz za.
A biztosítás első díjrészlete a kötvény kiállításának napján, amennyiben a 
kötvény kiállításának napja korábbi, mint a kockázatviselés kezdete, a 
kockázatviselés kezdetének napján esedékes. A folytatólagos díjrészlet az 
adott díjfizetési időszaknak az első napján esedékes. A határozott tartamú 
biztosítási szerződések biztosítási díja a biztosítás tartamára egy összegben 
illeti meg a biztosítót (egyszeri díj). Az egyszeri díj a kötvény kiállításának 
napján, amennyiben a kötvény kiállításának napja korábbi, mint a kocká-
zatviselés kezdete, a kockázatviselés kezdetének napján esedékes.

Elévülés

Je	len	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	alap	ján	ke	let	ke	zett	kár	té	rí	té	si	igé	nyek	a	Pol-
gá	ri	Tör	vény	könyv	el	évü	lé	si	sza	bá	lyai	sze	rint	évül	nek	el.

Távértékesítés keretében kötött szerződésekre vonatkozó speciális ren-
delkezések

Értelmező	rendelkezések
Fogyasztó:	 Fogyasztónak	 az	 a	 természetes	 személy	 minősül,	 akinek	 a	
részére	–	önálló	foglalkozása	és	gazdasági	tevékenysége	körén	kívül	eső	
célból	–	a	szolgáltatást	nyújtják,	továbbá	aki	a	szolgáltatással	kapcsola-
tos	tájékoztatás	vagy	ajánlat	címzettje.	
Távközlő	 eszköz:	 Távközlő	 eszköznek	 minősül	 bármely	 eszköz,	 amely	
alkalmas	a	felek	távollétében	–	a	szerződés	megkötése	érdekében	–	szer-
ződési	nyilatkozat	megtételére.	

A	távértékesítésre	vonatkozó	speciális	rendelkezések	hatálya
A	 távértékesítésre	 vonatkozó	 speciális	 rendelkezéseket	 azon	 biztosítási	
szerződésre	kell	alkalmazni,	amelyet	a	biztosító	és	a	fogyasztó	köt	egy-
mással	szervezett	távértékesítés	keretében	olyan	módon,	hogy	a	szerző-
dés	megkötése	érdekében	a	biztosító	kizárólag	távközlő	eszközt	alkalmaz.

Felmondási	jog
A	fogyasztó	jogosult	a	távértékesítés	keretében	kötött	biztosítási	szer-
ződést	a	szerződéskötés	napjától	számított	14	napon	belül	felmonda-
ni.	 A	 felmondást	 írásban	 a	 biztosító	 székhelyének	 postai	 címére	
(H-1461	Budapest,	Pf.:	131),	vagy	a	(36-1)	486-4399	fax	számra	kell	
küldeni.	 A	 biztosítási	 szerződés	 azon	 a	 napon	 szűnik	 meg,	 amikor	 az	
írásbeli	felmondó	nyilatkozat	a	biztosítóhoz	beérkezik.
Amennyiben	a	fogyasztó	a	felmondási	jogát	gyakorolta,	a	biztosító	kizá-

rólag	 a	 szerződésnek	 megfelelően	 ténylegesen	 teljesített	 szolgáltatás	
arányos	ellenértékét	jogosult	követelni.	A	fogyasztó	által	fizetett	összeg	
nem	haladhatja	meg	 a	már	 teljesített	 szolgáltatásért	 –	 a	 szerződésben	
meghatározott	 szolgáltatás	 egészéhez	 viszonyítottan	 –	 arányosan	 járó	
összeget,	és	nem	lehet	olyan	mértékű,	hogy	szankciónak	minősüljön.	A	
biztosító	köteles	a	díj	arányos	ellenértékét	meghaladó	részt	a	felmondás-
ról	 szóló	 nyilatkozat	 kézhezvételét	 követően,	 de	 legkésőbb	 30	 napon	
belül	a	fogyasztó	részére	visszatéríteni.

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tás ok Köz pon ti Hi va ta la meg-
ke re sé sé vel kap cso la tos ren del ke zé sek 

Biz to sí tó a biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo-
mány ban tar tá sá hoz, va la mint a szol gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges, a 
gép jár mű re vo nat ko zó ada to kat a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol-
gál ta tás ok Köz pon ti Hi va ta la ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ból le ké ri. 

Károkozó biztosított jogi képviseleti költségeinek viselésére vonatkozó 
rendelkezés

A biztosító a károkozó biztosított jogi képviseleti költségeit nem téríti meg.

Ezen ki egé szí té sek az egyes biz to sí tók ese tén el tér het nek.

21/2011. (VI. 10.) NGM ren de let
a bonus-malus rend szer, az ab ba va ló be so ro lás, il let ve a kár tör té ne ti 
iga zo lá sok ki adá sá nak sza bá lya i ról (ki vo nat)

1. A bonus-malus rend szer ál ta lá nos sza bá lyai
1. §	E	ren	de	let	al	kal	ma	zá	sá	ban:
1.	 igény	lő:	 a	 biz	to	sí	tott	 gép	jár	mű	 kár	tör	té	ne	ti	 adat	ra	 (kár	men	tes	ség	
tényére)	vo	nat	ko	zó	iga	zo	lást	igény	lő	üzem	ben	tar	tó	ja;
2.	kár	tör	té	ne	ti	adat:	a	gép	jár	mű	üzem	ben	tar	tó	ja	ál	tal	a	biz	to	sí	tott	gép-
jár	mű	vo	nat	ko	zá	sá	ban	az	adott	biz	to	sí	tó	val	 fenn	állt	kö	te	le	ző	gép	jár	mű-
fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dé	ses	 jog	vi	szo	nya	 alatt	 be	kö	vet	ke	zett	 –	 a	
kár	té	rí	tés	 alap	já	ul	 szol	gá	ló	 –	 kár	eset	 vo	nat	ko	zá	sá	ban	 a	 biz	to	sí	tó	 ál	tal	
el	is	mert	vagy	ve	le	szem	ben	 jog	erő	sen	meg	ítélt	kár	té	rí	té	si	kö	te	le	zett	ség	
is	mert	té	vá	lá	sá	nak	dá	tu	ma	(az	el	ső	kár	ki	fi	ze	tés	vagy	a	biz	to	sí	tó	val	szem-
ben	ho	zott	 jog	erős	 íté	let	dá	tu	ma),	a	ki	fi	ze	tett	kár	ös		szeg	meg	ha	tá	ro	zott	
ha	tár	időn	be	lü	li	vis		sza	fi	ze	té	sé	nek	té	nye	és	dá	tu	ma,	a	kár	men	tes	ség	iga-
zolt	té	nye;
3.	újon	nan	be	lé	pő	üzem	ben	tar	tó:	az	a	szer	ző	dést	kö	tő	üzem	ben		tar	tó,	
aki	a	szer	ző	dés	kö	tést	meg	elő	ző	2	év	ben	ma	gyar	or	szá	gi	te	lep	he	lyű	gép	jár-
mű	vo	nat	ko	zá	sá	ban	az	adott	gép	jár	mű-ka	te	gó	ri	á	ban	fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	
szer	ző	dé	ses	jog	vi	szony	ban	üzem	ben	tar	tó	ként	nem	állt.
2. §	 (1)	A	bonus-malus	 rend	szer	a	sze	mély	gép	ko	csi	ra,	mo	tor	ke	rék	pár	ra,	
au	tó	busz	ra,	te	her	gép	ko	csi	ra,	von	ta	tó	ra,	me	ző	gaz	da	sá	gi	von	ta	tó	ra	ter	jed	ki.
(2)	A	bonus-malus	rend	szer	az	(1)	be	kez	dés	sze	rin	ti	gép	jár	mű-ka	te	gó	ri	ák	
vo	nat	ko	zá	sá	ban	egy	A00	alap,	10	bonus	és	4	malus	osz	tály	ból	áll.
(3)	A	biz	to	sí	tó	az	egye	di	szer	ző	dé	se	ket	díj	meg	ál	la	pí	tás	cél	já	ból	az	új	biz-
to	sí	tá	si	idő	sza	kot	köz	vet	le	nül	meg	elő	ző	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	és	az	új	biz	to-
sí	tá	si	idő	szak	kez	dő	nap	jai	kö	zöt	ti	idő	tar	tam	kár	tör	té	ne	ti	ada	tai	alap	ján	
az	1.	mel	lék	let	sze	rin	ti	táb	lá	zat	ban	meg	ha	tá	ro	zott	mó	don	a	bonus-malus	
osz	tály	va	la	me	lyik	éhez	hoz	zá	ren	de	li	(be	so	ro	lás).
(4)	A	biz	to	sí	tó	 kö	te	les	a	kö	te	le	ző	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	 egye	di	
szer	ző	dé	se	it	a	bonus-malus	rend	szer	sze	rint	nyil	ván	tar	ta	ni.
3.	§	(1)	Az	érin	tett	szer	ző	dés	vo	nat	ko	zá	sá	ban	a	bonus-malus	rend	szer	rel	
já	ró	elő	nyök	és	hát	rá	nyok	a	szer	ző	dő	üzem	ben	tar	tó	sze	mé	lyé	hez	fű	ződ-
nek,	füg	get	le	nül	at	tól,	hogy	az	üzem	ben	tar	tó	gép	jár	mű	vét	ki	ve	zet	te.
(2)	Egy	biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	sel	kap	cso	la	to	san	el	ért	osz	tály	ba	so	ro	lás	a	
szer	ző	dés	 ha	tá	lya	 alatt	 az	 üzem	ben	 tar	tó	 pár	hu	za	mo	san	 üze	mel	te	tett	
to	váb	bi	jár	mű	ve	i	re	nem	hasz	nál	ha	tó	fel.
(3)	Ha	az	adott	gép	jár	mű	vet	jog	ta	la	nul	hasz	ná	lat	ba	ve	szik,	és	er	re	vo	nat-
ko	zó	an	bün	te	tő	fel	je	len	tés	meg	té	te	lé	re	ke	rül	sor,	úgy	a	jo	go	su	lat	lan	hasz-
ná	ló	ál	tal	a	gép	jár	mű	vel	oko	zott	kár	a	szer	ző	dés	be	so	ro	lá	sát	nem	érin	ti.

