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Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni
a KÖBE DEFEKT névre hallgató, Gumiabroncs-, kátyúkár-
és fényszórókár-biztosítását. Célunk, hogy egyértelmûen és
közérthetô módon nyújtsunk tájékoztatást egyesületünkrôl, a
biztosító fô szolgáltatásának lényegérôl, különösen nagy
hangsúlyt fektetve a specialitásokra és az esetlegesen alkal-
mazott korlátozásokra. Szeretnénk áttekintést adni továbbá
arról, milyen elemeket tartalmaz és hogyan mûködik a bizto-
sítás, pontosan mire kell figyelnie a szerzôdés megkötése-
kor, majd késôbb a szerzôdés tartama alatt.

Fontos azonban, hogy ez az ügyféltájékoztató nem helyette-
síti a biztosítási feltételeket, ezért kérjük, hogy jelen tájékoz-
tatásunkkal együtt, lehetôség szerint, a biztosítási feltételeket
is olvassa át. A biztosítási szerzôdés fontos eleme továbbá
az Ön biztosítási ajánlata alapján kiállított kötvény, amely
szerzôdése konkrét, egyedi adatait rögzíti. Amennyiben bár-
milyen további kérdése merülne fel a biztosítással kapcsolat-
ban, telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36-1-433-1180) szí-
vesen állunk rendelkezésre.

1. A biztosító

Név: KÖBE Közép-európai
Kölcsönös Biztosító Egyesület

Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

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

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

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

2. A biztosítás

A KÖBE DEFEKT Gumiabroncs-, kátyúkár- és fényszórókár-
biztosítás egy olyan kárbiztosítás, amely a kötvényben fog-
lalt biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított gépjármû
rendeltetésszerû használata során, közúton keletkezett, va-
lamely gumiabroncsának váratlan meghibásodása (defekt)
miatt szükségessé vált abroncs javítási, szerelési, centríro-
zási költségeit, valamint a kô- vagy kavicsfelverôdés miatt
károsodott fényszórók javítási, be- és kiszerelési költségeit.
Megtéríti továbbá a KRESZ szabályainak betartásával veze-
tett gépjármû, közúton keletkezett, elôre nem látható és ba-
lesetveszély okozása nélkül nem elkerülhetô kátyúba futása

miatt, a biztosított gépjármûben keletkezett károkat, legfeljebb
a kötvényben meghatározott biztosítási összeg mértékéig.
Mindezeken túl, kátyúkár esetén a KÖBE Közép-európai Köl-
csönös Biztosító Egyesület segítséget nyújt és egyben átvál-
lalja a károsult kárral kapcsolatos, jogszabályban elôírt beje-
lentési kötelezettségének teljesítését.

3. A biztosítási szerzôdés

A biztosítási szerzôdés az Ön által, az ajánlaton megadott
adatok alapján jön létre. Ezeket az információkat a biztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi.

Az ajánlat alapján létrejött biztosítási szerzôdés része a biz-
tosítási feltételek, továbbá a biztosítási kötvény.

4. A szolgáltatás

Defekt, kátyúkár és fényszórókár esetén a biztosító a bizto-
sítási feltételekben részletezett biztosítási események által,
a biztosított gépjármûben keletkezett károkat téríti meg, a
keletkezett kár mértékéig, de legfeljebb a kötvényben feltün-
tetett és az adott biztosítási eseményhez rendelt biztosítási
összeg erejéig.

Egy-egy biztosítási eseményhez meghatározott összeg a fo-
lyó biztosítási idôszakra teljesített kárkifizetéssel csökken,
kivéve, ha a szerzôdô az éves díjat megfelelôen kiegészíti.

5. A szolgáltatás korlátozása

Amennyiben egy káresemény kapcsán a defekt és a kátyú-
kár biztosítási esemény egyszerre megvalósul, a defekt biz-
tosítási eseményre meghatározott biztosítási összeg külön
önálló kárként kizárólag akkor érvényesíthetô, ha a keletke-
zett kár mértéke meghaladta a kátyúkárhoz tartozó biztosítá-
si összeg mértékét.

Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási esemé-
nyen kívül egyéb, más tényezô is közrehatott, a biztosító a
kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben az a biz-
tosítási eseménnyel összefüggésben áll.

A szolgáltatási összegbôl minden esetben levonásra kerül a
felhasználható (hasznosítható) maradványok értéke, vala-
mint az egyéb módon megtérült összeg.

6. A biztosítási idôszak és tartam

A DEFEKT biztosítás határozatlan tartamú, a tartamon belü-
li biztosítási idôszak egy év, a biztosítási évforduló minden
évben a kockázatviselés megkezdésének naptári napja,
amely mindig a soron következô biztosítási idôszak elsô
napja is egyben.

Ügyféltájékoztató
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7. A biztosítási szerzôdés hatálybalépése,
a kockázatviselés kezdete

Fontos, hogy a biztosító kockázatviselése csak érvényesen
létrejött szerzôdés esetében indulhat meg. A biztosító kocká-
zatviselésének kezdete az a nap, amikortól a biztosító a biz-
tosítási feltételek szerinti események vonatkozásában átvál-
lalja a kockázatot, azok bekövetkezése esetén pedig a szer-
zôdési feltételek szerint, szolgáltatást nyújt.

Ennek alapján a DEFEKT biztosítási szerzôdés kockázatvi-
selése három különbözô idôpontban kezdôdhet:

Elsô és második eset: Amennyiben a biztosító a szerzôdô
ajánlatát annak beérkezésétôl számított 15 napon belül vál-
tozatlan tartalommal elfogadja, vagy arra nem nyilatkozik, a
kockázatviselés az ajánlat aláírását követô napon vagy az
ajánlaton feltüntetett késôbbi idôpontban kezdôdik.

Harmadik eset: Amennyiben a biztosító a szerzôdô ajánlatára
annak beérkezésétôl számított 15 napon belül ellenajánlatot
tesz, a kockázatviselés az ellenajánlatban meghatározott na-
pon kezdôdik, amennyiben a szerzôdés utóbb létrejön.

Amennyiben az ajánlatot a biztosító a rendelkezésére álló ti-
zenöt napos határidôn belül visszautasítja, az ezen idôszak
alatt bekövetkezett károkért helytállni nem köteles, az eset-
legesen megfizetett biztosítási díjakat visszautalja.

8. Biztosítási esemény

A biztosítás biztosítási eseményei a defekt, a kátyúkár és a
fényszórókár események. Az egyes események pontos leírá-
sát a biztosítási feltételekben találja meg. Kérjük, szerzôdés-
kötés elôtt minden esetben, alaposan olvassa át ezeket a
definíciókat és csak abban az esetben kösse meg szerzôdé-
sét, amennyiben meggyôzôdött arról, hogy az itt leírt biztosí-
tási események megfelelô biztosítási védelmet jelentenek a
biztosítani kívánt gépjármû tekintetében.

9. Díjfizetés

A biztosítás díját a biztosító biztosítási idôszakonként hatá-
rozza meg. A soron következô biztosítási idôszakra vonatko-
zó díjat a biztosító köteles a biztosítási idôszak megkezdése
elôtt legalább 60 nappal a szerzôdô tudomására hozni.

A biztosítás díja elôre fizetendô.

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés elsô napján esedé-
kes.

A biztosítás folytatólagos díja mindig annak az idôszaknak az
elsô napján esedékes, amelyre a díj, vagy díjrészlet vonat-
kozik.

A biztosító függô biztosításközvetítôje nem jogosult biztosí-
tási díj átvételére, nem jogosult továbbá a szolgáltatási
összeg kifizetésében közremûködni.

10. Reaktiválás

A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô százhúsz
napon belül a felek a szerzôdést közös megegyezéssel, az
elmaradt díj megfizetését követôen újra érvénybe helyezhe-
tik (reaktiválás). A biztosító kockázatviselése az újra érvény-
be helyezés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed
ki a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helyezésé-
nek idôpontja között eltelt idôszakra.