2. A be so ro lás ra vo nat ko zó sza bá lyok
4. §	 (1)	 A	 rend	szer	be	 újon	nan	 be	lé	pő	 üzem	ben	 tar	tó	 szer	ző	dé	se	 A00	
osz	tály	ba	ke	rül,	ki	vé	ve	a	ho	zott	kár	előz	mé	nyi	iga	zo	lás	fi	gye	lem	be	vé	te	lé-
vel	lét	re	jött	szer	ző	dést.
(2)	Egy	adott	biz	to	sí	tá	si	idő	sza	kon	be	lül	a	szer	ző	dés	be	so	ro	lá	sa	–	a	(4)	
és	 (5)	 be	kez	dés	ben,	 az	 5.	 §	 (3)–(5)	 be	kez	dés	ben,	 to	váb	bá	 a	 7.	 §	 (3)	
be	kez	dé	sé	ben	meg	ha	tá	ro	zott	eset	kö	rök	ki	vé	te	lé	vel	–	nem	vál	to	zik.
(3)	A	be	so	ro	lás	a	kö	vet	ke	ző	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	ban	egy	osz	tályt	emel	ke-
dik,	ha	a	szer	ző	dés	sel	érin	tett	gép	jár	mű	az	új	biz	to	sí	tá	si	idő	sza	kot	köz-
vet	le	nül	meg	elő	ző	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	és	az	új	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	kez	dő	
nap	jai	kö	zöt	ti	idő	tar	tam	so	rán	leg	alább	270	na	pig	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet	tel	
ren	del	ke	zett	és	eb	ben	az	idő	tar	tam	ban	az	üzem	ben	tar	tó	nak	az	érin	tett	
gép	jár	mű	vo	nat	ko	zá	sá	ban	–	a	kár	oko	zás	idő	pont	já	tól	füg	get	le	nül	–	kár	té-
rí	té	si	 kö	te	le	zett	sé	ge	 (az	 el	ső	 kár	ki	fi	ze	tés	 vagy	 a	 biz	to	sí	tó	val	 szem	ben	
ho	zott	jog	erős	íté	let	dá	tu	ma)	nem	vált	is	mert	té.



(4)	A	biz	to	sí	tó	az	üzem	ben	tar	tó	ál	tal	az	adott	szer	ző	dés	vo	nat	ko	zá	sá	ban	
meg	szer	zett	be	so	ro	lást	a	szer	ző	dés	meg	szű	né	sét	kö	ve	tő	2	éven	be	lül	fi	gye-
lem	be	ve	szi	–	ugyan	azon	gép	jár	mű-ka	te	gó	ri	á	ba	tar	to	zó	gép	jár	mű	re	–	az	új	
szer	ző	dés	be	so	ro	lá	sá	nál.	Díjnemfizetés	mi	at	ti	szer	ző	dés	meg	szű	nés	ese	tén	
a	be	so	ro	lás	má	sik	gép	jár	mű	re	kö	tött	szer	ző	dés	re	nem	vi	he	tő	át.
(5)	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	egy	adott	gép	jár	mű	re	már	ren	del	ke	zik	szer	ző	dés-
sel,	 és	 an	nak	 ha	tá	lya	 alatt	 má	sik,	 azo	nos	 gép	jár	mű-ka	te	gó	ri	á	ba	 tar	to	zó	
gép	jár	mű	re	is	szer	ző	dést	köt,	az	új	szer	ző	dést	A00	osz	tály	ba	kell	so	rol	ni.	
Ha	a	ked	ve	zőbb	be	so	ro	lá	sú	gép	jár	mű	szer	ző	dé	se	ér	dek	mú	lás	mi	att	meg-
szű	nik,	ak	kor	a	meg	szűnt	szer	ző	dé	sen	meg	szer	zett	be	so	ro	lás	a	meg	szű	nést	
kö	ve	tő	nap	tól	2	éven	be	lül	az	adott	üzem	ben	tar	tó	má	sik	szer	ző	dé	sé	re	–	a	
biz	to	sí	tá	si	idő	sza	kon	be	lül	is	–	ér	vé	nye	sít	he	tő	a	ked	ve	zőbb	be	so	ro	lá	sú	gép-
jár	mű	elő	ző	be	so	ro	lá	sa	ál	tal	érin	tett	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	dő	nap	ja	és	az	
ér	vé	nye	sí	tés	idő	pont	ja	kö	zöt	ti	idő	tar	tam	so	rán	is	mert	té	vált	biz	to	sí	tói	kár-
té	rí	té	si	kö	te	le	zett	sé	gek	szá	má	nak	fi	gye	lem	bevé	te	lé	vel.

5. §	(1)	A	biz	to	sí	tó	az	üzem	ben	tar	tó	nyi	lat	ko	za	ta	alap	ján	ál	la	pít	ja	meg	a	
szer	ző	dés	elő	ze	tes	be	so	ro	lá	sát,	en	nek	hi	á	nyá	ban	a	szer	ző	dést	elő	ze	te	sen	
az	A00	osz	tály	ba	so	rol	ja.
(2)	A	biz	to	sí	tó	kö	te	les	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	de	tét	kö	ve	tő	15.	és	30.	nap	
kö	zöt	ti	idő	tar	ta	mon	be	lül	a	kö	te	le	ző	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tás	ról	szó	ló	
2009.	évi	LXII.	tör	vény	ben	meg	ha	tá	ro	zott	kár	tör	té	ne	ti	nyil	ván	tar	tás	ból	(a	
to	váb	bi	ak	ban:	kár	nyil	ván	tar	tás)	le	kér	dez	ni	a	szer	ző	dés	bonus-malus	be	so-
ro	lá	sá	hoz	szük	sé	ges	ada	to	kat.	A	biz	to	sí	tó	a	kár	nyil	ván	tar	tás	ban	az	üzem-
ben	tar	tó	ál	tal	kö	zölt	ha	tó	sá	gi	jel	zés	és	az	elő	ző	biz	to	sí	tást	iga	zo	ló	ok	irat	
szá	ma	vagy	a	kártörténeti	rendszer	azonosító	szám	alap	ján	vég	zi	a	be	azo-
no	sí	tást,	a	be	so	ro	lást	a	köz	vet	le	nül	meg	elő	ző	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	kár	nyil-
ván	tar	tás	ban	 meg	lé	vő	 ada	tai	 (koc	ká	zat	vi	se	lés	 idő	tar	ta	ma,	 kár	tör	té	ne	ti	
ada	tok)	alap	ján	ál	la	pít	ja	meg.
(3)	A	biz	to	sí	tó	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	de	tét	kö	ve	tő	45	na	pon	be	lül	meg	ál-
la	pít	ja	a	szer	ző	dés	vég	le	ges	be	so	ro	lá	sát	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	de	té	re	vis	-
sza	me	nő	ha	tál		lyal,	egyi	de	jű	leg	a	kár	nyil	ván	tar	tás	ba	be	jegy	zi	a	bonus-malus	
be	so	ro	lást	és	a	be	so	ro	lás	sze	rin	ti	díj	ról	ér	te	sí	tést	küld	az	üzem	ben	tar	tó	nak,	
amen		nyi	ben	az	az	üzem	ben	tar	tó	nyi	lat	ko	za	ta	sze	rin	ti	be	so	ro	lás	tól	el	tér.
(4)	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	köz	lé	se	alap	ján	a	szer	ző	dés	be	so	ro	lá	sá	hoz	szük-
sé	ges	ada	tok	a	biz	to	sí	tá	si	 idő	szak	kez	de	tét	kö	ve	tő	30.	na	pig	a	kár	nyil-
ván	tar	tás	ban	nem	be	azo	no	sít	ha	tók,	er	ről	a	tény	ről	a	biz	to	sí	tó	az	üzem	ben	
tar	tó	nak	15	na	pon	be	lül	ér	te	sí	tést	küld.	Ha	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	de	tét	
kö	ve	tő	60.	nap	el	tel	té	vel	az	ada	tok	a	kár	nyil	ván	tar	tás	ban	to	vább	ra	sem	
be	azo	no	sít	ha	tók,	ak	kor	a	biz	to	sí	tó	15	na	pon	be	lül	A00	osz	tály	ban	ál	la-
pít	ja	meg	a	szer	ző	dés	vég	le	ges	be	so	ro	lá	sát	a	biz	to	sí	tá	si	idő	szak	kez	de	té-
re	vis		sza	me	nő	ha	tál		lyal,	és	a	be	so	ro	lás	sze	rin	ti	díj	ról	ér	te	sí	tést	küld	az	
üzem	ben	tar	tó	nak.
(5)	Ha	a	biz	to	sí	tó	tu	do	mást	sze	rez	ar	ról,	hogy	az	üzem	ben	tar	tó	a	ked	ve-
zőbb	be	so	ro	lás	ér	de	ké	ben	akár	a	gép	jár	mű	be	azo	no	sí	tá	sá	ra,	akár	a	szer-
ző	dés	be	so	ro	lá	sá	ra	vo	nat	ko	zó	an	va	lót	lan	ada	to	kat	kö	zöl,	mely	nek	kö	vet-
kez	té	ben	a	kár	nyil	ván	tar	tás	ban	tör	té	nő	be	azo	no	sí	tás	le	he	tet	len	né	vá	lik,	
a	biz	to	sí	tó	a	szer	ző	dést	M04	osz	tály	ba	so	rol	ja.
6. §	(1)	A	biz	to	sí	tó	kö	te	les	a	ho	zott	kár	előz	mé	nyi	iga	zo	lást	a	be	so	ro	lás	ra	
vo	nat	ko	zó	 sza	bá	lyok	 sze	rint	 fi	gye	lem	be	 ven	ni,	 amen		nyi	ben	 az	 iga	zo	lás	
tar	tal	maz	za	az	adott	biz	to	sí	tó	nál	nyil	ván	tar	tott	idő	sza	kot,	a	kár	men	tes	sé-
get,	 vagy	azt	a	 tényt,	hogy	az	üzem	ben	 tar	tó	a	 szer	ző	dés	ha	tá	lya	alatt	
hány,	a	biz	to	sí	tó	ál	tal	el	is	mert	vagy	ve	le	szem	ben	jog	erő	sen	meg	ítélt	kárt	
oko	zott.
(2)	A	biz	to	sí	tó	a	be	so	ro	lás	nál	ki	zá	ró	lag	az	utol	só,	idő	ben	egy	be	füg	gő	idő-
tar	tam	ra	vo	nat	ko	zó	iga	zo	lást	vagy	iga	zo	lá	so	kat	ve	he	ti	fi	gye	lem	be.

7. §	(1)	Az	üzem	ben	tar	tó	jo	go	sult	ar	ra,	hogy	a	biz	to	sí	tó	nak	a	tel	jes	kár-
ki	fi	ze	tés	 ös		sze	gé	ről	 szó	ló	 írás	be	li	 ér	te	sí	té	sét	 kö	ve	tő	 45	 na	pon	 be	lül	 a	
tel	jes	kár	ös		sze	get	a	biz	to	sí	tó	nak	meg	fi	zes	se.
(2)	Ha	az	üzem	ben	tar	tó	a	kár	ös		sze	get	a	biz	to	sí	tó	nak	meg	fi	zet	te,	azt	a	
be	so	ro	lást	il	le	tő	en	úgy	kell	fi	gye	lem	be	ven	ni,	mint	ha	a	biz	to	sí	tó	ré	szé	ről	
kár	té	rí	té	si	kö	te	le	zett	ség	nem	ke	let	ke	zett	vol	na.
(3)	 Amen		nyi	ben	 a	 be	so	ro	lás	nál	 a	 ké	sőb	bi	ek	ben	 meg	fi	ze	tett	 kár	ös		szeg	
alap	ját	ké	pe	ző	kár	té	rí	té	si	kö	te	le	zett	ség	már	fi	gye	lem	be	vé	tel	re	ke	rült,	az	
üzem	ben	tar	tó	jo	go	sult	a	(2)	be	kez	dés	nek	meg	fe	le	lő	be	so	ro	lás	ér	vé	nye-
sí	té	sé	re.
(4)	Kár	meg	osz	tás	 ese	tén	 az	 adott	 biz	to	sí	tá	si	 szer	ző	dés	 alap	ján	 tör	tént	
kár	ki	fi	ze	tést	kell	fi	gye	lem	be	ven	ni.

8. §	A	biz	to	sí	tó	kö	te	les	–	az	igény	lés	be	ér	ke	zé	sét	kö	ve	tő	15	na	pon	be	lül	
–	az	igény	lő	ké	ré	sé	re	az	igény	lést	meg	elő	ző	szer	ző	dé	ses	idő	szak	vo	nat	ko-
zá	sá	ban	–	amen		nyi	ben	ezen	idő	szak	tar	ta	ma	az	5	évet	meg	ha	lad	ja,	úgy	
leg	alább	öt	éves	idő	szak	ra	vis		sza	me	nő	leg	–	a	kár	nyil	ván	tar	tás	ban	meg	lé	vő	
kár	tör	té	ne	ti	ada	tok	ról	 írás	ban	 iga	zo	lást	ki	ad	ni	más	tag	ál	lam	ál	tal	elő	írt	
fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség	alap	ján	kö	ten	dő	szer	ző	dés	sel	kap	cso-
la	tos	ked	vez	mény	ér	vé	nye	sí	té	se	cél	já	ból.
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2011. évi CIII. törvény 
a népegészségügyi termékadóról (kivonat)

II. fe je zet
BAL ESE TI ADÓ

1. Az adó kö te le zett ség, az adó ala nya
11/A. §	 (1)	 A	 kö	te	le	ző	 gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tás	ról	 szó	ló	 tör	vény	
(Kgfb.	tv.)	sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség	után	bal	ese	ti	adót	(a	to	váb	bi-
ak	ban	e	fe	je	zet	al	kal	ma	zá	sá	ban	a	bal	ese	ti	adó:	adó)	kell	fi	zet	ni.
(2)	Az	(1)	be	kez	dés	sze	rin	ti	adó	kö	te	le	zett	ség	a	Kgfb	tv.	sze	rin	ti	biz	to	sí-
tá	si	idő	szak	el	ső	nap	ján	ke	let	ke	zik	és	utol	só	nap	ján	szű	nik	meg.
(3)	Ha	a	biz	to	sí	tó	ér	te	sí	té	se	alap	ján	a	kö	te	le	ző	gép	jár	mű	fe	le	lős	ség	biz	to	sí-
tás	dí	já	nak	meg	nem	fi	ze	té	se	mi	att	a	gép	jár	mű	for	ga	lom	ból	va	ló	ki	vo	ná	sa	
irán	ti	el	já	rás	 in	dul,	az	adó	kö	te	le	zett	ség	–	a	(2)	be	kez	dés	ben	fog	lal	tak	tól	
el	té	rő	en	–	a	gép	jár	mű	for	ga	lom	ból	va	ló	ki	vo	ná	sa	nap	ján	szű	nik	meg.
11/B. §	Az	adó	ala	nya	az	a	sze	mély	vagy	szer	ve	zet,	akit	vagy	ame	lyet	a	
Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	kö	te	le	zett	ség	ter	hel.

2. Az adó alap ja, mér té ke
11/C. §	(1)	Az	adó	alap	ja	az	éves	kö	te	le	ző	gép	jár	mű-fe	le	lős	ség	biz	to	sí	tá	si	
díj,	 ide	ért	ve	a	Kgfb.	tv.	sze	rint	meg	ál	la	pí	tott	 fe	de	zet	len	sé	gi	dí	jat	 is	(a	
to	váb	bi	ak	ban	együtt:	biz	to	sí	tá	si	díj).
(2)	Ha	tá	ro	zott	tar	ta	mú	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	szer	ző	dés	ese	tén	az	
adó	alap	ja	a	ha	tá	ro	zott	idő	tar	tam	ra	meg	ál	la	pí	tott	egy	sze	ri	biz	to	sí	tá	si	díj.



(3)	Az	adó	alap	ja
a)	a	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	fe	de	zet	len	sé	gi	idő	tar	tam,	to	váb	bá
b)	a	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	tü	rel	mi	idő	és	–	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se	lé	sé	vel	nem	
érin	tett	–,	a	gép	jár	mű	for	ga	lom	ból	va	ló	ki	vo	ná	sá	nak	nap	já	ig	ter	je	dő	idő-
tar	tam	(a	to	váb	bi	ak	ban:	biz	to	sí	tá	si	díj	jal	le	nem	fe	dett	idő	tar	tam)	azon	
nap	ja	i	ra,	me	lyek	re	a	biz	to	sí	tó	az	(1)	vagy	(2)	be	kez	dés	sze	rin	ti	adót	nem	
szed	te	 be,	 a	Ma	gyar	Biz	to	sí	tók	 Szö	vet	sé	ge	 ál	tal	 kö	zé	tett	 –	 a	Kgfb.	 tv.	
sze	rin	ti	tü	rel	mi	idő	el	ső	nap	ján	ér	vé	nyes	–	fe	de	zet	len	sé	gi	díj	na	pi	ös		sze-
ge	 és	 a	 fe	de	zet	len	sé	gi	 idő	tar	tam,	 va	la	mint	 a	 biz	to	sí	tá	si	 díj	jal	 le	 nem	
fe	dett	idő	tar	tam	nap	jai	szá	má	nak	szor	za	ta.
11/D. §	Az	adó	mér	té	ke	az	adó	alap	30%-a,	de	a	biz	to	sí	tó	koc	ká	zat	vi	se-
lé	sé	vel	érin	tett	idő	tar	tam	nap	tá	ri	nap	ja	i	ra	na	pon	ta	leg	fel	jebb	83	fo	rint/
gép	jár	mű.