11. Értékkövetés (indexálás)

A biztosító biztosítási idôszakonként külön díjat állapít meg.
A következô biztosítási idôszakra vonatkozó díjat a biztosító
köteles az új biztosítási idôszak megkezdése elôtt legalább
hatvan nappal a szerzôdô tudomására hozni.

12. A szerzôdés megszûnésének esetei

A DEFEKT biztosítás megszûnhet:

• évfordulóra történô felmondással,
• díjnemfizetéssel,
• érdekmúlással,
• a felek közös megegyezésével.

Évfordulóra történô felmondás

A biztosítási szerzôdés bármikor, de kizárólag írásban, a biz-
tosítási idôszak végére mondható fel. A felmondási idô har-
minc nap. Évfordulóra történô felmondás esetén a szerzôdés
és a biztosító kockázatviselése a biztosítási év utolsó napján
huszonnégy (24.00) órakor, maradékjogok nélkül megszûnik.

Díjnemfizetéses megszûnés

Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a
biztosító – a következményekre történô figyelmeztetés mel-
lett – a szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl számított 30
napos póthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A
póthatáridô eredménytelen elteltével a szerzôdés az esedé-
kesség napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti.

Érdekmúlás

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek
megszûnt, az érdekmúlás napjával a biztosító kockázatvise-
lése és egyben a biztosítási szerzôdés vonatkozó része is –
biztosítási esemény bekövetkezése nélkül – megszûnik. A
biztosítót ebben az esetben az érdekmúlás napjáig esedé-
kes díj illeti meg.

Közös megegyezés

A biztosítási szerzôdés – részben vagy egészben – a felek
közös megegyezésével bármikor módosítható, megszüntet-
hetô. Utóbbi esetben a biztosítót a kockázatviselés utolsó
napjáig járó díj illeti meg.
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13. A biztosító mentesülésének feltételei

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, érdemi

vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk, megbízottjuk;
vagy

c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje vagy a biz-
tosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munka-
vállalója vagy megbízottja okozta.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például, ha a kár:

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkohol-
szint),

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsola-

tos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerzôdô kármeg-
elôzési vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével
okozta.

14. Alkalmazott kizárások

A biztosítási szerzôdés megkötése elôtt megfontolandó
szempont, hogy számos olyan eset is azonosítható, amikor
a biztosító a keletkezett kár ellenére nem nyújt majd szolgál-
tatást. Ezeknek az eseteknek a körét az ún. kizárások tartal-
mazzák, amelyek pontosítják azokat a körülményeket, ame-
lyek fennállása esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-
ge nem áll be. Az alábbiakban felsoroljuk a leglényegesebb
és a legáltalánosabb tartalmú kizárásokat, fontos azonban,
hogy az egyes biztosítási eseményekhez tartozóan további
specifikus kizárásokat is tartalmaz a szerzôdés. Ezekrôl a
biztosítási feltételekben az egyes biztosítási események
leírásánál tájékozódhat részletesebben.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvetlenül
összefüggésbe nem hozható következményi károkat.

Nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító nem nyújt
kártérítést, amennyiben:

a) a kárt a KRESZ 3. § b) és c) pontjának valamint a 25. §
(1) bekezdés és 26. § (4) bekezdés elôírásainak be nem
tartása, a forgalmi, az idôjárási, a látási, továbbá az útvi-
szonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minô-
ségének és állapotának) nem megfelelô közlekedés, vagy
abszolút, illetve relatív sebbességtúllépés okozta,

b) a kár szabálysértés miatt, vagy azzal összefüggésben ke-
letkezett,

c) a kár a biztosított gépjármû nem rendeltetésszerû haszná-
latára visszavezethetô okok miatt következett be,

d) a kár a gépjármû sporteszközként történô használata, ver-
senyzés, vagy versenyre való felkészülés során keletke-
zett.

Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka közvet-
lenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:
a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi alkalmazá-

sa, harci eszköz, vagy hadianyag felhasználásának követ-
kezménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, fosztogatás,
egyéb erôszakos cselekmény következménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden olyan cse-
lekményt is, melyet valamely tényleges, vagy várhatóan
bekövetkezô terrorcselekmény meghiúsítása, vagy az az
elleni védekezés során tesznek,

d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok olyan ki-
bocsátása, kiszökése, amely közvetlenül, vagy közvetve
nukleáris sugárzást, radioaktív vegyi, biológiai szennye-
zést eredményez.

Nem téríti a biztosító azon károkat, amelyek a biztosított
gépjármû avultságával, rendszeres karbantartásának elmu-
lasztásával összefüggésben következtek be.

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel
nem megegyezô minôségû elem, anyag, alkatrész stb. be-
építése, vagy egyéb ok miatt, az esztétikai értékcsökkenés-
bôl adódik.

Nem téríti meg a biztosító a lejárt forgalmi engedéllyel közle-
kedô, a forgalomból kivont vagy a lejárt vezetôi engedéllyel
vezetett gépjármûvekben keletkezett károkat.

15. Teendôk káresemény bekövetkezésekor

A biztosítási eseményt (káreseményt) a tudomásra jutástól
számított lehetô legrövidebb idôn belül, de legkésôbb 5 na-
pon belül be kell jelenteni a biztosítónak, illetve lehetôvé kell
tenni a kárbejelentés tartalmának ellenôrzését.

A defektkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbon-

tott javítási számla,
c) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,
d) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata.

A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) rendôrségi jegyzôkönyv (minden esetben),
b) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárt okozó

kátyú kikerülése, vagy más manôverrel történô elkerülése
az adott körülmények között balesetveszélyes lett volna,

c) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárhely-
színként megjelölt útszakaszra volt-e kihelyezve az
„Egyenetlen úttest” figyelmeztetô tábla (KRESZ 16. § (1)
i-pont – 76. ábra), vagy az úthibákra más módon figyel-
meztetô, egyéb (pl. sebességkorlátozó, egyéb veszély)
tábla,

d) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
e) fényképek:

– az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatóságára al-
kalmas módon)
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– a kátyúról (a kátyú méretét, elhelyezkedését, mélysé-
gét bemutató módon – referencia eszköz pl. gyufásdo-
boz, öngyújtó, töltôtoll használata indokolt)

– a sérült jármûrôl (fontos, hogy a sérült jármû a fénykép
alapján egyértelmûen azonosítható legyen – forgalmi
rendszám is látszódjon)

– a sérülésrôl, a sérült alkatrészrôl, egységrôl,
f) tanú nyilatkozatok a tanúk nevével, elérhetôségeivel,
g) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbon-

tott javítási számla, vagy javítási kalkuláció,
h) sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg szak-

szerviz által kiadott),
i) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,
j) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,
k) az érvényes kötelezô biztosítás biztosítójának és szerzô-

désazonosítójának megjelölése,
l) amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelkezik cas-

co biztosítással, a biztosító, illetve szerzôdésazonosító
megadása.

Fényszórókárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbon-

tott javítási számla,
c) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,
d) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,
e) a kárt okozó gépjármû forgalmi rendszáma,
f) a kárt okozó gépjármû vezetôjének írásban tett elismerô

nyilatkozata.

16. Ügyféladatok továbbíthatósága

A biztosító a szerzôdés megkötésével, állományban tartásá-
val, a szerzôdésbôl származó követelés megítélésével kap-
csolatos, biztosítási titoknak minôsülô adatokat a biztosító az
adatvédelmi szabályok megtartásával a Bit. (a biztosítókról
és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény)
rendelkezései szerint harmadik személy részére (elektronikus
adatfeldolgozás céljából elektronikus adatfeldolgozó részére,
viszontbiztosítás céljából viszontbiztosító részére, együttbiz-
tosítás esetén a kockázatot vállaló másik biztosítónak, adat-
tárolás, nyilvántartás céljából érvényes kiszervezési szerzô-
déssel rendelkezô szolgáltatónak illetve a biztosító szerzô-
dött szakértôi részére a kockázatvállalás és a szolgáltatási
igény rendezésével kapcsolatos szakértôi vélemény elkészí-
tése céljából) átadhatja.