3. Az adó meg ál la pí tá sa
11/E. §	(1)	Az	adót	–	a	11/F.	§-ban	fog	lalt	ki	vé	tel	lel	–	a	be	sze	dés	re	kö	te-
le	zett	ál	la	pít	ja	meg,	vall	ja	be	és	fi	ze	ti	meg.
(2)	Az	adó	be	sze	dé	sé	re	kö	te	le	zett	a	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	kö	te	le	ző	fe	le	lős	ség-
biz	to	sí	tá	si	szol	gál	ta	tást	nyúj	tó	biz	to	sí	tó	(a	to	váb	bi	ak	ban:	biz	to	sí	tó).
(3)	 A	 biz	to	sí	tó	nak	 az	 ál	ta	la	 meg	ál	la	pí	tott	 adót	 az	 ese	dé	kes	 biz	to	sí	tá	si	
díj	jal,	díj	rész	let	tel	együtt	kell	be	szed	nie,	an		nyi	rész	let	ben	és	olyan	arány-
ban,	ahány	rész	let	ben	és	ami	lyen	arány	ban	az	adó	ala	nyá	nak	a	biz	to	sí	tá-
si	díj	fi	ze	té	si	kö	te	le	zett	sé	gé	nek	ele	get	kell	ten	nie.
(4)	Ha	 az	 adó	 ala	nya	 a	 biz	to	sí	tá	si	 díj	 és	 a	meg	ál	la	pí	tott	 adó	 együt	tes	
ösz		sze	gé	nél	ke	ve	seb	bet	fi	ze	tett,	ak	kor	azt	úgy	kell	te	kin	te	ni,	hogy	rész-
ben	vagy	egész	ben	a	meg	ál	la	pí	tott	adót	fi	zet	te	meg.
(5)	A	biz	to	sí	tó	 a	 fi	ze	ten	dő	bal	ese	ti	 adót	 ak	kor	 is	 tar	to	zik	be	fi	zet	ni,	ha	
an	nak	be	sze	dé	sét	el	mu	lasz	tot	ta.
(6)	Ha	a	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	biz	to	sí	tá	si	jog	vi	szony	díjnemfizetés	mi	att	szű-
nik	meg	 és	 a	Kgfb.	 tv.	 sze	rin	ti	 tü	rel	mi	 idő	ben	 ese	dé	kes	biz	to	sí	tá	si	 díj	
után	a	biz	to	sí	tó	az	adót	meg	fi	zet	te,	a	biz	to	sí	tá	si	jog	vi	szony	meg	szű	né	sét	
ma	gá	ban	fog	la	ló	hó	nap	ról	szó	ló	be	val	lá	sá	ban	a	fi	ze	ten	dő	adó	ös		sze	gét	a	
biz	to	sí	tó	az	adó	nak	az	adó	alany	ál	tal	meg	nem	fi	ze	tett	ös		sze	gé	vel	csök-
kent	he	ti.
11/F. §	(1)	A	Kgfb.	tv.	sze	rin	ti	ha	tá	ron	át	nyú	ló	szol	gál	ta	tás	ese	tén	az	adót	
az	adó	ala	nya	ön	adó	zás	sal,	a	biz	to	sí	tá	si	díj	ese	dé	kes	sé	gé	vel	egyi	de	jű	leg	
ál	la	pít	ja	meg.
(2)	A	biz	to	sí	tá	si	díj	jal	le	nem	fe	dett	idő	tar	tam	azon	nap	ja	i	ra,	ame	lyek	re	
a	biz	to	sí	tó	a	11/C.	§	(1)	vagy	(2)	be	kez	dé	se	alap	ján	az	adót	nem	szed	te	
be,	az	adó	ala	nya	az	adó	ös		sze	gét	ön	adó	zás	sal	ál	la	pít	ja	meg	a	gép	jár	mű	
for	ga	lom	ból	va	ló	ki	vo	ná	sát	vagy	az	üzem	ben	tar	tó	sze	mé	lyé	ben	be	kö	vet-
ke	zett	vál	to	zás	ese	tén,	a	vál	to	zást	kö	ve	tő	hó	nap	15.	nap	já	ig.	A	biz	to	sí	tó	
a	koc	ká	zat	vi	se	lé	se	meg	szű	né	sé	től	szá	mí	tott	15	na	pon	be	lül	iga	zo	lást	ad	
az	adó	alany	szá	má	ra	ar	ról,	hogy	az	adó	a	11/E.	§	alap	ján	mely	na	pig	van	
meg	fi	zet	ve.
11/G. §	Ha	a	biz	to	sí	tá	si	díj	az	adó	alany	szá	má	ra	vis		sza	jár
a)	a	be	sze	dés	sel	meg	fi	ze	tett	adó	ese	tén	a	vis		sza	já	ró	díj	ala	pul	vé	te	lé	vel	
szá	mí	tott	adót	a	biz	to	sí	tó	kö	te	les	az	adó	alany	nak	a	vis		sza	já	ró	díj	vis		sza-
fi	ze	té	sé	vel	 egyi	de	jű	leg	 vis		sza	fi	zet	ni.	 A	 díj	 vis		sza	fi	ze	té	sé	nek	 hó	nap	ját	
kö	ve	tő	15.	na	pig	be	nyúj	tott	be	val	lá	sá	ban	a	biz	to	sí	tó	jo	go	sult	a	vis		sza	fi-
ze	tett	adó	val	az	ál	ta	la	be	sze	dett,	be	val	lott	adót	csök	ken	te	ni,
b)	ön	adó	zás	sal	meg	fi	ze	tett	adó	ese	tén	az	adó	ala	nya	a	vis		sza	já	ró	díj	ala-
pul	vé	te	lé	vel	 szá	mí	tott	 adót	 az	 adó	zás	 rend	jé	ről	 szó	ló	 tör	vény	 sza	bá	lyai	
sze	rint	 a	 díj	 vis		sza	fi	ze	té	sét	 kö	ve	tő	 hó	nap	 el	ső	 nap	já	tól	 kez	dő	dő	en	 az	
ál	la	mi	adó	ha	tó	ság	ál	tal	rend	sze	re	sí	tett	nyom	tat	vá	nyon	vis		sza	igé	nyel	he	ti.

4. El já rá si ren del ke zé sek
11/H. §	(1)	Az	adó	val	kap	cso	la	tos	adó	ha	tó	sá	gi	fel	ada	to	kat	az	ál	la	mi	adó-
ha	tó	ság	lát	ja	el.
(2)	A	be	sze	dés	re	kö	te	le	zett,	il	let	ve	–	a	11/F.	§	sze	rin	ti	eset	ben	–	az	adó	
ala	nya	az	adót	az	adó	meg	ál	la	pí	tá	sá	ra	elő	írt	ha	tár	na	pot	kö	ve	tő	hó	nap	15.	
nap	já	ig	vall	ja	be	és	fi	ze	ti	meg	az	ál	la	mi	adó	ha	tó	ság	ál	tal	rend	sze	re	sí	tett	
nyom	tat	vá	nyon.

Biz to sí tá si ti tok kal kap cso la tos tud ni va lók

A	biztosítási	titokkal	kapcsolatos	rendelkezéseket	a	biztosítási	tevékeny-
ségről	szóló	2014.	évi	LXXXVIII.	törvény	(Bit.)	valamint	az	az	informáci-
ós	 önrendelkezési	 jogról	 és	 az	 információszabadságról	 szóló	2011.	 évi	
CXII.	törvény	(Infotv.)	tartalmazza.
4.	§	(1)	Biztosítási	titok	minden	olyan	-	minősített	adatot	nem	tartalma-
zó	-,	a	biztosító,	a	viszontbiztosító,	a	biztosításközvetítő	rendelkezésére	
álló	adat,	amely	a	biztosító,	a	viszontbiztosító,	a	biztosításközvetítő	ügy-
feleinek	 -	 ideértve	 a	 károsultat	 is	 -	 személyi	 körülményeire,	 vagyoni	
helyzetére,	illetve	gazdálkodására	vagy	a	biztosítóval,	illetve	a	viszontbiz-
tosítóval	kötött	szerződéseire	vonatkozik.
135.	§	(1)	A	biztosító	vagy	a	viszontbiztosító	ügyfeleinek	azon	biztosítá-
si	titkait	jogosult	kezelni,	amelyek	a	biztosítási	szerződéssel,	annak	lét-
rejöttével,	nyilvántartásával,	a	szolgáltatással	összefüggnek.	Az	adatkeze-
lés	 célja	 csak	 a	 biztosítási	 szerződés	 megkötéséhez,	 módosításához,	
állományban	tartásához,	a	biztosítási	szerződésből	származó	követelések	

megítéléséhez	szükséges,	vagy	a	Bit.	által	meghatározott	egyéb	cél	lehet.
(2)	Az	(1)	bekezdésben	meghatározott	céltól	eltérő	célból	végzett	adat-
kezelést	biztosító	vagy	viszontbiztosító	csak	az	ügyfél	előzetes	hozzájáru-
lásával	 végezhet.	 A	 hozzájárulás	 megtagadása	 miatt	 az	 ügyfelet	 nem	
érheti	hátrány,	és	annak	megadása	esetén	részére	nem	nyújtható	előny.
(3)	A	biztosítási	titok	tekintetében,	időbeli	korlátozás	nélkül	-	ha	törvény	
másként	nem	 rendelkezik	 -	 titoktartási	kötelezettség	 terheli	 a	biztosító	
vagy	viszontbiztosító	tulajdonosait,	vezetőit,	alkalmazottait	és	mindazo-
kat,	akik	ahhoz	a	biztosítóval	kapcsolatos	tevékenységük	során	bármilyen	
módon	hozzájutottak.
136.	§	Az	ügyfél	egészségi	állapotával	összefüggő	az	egészségügyi	és	a	
hozzájuk	kapcsolódó	 személyes	adatok	kezeléséről	 és	 védelméről	 szóló	
törvényben	(a	továbbiakban:	Eüak.)	meghatározott	egészségügyi	adatokat	
a	biztosító	a	135.	§	(1)	bekezdésében	meghatározott	célokból,	az	Eüak.	
rendelkezései	 szerint,	 kizárólag	 az	 érintett	 írásbeli	 hozzájárulásával	
kezelheti.
137.	§	Biztosítási	titok	csak	akkor	adható	ki	harmadik	személynek,	ha
a)	 a	 biztosító	 vagy	 a	 viszontbiztosító	 ügyfele	 vagy	 annak	 képviselője	 a	
kiszolgáltatható	biztosítási	titokkört	pontosan	megjelölve,	erre	vonatkozó-
an	írásban	felmentést	ad,
b)	e	törvény	alapján	a	titoktartási	kötelezettség	nem	áll	fenn.
138.	§	(1)	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn
a)	a	feladatkörében	eljáró	Magyar	Nemzeti	Bankkal,
b)	a	nyomozás	elrendelését	követően	a	nyomozó	hatósággal	és	az	ügyész-
séggel,
c)	büntetőügyben,	polgári	peres	vagy	nemperes	eljárásban,	közigazgatási	
határozatok	 bírósági	 felülvizsgálata	 során	 eljáró	 bírósággal,	 a	 bíróság	
által	 kirendelt	 szakértővel,	 továbbá	 a	 végrehajtási	 ügyben	 eljáró	 önálló	
bírósági	végrehajtóval,	a	természetes	személyek	adósságrendezési	eljárá-
sában	 eljáró	 főhitelezővel,	 Családi	 Csődvédelmi	 Szolgálattal,	 családi	
vagyonfelügyelővel,	bírósággal
d)	 a	 hagyatéki	 ügyben	 eljáró	 közjegyzővel,	 továbbá	 az	 általa	 kirendelt	
szakértővel,
e)	a	(2)	bekezdésben	foglalt	esetekben	az	adóhatósággal,
f)	a	feladatkörében	eljáró	nemzetbiztonsági	szolgálattal,
g)	a	feladatkörében	eljáró	Gazdasági	Versenyhivatallal,
h)	a	feladatkörében	eljáró	gyámhatósággal,
i)	az	egészségügyről	szóló	1997.	évi	CLIV.	törvény	108.	§	(2)	bekezdésé-
ben	foglalt	esetben	az	egészségügyi	államigazgatási	szervvel,
j)	 törvényben	 meghatározott	 feltételek	 megléte	 esetén	 a	 titkosszolgálati	
eszközök	alkalmazására,	titkos	információgyűjtésre	felhatalmazott	szervvel,
k)	a	viszontbiztosítóval,	a	csoport	másik	vállalkozásával,	valamint	együtt-
biztosítás	esetén	a	kockázatvállaló	biztosítókkal,
l)	a	Bit-ben	szabályozott	adattovábbítások	során	átadott	adatok	tekinte-
tében	a	kötvénynyilvántartást	vezető	kötvénynyilvántartó	szervvel,	a	kár-
történeti	nyilvántartást	vezető	kárnyilvántartó	szervvel,	továbbá	a	jármű-
nyilvántartásban	nem	szereplő	gépjárművekkel	kapcsolatos	közúti	közle-
kedési	igazgatási	feladatokkal	összefüggő	hatósági	ügyekben	a	közleke-
dési	 igazgatási	 hatósággal,	 valamint	 a	 Közigazgatási	 és	 Elektronikus	
Közszolgáltatások	Központi	Hivatalával,
m)	az	állományátruházás	keretében	átadásra	kerülő	biztosítási	szerződé-
si	állomány	tekintetében	–	az	erre	irányuló	megállapodás	rendelkezései	
szerint	–	az	átvevő	biztosítóval,
n)	a	kárrendezéshez	és	a	megtérítési	 igény	érvényesítéséhez	szükséges	
adatok	tekintetében	és	az	ezen	adatok	egymás	közti	átadásával	kapcso-
latban	a	Kártalanítási	Számlát	és	a	Kártalanítási	Alapot	kezelő	szervezet-
tel,	 a	 Nemzeti	 Irodával,	 a	 levelezővel,	 az	 Információs	 Központtal,	 a	
Kártalanítási	Szervezettel,	a	kárrendezési	megbízottal	és	a	kárképviselő-
vel,	továbbá	–	a	közúti	közlekedési	balesetével	kapcsolatos	kárrendezés	
kárfelvételi	 jegyzőkönyvéből	 a	 balesetben	 érintett	 másik	 jármű	 javítási	
adatai	tekintetében	az	önrendelkezési	joga	alapján	–	a	károkozóval,
o)	a	kiszervezett	tevékenység	végzéséhez	szükséges	adatok	tekintetében	
a	kiszervezett	tevékenységet	végzővel,
p)	fióktelep	esetében	–	ha	a	magyar	jogszabályok	által	támasztott	köve-
telményeket	kielégítő	adatkezelés	feltételei	minden	egyes	adatra	nézve	
teljesülnek,	valamint	a	harmadik	országbeli	biztosító	székhelye	szerinti	
állam	rendelkezik	a	magyar	jogszabályok	által	támasztott	követelménye-
ket	kielégítő	adatvédelmi	jogszabállyal	–	a	harmadik	országbeli	biztosító-
val,	biztosításközvetítővel,
q)	a	feladatkörében	eljáró	alapvető	jogok	biztosával,
r)	a	feladatkörében	eljáró	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	
Hatósággal,
s)	 a	 bonus-malus	 rendszer,	 az	 abba	 való	besorolás,	 illetve	 a	 káresetek	
igazolásának	részletes	szabályairól	szóló	miniszteri	rendeletben	megha-
tározott	kártörténeti	adatra	és	bonus-malus	besorolásra	nézve	a	rendelet-
ben	szabályozott	esetekben	a	biztosítóval
szemben,	ha	az	a)-j),	n)	és	s)	pontban	megjelölt	szerv	vagy	személy	írás-
beli	megkereséssel	fordul	hozzá,	amely	tartalmazza	az	ügyfél	nevét	vagy	
a	biztosítási	szerződés	megjelölését,	a	kért	adatok	fajtáját,	az	adatkérés	
célját	 és	 jogalapját,	 azzal,	 hogy	 a	 p)-s)	 pontban	 megjelölt	 szerv	 vagy	
személy	kizárólag	a	kért	adatok	fajtáját,	az	adatkérés	célját	és	jogalapját	



köteles	megjelölni.	A	cél	és	a	jogalap	igazolásának	minősül	az	adat	meg-
ismerésére	jogosító	jogszabályi	rendelkezés	megjelölése	is.
(2)	Az	(1)	bekezdés	e)	pontja	alapján	a	biztosítási	titok	megtartásának	
kötelezettsége	abban	az	esetben	nem	áll	fenn,	ha	adóügyben,	az	adóha-
tóság	felhívására	a	biztosítót	törvényben	meghatározott	körben	nyilatko-
zattételi	kötelezettség,	vagy	ha	biztosítási	szerződésből	eredő	adókötele-
zettség	 alá	 eső	 kifizetésről	 törvényben	 meghatározott	 adatszolgáltatási	
kötelezettség	terheli.
(3)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét,	ha	a	biztosító	által	az	adóha-
tóság	 felé	 történő	 adatszolgáltatás	 a	 Magyarország	 Kormánya	 és	 az	
Amerikai	Egyesült	Államok	Kormánya	között	a	nemzetközi	adóügyi	meg-
felelés	 előmozdításáról	 és	 a	 FATCA	 szabályozás	 végrehajtásáról	 szóló	
Megállapodás	kihirdetéséről,	 valamint	az	ezzel	összefüggő	egyes	 törvé-
nyek	módosításáról	szóló	2014.	évi	XIX.	törvény	(a	továbbiakban:	FATCA-
törvény)	alapján	az	adó-	és	egyéb	közterhekkel	kapcsolatos	nemzetközi	
közigazgatási	együttműködés	egyes	szabályairól	szóló	2013.	évi	XXXVII.	
törvény	(a	továbbiakban:	Aktv.)	43/B-43/C.	§-ában	foglalt	kötelezettség	
teljesítésében	merül	ki.
(4)	 A	 biztosító	 vagy	 a	 viszontbiztosító	 az	 (1)	 és	 (6)	 bekezdésekben,	 a	
137.	§-ban,	a	140.	§-ban	és	a	141.	§-ban	meghatározott	esetekben	és	
szervezetek	felé	az	ügyfelek	személyes	adatait	továbbíthatja.
(5)	A	biztosítási	titoktartási	kötelezettség	az	eljárás	keretén	kívül	az	(1)	
bekezdésben	meghatározott	szervek	alkalmazottaira	is	kiterjed.
(6)	A	biztosító	 vagy	a	 viszontbiztosító	a	nemzetbiztonsági	 szolgálat,	az	
ügyészség,	továbbá	az	ügyész	jóváhagyásával	a	nyomozó	hatóság	írásbeli	
megkeresésére	 akkor	 is	 köteles	 haladéktalanul,	 írásban	 tájékoztatást	
adni,	ha	adat	merül	fel	arra,	hogy	a	biztosítási	ügylet
a)	a	2013.	június	30-ig	hatályban	volt	1978.	évi	IV.	törvényben	foglaltak	
szerinti	kábítószerrel	visszaéléssel,	új	pszichoaktív	anyaggal	visszaélés-
sel,	 terrorcselekménnyel,	 robbanóanyaggal	 vagy	 robbantószerrel	 vissza-
éléssel,	lőfegyverrel	vagy	lőszerrel	visszaéléssel,	pénzmosással,	bűnszö-
vetségben	vagy	bűnszervezetben	elkövetett	bűncselekménnyel,
b)	a	Btk.	szerinti	kábítószer-kereskedelemmel,	kábítószer	birtoklásával,	
kóros	szenvedélykeltéssel	vagy	kábítószer	készítésének	elősegítésével,	új	
pszichoaktív	 anyaggal	 visszaéléssel,	 terrorcselekménnyel,	 terrorcselek-
mény	 feljelentésének	 elmulasztásával,	 terrorizmus	 finanszírozásával,	
robbanóanyaggal	 vagy	 robbantószerrel	 visszaéléssel,	 lőfegyverrel	 vagy	
lőszerrel	visszaéléssel,	pénzmosással,	bűnszövetségben	vagy	bűnszerve-
zetben	elkövetett	bűncselekménnyel	van	összefüggésben.
(7)	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn	abban	
az	esetben,	ha	a	biztosító	vagy	a	viszontbiztosító	az	Európai	Unió	által	
elrendelt	 pénzügyi	 és	 vagyoni	 korlátozó	 intézkedések	 végrehajtásáról	
szóló	 törvényben	meghatározott	 bejelentési	 kötelezettségének	 tesz	 ele-
get.
(8)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	és	az	üzleti	titok	sérelmét	a	felügyele-
ti	ellenőrzési	eljárás	során	a	csoportfelügyelet	esetében	a	csoportvizsgá-
lati	jelentésnek	a	pénzügyi	csoport	irányító	tagja	részére	történő	átadása.
139.	 §	 A	 biztosítási	 titok	 megtartásának	 kötelezettsége	 nem	 áll	 fenn	
abban	az	esetben,	ha
a)	a	magyar	bűnüldöző	szerv	-	nemzetközi	kötelezettségvállalás	alapján	
külföldi	 bűnüldöző	 szerv	 írásbeli	megkeresésének	 teljesítése	 céljából	 -	
írásban	kér	biztosítási	titoknak	minősülő	adatot,
b)	a	pénzügyi	információs	egységként	működő	hatóság	a	pénzmosás	és	a	
terrorizmus	 finanszírozása	 megelőzéséről	 és	 megakadályozásáról	 szóló	
törvényben	meghatározott	feladatkörében	eljárva	vagy	külföldi	pénzügyi	
információs	egység	írásbeli	megkeresésének	teljesítése	céljából	írásban	
kér	biztosítási	titoknak	minősülő	adatot.
140.	 §	 (1)	 Nem	 jelenti	 a	 biztosítási	 titok	 sérelmét	 a	 biztosító	 és	 a	
viszontbiztosító	által	a	harmadik	országbeli	biztosítóhoz,	viszontbiztosító-
hoz	vagy	harmadik	országbeli	adatfeldolgozó	szervezethez	történő	adat-
továbbítás	abban	az	esetben:
a)	ha	a	biztosító	ügyfele	(a	továbbiakban:	adatalany)	ahhoz	írásban	hoz-
zájárult,	vagy
b)	ha	–	az	adatalany	hozzájárulásának	hiányában	–	az	adattovábbításnak	
törvényben	meghatározott	adatköre,	célja	és	jogalapja	van,	és	a	harmadik	
országban	a	személyes	adatok	védelmének	megfelelő	szintje	az	informá-
ciós	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	
CXII.	törvény	(a	továbbiakban:	Infotv.)	8.	§	(2)	bekezdésében	meghatá-
rozott	bármely	módon	biztosított.
(2)	A	biztosítási	titoknak	minősülő	adatoknak	másik	tagállamba	történő	
továbbítása	esetén	a	belföldre	történő	adattovábbításra	vonatkozó	rendel-
kezéseket	kell	alkalmazni.
141.	§	(1)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét
a)	az	olyan	összesített	adatok	szolgáltatása,	amelyből	az	egyes	ügyfelek	
személye	vagy	üzleti	adata	nem	állapítható	meg,
b)	fióktelep	esetében	a	külföldi	székhelyű	vállalkozás	székhelye	(főirodá-
ja)	 szerinti	 felügyeleti	 hatóság	 számára	 a	 felügyeleti	 tevékenységhez	
szükséges	adattovábbítás,	ha	az	megfelel	a	külföldi	és	a	magyar	felügye-
leti	hatóság	közötti	megállapodásban	foglaltaknak,
c)	a	jogalkotás	megalapozása	és	a	hatásvizsgálatok	elvégzése	céljából	a	
miniszter	részére	személyes	adatnak	nem	minősülő	adatok	átadása,