17. A pótlólagos befizetés intézménye

Az egyesület alapszabálya értelmében pótlólagos befizetést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az

egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az eset-
ben, ha a tárgyévi szolgáltatások és esetleges veszteségek
ellenértékére az egyesület vagyona, a biztosítási díjak, a biz-
tosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nem nyújtanának elegendô fedezetet. A pótlólagos befizetés
mértéke azonban nem haladhatja meg az egyesületi tag ál-
tal bármilyen jogcímen teljesített éves befizetés 100%-át.

18. Panaszok kezelése

Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító központi panaszirodájához lehet be-
nyújtani, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (sze-
mélyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, tele-
faxon, elektronikus levélben):

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

A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony létrejötté-
vel, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, to-
vábbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatos esetleges jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezé-
sére természetes személy fogyasztó írásban panaszt nyújt-
hat be a Pénzügyi Békéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
E-mail: pbt@mnb.hu

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

A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hez lehet fordulni panasszal.

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bíróság-
hoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

19. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

A biztosítási szerzôdésre a magyar jog szabályai az irány-
adók.
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A KÖBE DEFEKT biztosítása egy olyan kárbiztosítás, amely a kötvényben fog-

lalt biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított gépjármû rendeltetésszerû

használata során, közúton keletkezett, valamely gumiabroncsának váratlan

meghibásodása (defekt) miatt szükségessé vált abroncs javítási, szerelési, centí-

rozási költségeit, valamint a kô- vagy kavicsfelverôdés miatt károsodott fény-

szórók javítási be- és kiszerelési költségeit. Megtéríti továbbá a KRESZ szabá-

lyainak betartásával vezetett gépjármû, közúton keletkezett, elôre nem látható

és balesetveszély okozása nélkül nem elkerülhetô kátyúba futása miatt, a biz-

tosított gépjármûben keletkezett károkat, legfeljebb a kötvényben meghatározott

biztosítási összeg mértékéig. Mindezeken túl, kátyúkár esetén a KÖBE Közép-

európai Kölcsönös Biztosító Egyesület segítséget nyújt és egyben átvállalja a

károsult kárral kapcsolatos, jogszabályban elôírt bejelentési kötelezettségének

teljesítését.

Az ajánlat és annak esetleges mellékletei, a kötvény, a biztosítási feltételek, to-

vábbá a szerzôdô felek által tett nyilatkozatok, megállapodások és záradékok

együttesen alkotják a biztosítási szerzôdést. A biztosítási szerzôdésben a szer-

zôdô díjfizetésre, a biztosító pedig – a szerzôdésben foglalt biztosítási esemé-

nyek biztosítási feltételek szerinti bekövetkezése esetén – biztosítási szolgáltatás

teljesítésére kötelezi magát. A biztosítási szerzôdésben nem szabályozott kérdé-

sekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos

magyar jogszabályok az irányadók.

Preambulum
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A KÖBE DEFEKT gumiabroncs-, kátyúkár- és fényszórókár-
biztosítás a jelen szerzôdési feltételek szerint jön létre.

1. BIZTOSÍTÓ, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTOTT,
BIZTOSÍTOTT GÉPJÁRMÛ

1.1. Biztosító: A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület, 1108 Budapest, Venyige u. 3. (továbbiak-
ban: biztosító).

1.2. Szerzôdô: A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosí-
tó Egyesület tagja, természetes személy fogyasztó,
vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés], aki a biz-
tosított gépjármû megóvásában érdekelt, vagy aki a
szerzôdést ilyen érdekelt személy javára köti.