d)	a	pénzügyi	konglomerátumok	kiegészítő	 felügyeletéről	szóló	törvény-
ben	foglalt	rendelkezések	teljesítése	érdekében	történő	adatátadás.
(2)	Az	(1)	bekezdésben	meghatározott	adatok	átadását	a	biztosító	és	a	
viszontbiztosító	a	biztosítási	titok	védelmére	hivatkozva	nem	tagadhatja	
meg.
142.	§	(1)	Az	adattovábbítási	nyilvántartásban	szereplő	személyes	ada-
tokat	 az	 adattovábbítástól	 számított	 öt	 év	 elteltével,	 a	 136.	 §	 alá	 eső	
adatok	vagy	az	Infotv.	szerint	különleges	adatnak	minősülő	adatok	továb-
bítása	esetén	húsz	év	elteltével	törölni	kell.
(2)	A	biztosító	és	a	viszontbiztosító	az	érintett	személyt	nem	tájékoztat-
hatja	 a	 138.	 §	 (1)	 bekezdés	 b),	 f)	 és	 j)	 pontjai,	 illetve	 a	 138.	 §	 (6)	
bekezdése	alapján	végzett	adattovábbításokról.
(3)	A	biztosító	és	a	viszontbiztosító	a	személyes	adatokat	a	biztosítási,	
viszontbiztosítási,	 illetve	 a	 megbízási	 jogviszony	 fennállásának	 idején,	
valamint	azon	időtartam	alatt	kezelheti,	ameddig	a	biztosítási,	viszont-
biztosítási,	illetve	a	megbízási	jogviszonnyal	kapcsolatban	igény	érvénye-
síthető.
143.	§	 (1)	A	biztosító	és	a	viszontbiztosító	a	 létre	nem	 jött	biztosítási	
szerződéssel	kapcsolatos	személyes	adatokat	kezelhet,	ameddig	a	szer-
ződés	létrejöttének	meghiúsulásával	kapcsolatban	igény	érvényesíthető.
(2)	A	biztosító	és	a	viszontbiztosító	köteles	törölni	minden	olyan,	ügyfe-
leivel,	volt	ügyfeleivel	vagy	létre	nem	jött	szerződéssel	kapcsolatos	sze-
mélyes	 adatot,	 amelynek	 kezelése	 esetében	 az	 adatkezelési	 cél	 meg-
szűnt,	vagy	amelynek	kezeléséhez	az	érintett	hozzájárulása	nem	áll	ren-
delkezésre,	illetve	amelynek	kezeléséhez	nincs	törvényi	jogalap.
(3)	E	törvény	alkalmazásában	az	elhunyt	személyhez	kapcsolódó	adatok	
kezelésére	a	személyes	adatok	kezelésére	vonatkozó	jogszabályi	rendel-
kezések	az	irányadók.
(4)	 Az	 elhunyt	 személlyel	 kapcsolatba	 hozható	 adatok	 tekintetében	 az	
érintett	jogait	az	elhunyt	örököse,	illetve	a	biztosítási	szerződésben	neve-
sített	jogosult	is	gyakorolhatja.

Az	Infotv.	értelmében	a	jogszabályban	meghatározott	esetekben	az	érin-
tett	 tiltakozhat	 személyes	 adatainak	 kezelése	 ellen.	 A	 biztosító,	 mint	
adatkezelő	köteles	a	bejelentéseket	a	törvény	előírása	szerint	kivizsgálni	
és	 a	 kérelmezőt	 írásban	 tájékoztatni.	 Az	 érintett	 jogainak	 megsértése	
esetén	az	adatkezelővel	szemben	bírósághoz	fordulhat.	A	biztosító,	mint	
adatkezelő	 köteles	megtéríteni	 az	 érintett	 igazolt	 kárát	 is,	 amennyiben	
azt	jogellenes	adatkezeléssel,	vagy	a	technikai	adatvédelem	követelmé-
nyeinek	 megszegésével	 okozta.	 A	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	
Információszabadság	 Hatóságnál	 bejelentéssel	 bárki	 vizsgálatot	 kezde-
ményezhet	 arra	 hivatkozással,	 hogy	 személyes	 adatok	 kezelésével	 kap-
csolatban	 jogsérelem	 következett	 be,	 vagy	 annak	 közvetlen	 veszélye	
fennáll.
A	biztosító	adatkezelési	nyilvántartási	száma:	NAIH-57651/2012.

Adatkérés más biztosítótól

A	biztosítási	tevékenységről	szóló	2014.	évi	LXXXVIII.	törvény	rendelke-
zése	 értelmében	 a	 kötelező	 gépjármű-felelősségbiztosítási	 szerződés	
megkötésével	 vagy	 teljesítésével	 kapcsolatban	 Társaságunk	 az	 alábbi	
adatokat	kérheti	más	biztosítótársaságoktól:
–	 	a	 szerződő,	 a	 biztosított,	 a	 kedvezményezett	 és	 a	 károsult	 személy	

azonosító	adatait;
–	 	a	biztosítandó	vagy	biztosított	vagyontárgyak,	követelések	vagy	vagyoni	

jogok	beazonosításához	szükséges	adatokat;
–	 	a	 biztosítandó	 vagy	 biztosított	 vagyontárgyakat,	 követeléseket,	 vagy	

vagyoni	jogokat	érintően	bekövetkezett	biztosítási	eseményre	vonatko-
zó	adatokat;

–	 	a	megkeresett	biztosítónál	megkötött	szerződés	megkötésével	kapcso-
latban	felmerült	kockázat	felméréséhez	szükséges	adatokat;

–	 	a	 megkeresett	 biztosítónál	 megkötött	 szerződés	 alapján	 teljesítendő	
szolgáltatások	jogalapjának	vizsgálatához	szükséges	adatokat.

A	megkeresésnek	tartalmaznia	kell	az	ott	meghatározott	személy,	vagyon-
tárgy	vagy	vagyoni	jog	azonosításához	szükséges	adatokat,	a	kért	adatok	
fajtáját,	valamint	az	adatkezelés	céljának	megjelölését.	A	megkeresés	és	
annak	teljesítése	nem	minősül	a	biztosítási	titok	megsértésének.

Kár be je len tés, pa nasz ügyek in té zé se

A	 biztosítási	 szerződéssel	 kapcsolatos	 kérdések,	 kárbejelentés	 esetén	
Ügyfélszolgálatunk	rendelkezésre	áll.
Ügyfélszolgálat:	1134	Budapest,	Váci	út	33.
Tel.:	(+36-1)	486-4343

A	biztosító	működésével	vagy	szolgáltatásának	teljesítésével	kapcsolatos	
panaszokat	
a)	írásban	vagy	telefonon	az	alábbi	elérhetőségeken	lehet	bejelenteni:	
UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
levelezési	cím:	1461	Budapest	Pf.	131.	
telefonszám:	(+36-1)	486-4343	



b)	személyesen	az	alábbi	címen	lehet	megtenni:
UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
ügyfélszolgálat:	1134	Budapest,	Váci	út	33.
	
Szóbeli	panasz:
A	 biztosító	 a	 szóbeli	 panaszt	 azonnal	megvizsgálja,	 és	 szükség	 szerint	
orvosolja.	Ha	a	panasz	azonnali	kivizsgálása	nem	lehetséges,	a	biztosító	
jegyzőkönyvet	vesz	fel.	Ha	a	szerződő	illetve	a	biztosított	a	panasz	keze-
lésével	 nem	 ért	 egyet,	 a	 biztosító	 a	 panaszról	 és	 az	 azzal	 kapcsolatos	
álláspontjáról	jegyzőkönyvet	vesz	fel.	A	jegyzőkönyv	egy	másolati	példá-
nyát	a	személyesen	közölt	szóbeli	panasz	esetén	a	biztosító	a	panaszos-
nak	 átadja,	 telefonon	 közölt	 szóbeli	 panasz	 esetén	 a	 panaszra	 adott	
válasszal	együtt	a	panaszosnak	megküldi.	Ebben	az	esetben	a	biztosító	a	
panaszra	 adott,	 indoklással	 ellátott	 választ	 a	 szóbeli	 panasz	 közlését	
követő	30	napon	belül	küldi	meg	az	ügyfélnek.
Írásbeli	panasz:
A	biztosító	az	írásbeli	panasszal	kapcsolatos,	indokolással	ellátott	állás-
pontját	a	panasz	közlését	követő	harminc	napon	belül	megküldi	az	ügy-
félnek.
	
Amennyiben	a	fogyasztó	a	biztosítóhoz	benyújtott	panaszára	adott	válasz-
szal	nem	ért	egyet	
a)	a	Magyar	Nemzeti	Bankról	szóló	2013.	évi	CXXXIX.	törvény	(MNB	tv.)	
szerinti	 fogyasztóvédelmi	 rendelkezések	 megsértésének	 kivizsgálására	
irányuló	panasz	esetén	a	Magyar	Nemzeti	Bankhoz	 fordulhat	az	alábbi	
elérhetőségeken:	
levelezési	cím:	1534	Budapest	BKKP,	Pf.:	777.	
telefonszám:	(+36-40)	203-776	
e-mail:	ugyfelszolgalat@mnb.hu	
b)	a	szerződés	létrejöttével,	érvényességével,	joghatásaival	és	megszűné-
sével,	továbbá	a	szerződésszegéssel	és	annak	joghatásaival	kapcsolatos	
panasz	esetén	a	fogyasztó	a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	előtt	az	alábbi	
elérhetőségeken	kezdeményezhet	eljárást:	
levelezési	cím:	1525	Budapest	BKKP	Pf.	172	
telefon:	(+36-1)	489-9100	
e-mail:	pbt@mnb.hu
Fogyasztónak	 minősül	 az	 a	 természetes	 személy,	 aki	 szakmája,	 önálló	
foglalkozása	vagy	üzleti	tevékenysége	körén	kívül	jár	el.
Peres	 eljárás	 az	 1952.	 évi	 III.	 törvény	 (Polgári	 Perrendtartás)	 szerint	
illetékes	bíróság	előtt	kezdeményezhető.
	
Társaságunk	felügyeleti	szerve
Magyar	Nemzeti	Bank
Székhelye:	1013	Budapest,	Krisztina	krt.	39.
Levelezési	címe:	1534	Budapest,	BKKP	Pf.:	777.

13. Társaságunk fizetőképességéről, pénzügyi helyzetéről szóló éves 
jelentés közzététele
A	 biztosító	 a	 fizetőképességéről	 és	 pénzügyi	 helyzetéről	 készült	 éves	
jelentést	a	2017.	évtől	a	www.unionbiztosito.hu	honlapon	teszi	közzé.

Ha tá lyos jog sza bály ok

Je	len	szer	ző	dés	re	vo	nat	ko	zó	an	a	ma	gyar	jog	ren	del	ke	zé	sei	az	irány	adók.	
A	biztosítási	fel	té	te	lek	ben	nem	ren	de	zett	kér	dé	sek	ben	a	vo	nat	ko	zó	ha	tá-
lyos	 jog	sza	bály	ok,	 így	 kü	lö	nö	sen	 a	 2009.	 évi	 LXII.	 tör	vény	 (Gfbt.),	 a	
2013.	évi	V.	törvény	(Polgári	Törvénykönyv)	a	biz	to	sí	tá	si	te	vé	keny	ség	ről	
szó	ló	2014.	évi	LXXXVIII.	törvény	(Bit.)	és	a	nép	egész	ség	ügyi	ter	mék	adó-
ról	szó	ló	2011.	évi	CIII.	tör	vény	(Neta	tv.)	ren	del	ke	zé	se	it	kell	al	kal	maz	ni.	
Az	irány	adó	jog	sza	bály	ok	(kü	lö	nö	sen	a	Gfbt.	és	az	an	nak	fel	ha	tal	ma	zá	sa	
alap	ján	alko	tott	ren	de	le	tek)	vál	to	zá	sa	ese	tén	a	je	len	fel	té	te	lek	ren	del	ke-
zé	se	i	nek	és	a	ha	tá	lyos	jog	sza	bály	ok	kö	te	le	ző	ér	vé	nyű	elő	írá	sa	i	nak	eset	le-
ges	 el	té	ré	se	kor	 a	 ha	tá	lyos	 jog	sza	bály	ok	 az	 irány	adók.	 A	 jog	sza	bály	ok	
vál	to	zá	sá	ról	a	biz	to	sí	tó	nem	kö	te	les	tá	jé	koz	tat	ni	a	szer	ző	dőt.	Az	eljárás	
nyelve	a	magyar.

15. Biztosításközvetítőre vonatkozó rendelkezések
A	biztosításközvetítő	nem	jogosult	az	ügyféltől	biztosítási	díjat	átvenni,	
továbbá	nem	jogosult	a	biztosítótól	az	ügyfélnek	járó	összeg	kifizetésé-
ben	közreműködni.

UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt.



Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Kiegészítő baleset-biztosítás feltételei

A	kiegészítő	biztosítás	csak	a	kötelező	gépjármű-felelősségbiztosítással	
(alapbiztosítás)	együtt	érvényes.
1. Biztosítottak
	 	A	biztosított	jármű	vezetője	és	a	járműben	utazó	személyek,	kivéve	

a	taxi,	bérgépkocsi	és	az	autóbusz	utasait.

2.  Kedvezményezett
	 	Akinek	a	biztosító	a	szolgáltatást	teljesíti.	A	biztosított	életben	léte	

esetén	maga	a	biztosított,	a	biztosított	halála	esetén	a	biztosított	
törvényes	örököse.

3.  Biztosítási esemény
	 	Balesetnek	 minősül,	 ha	 a	 biztosított	 járművel	 közlekedőket	 a	

járművet	ért	biztosítási	események	 (töréskár,	elemi	kár,	üvegkár)	
következtében	 olyan,	 az	 akaratukon	 kívül	 hirtelen	 fellépő	 külső	
behatás	éri,	melynek	következtében	1	éven	belül	életüket	vesztik,	
vagy	maradandó	egészségkárosodást	szenvednek.

3.1.		 Töréskár
	 	A	 biztosított	 járműben	 bármely	 kívülről	 ható,	 hirtelen	 fellépő,	

baleseti	jellegű	erőhatás	vagy	rongálás	által	keletkezett	sérülés.
3.2.		 Elemi	kár
	 	A	biztosított	járműben	tűz,	villámcsapás,	robbanás,	földcsuszam-

lás,	kő-és	földomlás,	 természetes	üreg	vagy	talajszint	alatti	épít-
mény	 beomlása,	 legalább	 15	 m/sec	 erősségű	 szélvihar,	
felhőszakadás,	 árvíz,	 belvíz,	 egyéb	 vízelöntés,	 jégverés,	 lezúduló	
hótömeg,	hónyomás	által	keletkezett	kár.

3.3.	 Üvegkár
	 	A	biztosított	jármű	ablaküvegeiben	kívülről	ható,	hirtelen	fellépő,	

baleseti	 jellegű	 erőhatás	 vagy	 rongálás	 által	 keletkezett	 törés,	
illetve	egyéb	sérülés.

4.  Biztosítási szolgáltatások
4.1.		 Haláleseti	szolgáltatás
	 	A	 baleseti	 halál	 esetén	 a	 biztosító	 biztosítottanként	 5	 millió	 Ft	

haláleseti	biztosítási	összeget	fizeti	ki	az	örökösnek.
	 	Amennyiben	a	biztosított	gépjárműben	az	engedélyezettnél	többen	

utaztak,	 a	 személyenként	 fizetendő	 összeg	 a	 megengedett	 és	 a	
tényleges	létszám	arányában	csökken.

4.2.	 Végleges	egészségkárosodás	szolgáltatása
	 	Ezt	 a	 szolgáltatást	 a	 biztosító	 akkor	 nyújtja,	 ha	 a	 biztosított	 a	

balesettől	számított	1	éven	belül	 legalább	31%-os	mértékű	vég-
leges	egészségkárosodást	szenved.

	 	Végleges	egészségkárosodás	esetén	a	haláleseti	biztosítási	összeg	
110	 százalékának	 az	 egészségkárosodás	 mértékének	 megfelelő	
százaléka	kerül	kifizetésre.

	 	A	bekövetkezett	egészségkárosodás	mértéke	az	összes	körülményt	
figyelembe	vevő	orvosi	vizsgálat	alapján	az	alábbiak	szerint	kerül	
megállapításra:

Testrészek Egészségkárosodás 
mértéke (%)

Mindkét	szem	látásának	elvesztése	 100
Mindkét	kar	vagy	kéz	elvesztése	 100
Mindkét	láb	elvesztése	combtól	 100
Mindkét	lábszár	elvesztése,	protézisre	alkalmatlan	 100
Mindkét	lábszár	elvesztése,	jó	térdfunkcióval	 80
Egy	oldali	comb	elvesztése	 80
Egy	oldali	felkar	elvesztése	 80
Egy	oldali	alkar	elvesztése	 70
Mindkét	fül	hallóképességének	teljes	elvesztése	 70
Egy	oldali	lábszár	elvesztése	 70
Egy	oldali	kézfej	elvesztése	csuklóból	 70
Egy	oldali	lábfej	elvesztése	a	boka		
csatlakozásánál	vagy	felette	

40

Egy	szem	látásának	teljes	elvesztése	 35
Egy	fül	hallóképességének	teljes	elvesztése	 25
Egy	hüvelykujj	teljes	elvesztése	 30
Mutatóujj	teljes	elvesztése	 20
Nagylábujj	teljes	elvesztése	 10
Egyéb	kézujj	teljes	elvesztése	 10
Egyéb	lábujj	teljes	elvesztése	 3

	 	A	 táblázatban	 nem	 rögzített	 szervek	 vagy	 testrészek	 elvesztése,	
funkciócsökkenése	esetén	a	biztosító	orvosa	állapítja	meg,	hogy	a	
biztosított	 normál	 testi	 vagy	 szellemi	 teljesítőképessége	 milyen	
mértékben	csökkent.

	 	A	biztosító	orvos-szakértőjének	véleménye	független	minden	más	
orvosi	és	társadalombiztosítási	szerv	megállapításától.	Amennyiben	
a	 biztosított	 nem	 ért	 egyet	 a	 biztosító	 döntésével,	 kérheti	 saját	
költségére	a	másodfokú	orvosi	bizottság	döntését.

	 	Ha	azonos	baleset	következtében	több	szerv,	 testrész	együttesen	
sérült,	 az	 egészségkárosodási	mértékek	 összeadódnak,	de	 ennek	
összege	a	100%-ot	nem	haladhatja	meg.

	 	Amennyiben	a	baleset	 során	olyan	 funkciók,	 testrészek	károsod-
tak,	melyek	működőképessége	már	a	baleset	előtt	csökkent	volt,	
akkor	 az	 előzetes	 egészségkárosodás	 mértéke	 a	 táblázat	 alapján	
levonásra	kerül	a	szolgáltatás	megállapításánál.

	 	Ha	 a	 biztosító	 a	 biztosított	 számára	 valamely	 balesete	 miatt	 jelen	
szerződés	alapján	már	rokkantsági	szolgáltatást	teljesített	és	ugyane-
zen	baleset	miatt	a	biztosított	a	balesettől	számított	egy	éven	belül	
meghal,	úgy	a	biztosító	fizetési	kötelezettsége	csak	a	baleseti	halál	
biztosítási	összegének	arra	a	részére	korlátozódik,	amely	meghaladja	
a	már	kifizetett	maradandó	egészségkárosodási	szolgáltatást.

4.3.	 	Baleseti	sérülés	szolgáltatás
		 	Ha	a	biztosított	a	kockázatviselés	időszaka	alatt	olyan	közlekedési	

balesetet	 szenved,	 melynek	 következtében	 1-30%-ot	 meg	 nem	
haladó	 maradandó	 egészségkárosodást	 vagy	 legalább	 II.	 fokú,	 a	
testfelület	 minimum	 5%-ára	 kiterjedő	 égési	 sérülést	 szenved,	
akkor	a	biztosító	100	000	Ft	biztosítási	összeget	fizet	ki.

5.  Kizárások
 Nem terjed ki a biztosítás:
 – a taxi, bérgépkocsi és az autóbusz utasaira,
 –  a versenyen vagy arra való felkészülés közben bekövetkezett 

balesetekre,
 –  a biztosított pszichiátriai betegségével okozati összefüggésben 

bekövetkező balesetekre,
 –  a biztosított járművet eltulajdonítóra vagy jogtalan használóra 

és az általa szállított személyekre,
 –  az utasok ki- és beszállásával kapcsolatos balesetekre,
 –  a biztosított jármű szervizelése, karbantartása, javítása közben 

bekövetkező balesetekre,
 –  radioaktív vagy ionizáló sugárzás által közvetve vagy köz-

vetlenül okozott balesetekre,
 –  a biztosítottak azon balesetére, amely sztrájk, tüntetés, 

zavargás, felkelés, terrorcselekmény vagy háború következ-
tében keletkeztek.

6. Mentesülés
6.1.   A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biz-

tosított halálát a kedvezményezett szándékos magatartása okozta.
6.2.  A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeget nem 

fizeti ki, ha a balesetet a biztosított szándékos vagy súlyosan gon-
datlan magatartása okozta.

  Súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás, ha 
a biztosított a járművet

 a)  adott gépjármű kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély 
nélkül vezette;

 b)  kábítószer vagy vezetési képességet hátrányosan befolyásoló 
szer, vagy 0,8 ezreléket elérő alkoholos befolyásoltság állapo-
tában vezette.

  Súlyosan gondatlannak minősül, ha a baleset a biztosított szán-
dékosan elkövetett súlyos bűncselekménye kapcsán vagy azzal 
összefüggésben következett be.

  Súlyosan gondatlannak minősül, ha a jármű a kár időpontjában 
súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és ez közrehatott a 
kár bekövetkezésében.

  A jelen biztosítás értelmében nem minősül mentesülési oknak a 
gépjármű vezetői engedély nélküli vezetése, ha a gépjárművet az 
elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt vezetői engedéllyel 
vezették, de azt a káresemény időpontjától számított 30 napon 
belül változatlan feltételekkel meghosszabbították. Indokolt 
akadályoztatás (például személyi sérülés, kórházi ápolás stb.) ese-
tén e 30 napos határidőt az akadály megszűnésétől kell számítani.

6.3.  Mentesülési ok fennállása esetén a biztosító a biztosított utasok 
részére sem nyújt szolgáltatást.



7.  A biztosító teljesítése
  A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 

belül írásban kell a biztosítónál bejelenteni. 
	 	A	 szolgáltatási	 igény	bejelentése	 során	benyújtandó	dokumentu-

mok:
	 	Minden	biztosítási	szolgáltatás	 iránti	 igényhez	be	kell	nyújtani	a	

biztosított	 személyi	 igazolványának	 másolatát,	 valamint	 az	
Igénylőlap	Baleseti	szolgáltatáshoz	nyomtatványt	kitöltve,	a	bizto-
sítási	esemény	részletes	leírásával.	A	szolgáltatási	nyomtatványhoz	
az	alábbi	dokumentumokat	kell	csatolni:

	 –	 	amennyiben	 a	biztosítási	 eseménnyel	 vagy	 az	 annak	 alapjául	
szolgáló	körülménnyel	kapcsolatban	rendőrségi,	közigazgatási,	
tűzvédelmi	 vagy	más	hatósági	 eljárás	 indult,	 az	 eljárás	 során	
keletkezett,	illetőleg	az	eljárás	anyagának	részét	képező	iratok	
másolata	(büntetőeljárásban	és	szabálysértési	eljárásban	meg-
hozott	jogerős	határozat	csak	abban	az	esetben,	ha	az	a	szol-
gáltatási	igény	benyújtásakor	már	rendelkezésre	áll),

	 –	 	ittasság	illetve	bódító,	kábító	vagy	hasonló	hatást	kiváltó	szerek	
hatásának	vizsgálatáról	készült	orvosi	irat,

	 –	 	a	gépjármű	vezetőjének	érvényes	vezetői	engedélye	másolata,
	 –	 	az	 első,	 akut	 ellátást	 igazoló	 orvosi	 dokumentum	 másolata	

(ennek	hiányában	a	biztosító	nem	teljesít	baleseti	szolgáltatást),
	 –	 a	kórházi	zárójelentés(ek)	másolata(i),
	 –	 	a	 kórházi	 betegellátás	 során	 keletkezett	 iratok	 hitelt	 érdemlő	

másolata(i)	a	(fekvőbetegként)	kórházban	töltött	napok	számáról.
	 	Halál	esetén	a	fentieken	kívül	még	az	alábbi	dokumentumok	csa-

tolása	szükséges:
	 –	 	a	halotti	anyakönyvi	kivonat	másolata,
	 –	 	a	halottvizsgálati	bizonyítvány	másolata,
	 –	 	külföldön	bekövetkezett	halál	esetén	a	halál	körülményeiről	a	

külföldi	hatóság	által	kiállított	okirat	hiteles	magyar	fordítása,
	 –	 	a	 kedvezményezett	 jogosultságát	 igazoló	 okirat	 másolata	 (pl.	

jogerős	hagyatékátadó	végzés,	öröklési	bizonyítvány).
	 	A	biztosító	a	szolgáltatási	igény	elbírálásához	a	becsatolt	iratokat	

ellenőrizheti,	illetőleg	a	bejelentett	igény	elbírálásával	összefüggő	
egyéb	iratokat	szerezhet	be.	A	biztosított	jogosult	a	károk	és	költ-
ségek	 egyéb	 okmányokkal,	 dokumentumokkal	 illetőleg	 egyéb	
módon	történő	igazolására	a	bizonyítás	általános	szabályai	szerint	
annak	érdekében,	hogy	követelését	érvényesíthesse.

	 	A	biztosító	a	szolgáltatásokat	az	igény	elbírálásához,	illetve	a	telje-
sítéshez	 szükséges	 összes	 irat	 beérkezése	 után,	 az	 utoljára	
beérkezett	irat	kézhezvételétől	számított	15	napon	belül	teljesíti.

8.  Területi hatály
	 	A	kiegészítő	biztosítás	területi	hatálya	megegyezik	az	alapbiztosí-

tás	területi	hatályával.

9.  Önrészesedés
	 A	biztosító	a	szolgáltatásokból	önrészesedést	nem	von.

10.  Díjkedvezmény
	 A	kiegészítő	biztosítás	díjából	kedvezmény	nem	adható.

11.  Egyéb feltételek
	 	Ezen	 feltételekben	 nem	 tárgyalt	 kérdésekben	 az	 alapbiztosítás	

feltételeiben	foglaltak	szerint	kell	eljárni.
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