1.2.1. A biztosítási ajánlatot a szerzôdô teszi, a szerzôdés
létrejötte esetén a díjat a szerzôdô fizeti meg.

1.2.2. A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a szerzôdô,
továbbá a szerzôdô jogosult és köteles a biztosítással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

1.3. Biztosított: A biztosítási ajánlaton, kötvényen feltünte-
tett gépjármû tulajdonosa.

1.4. Biztosított gépjármû: Az ajánlaton és a biztosítási köt-
vényen feltüntetett forgalmi rendszámú, vagy a 2009.
évi LXII. törvény (GFB törvény) rendelkezései szerint
gépjármûnek minôsített, érvényes GFB biztosítással
rendelkezô bármely jármû lehet.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattal kezdeményezi.

2.2. A biztosított szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges, minden olyan kö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy
ismernie kellett, illetve amelyekre vonatkozóan a biz-
tosító – a szerzôdés részét képezô ajánlaton és az
ahhoz tartozó adatlapon – kérdést tett fel.

2.3. A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodá-
sával jön létre.

2.4. A biztosító a szerzôdô ajánlatát a kötvénykiállításra
jogosult szervéhez történô beérkezéstôl számított ti-
zenöt napon belül bírálja el. Amennyiben a biztosító
szerzôdô ajánlatára a rendelkezésére álló tizenöt na-
pon belül nem nyilatkozik, a szerzôdés a kockázatel-
bírálási idô elteltét követô napon, az ajánlat szerinti
tartalommal jön létre, az ajánlatnak a biztosító részére
történt átadása idôpontjára visszamenô hatállyal, fel-
téve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonat-
kozó, jogszabályban elôírt tájékoztatás birtokában, a
biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díj-
szabásnak megfelelôen tették. 

2.5. Amennyiben az ajánlatot a biztosító a fentiek szerint
rendelkezésére álló tizenöt napos határidôn belül
visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett
károkért helytállni nem köteles, az esetlegesen meg-
fizetett biztosítási díjakat visszautalja.

2.6. Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben

eltér a jelen feltételektôl, a biztosító a szerzôdés létre-
jöttétôl számított tizenöt napon belül írásban javasol-
hatja a szerzôdés feltételeknek megfelelô módosítá-
sát.
Amennyiben a szerzôdô fél a biztosító módosító javas-
latát nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem
válaszol, a biztosító az elutasítástól, illetôleg a módo-
sító javaslat kézhezvételétôl számított tizenöt napon be-
lül a szerzôdést harminc napra írásban felmondhatja.

2.7. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus köt-
vényt állít ki.

2.8. Amennyiben az elektronikus kötvény tartalma a szer-
zôdô ajánlatától eltér és az eltérést a szerzôdô kése-
delem nélkül nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény
tartalma szerint jön létre. E rendelkezést lényeges el-
térésekre kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a bizto-
sító az eltérésre a szerzôdô figyelmét a kötvény ki-
szolgáltatásakor írásban, külön is felhívta.

3. A SZERZÔDÉS TARTAMA,
BIZTOSÍTÁS ÉVFORDULÓJA

3.1. A biztosítási szerzôdés határozatlan tartamú.
3.2. A tartamon belüli biztosítási idôszak egy év, a biztosí-

tási évforduló pedig a kockázatviselés megkezdésének
naptári napja, amely egyben a következô biztosítási
idôszak elsô napja is egyben.

4. HATÁLYBALÉPÉS,
A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

4.1. A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének)
kezdete az az idôpont, amelytôl kezdôdôen a biztosí-
tó átvállalja a biztosítási szerzôdésben meghatározott
kockázatokat. Kockázatviselés kizárólag érvényesen
létrejött szerzôdés esetében indulhat meg.

4.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az ajánlat aláírását követô nap nulla (0.00) órája,
amennyiben a felek halasztott kockázatviselésben kü-
lön nem állapodtak meg, feltéve, hogy az ajánlatot an-
nak beérkezésétôl számított 15 napon belül a biztosí-
tó változatlan tartalommal elfogadta vagy arra nem
nyilatkozott.

4.3. Halasztott kockázatviselés esetén a biztosító kockázat-
viselésének kezdete az ajánlaton feltüntetett idôpont,
de a kockázatviselés kizárólag csak abban az esetben
indulhat meg, ha a biztosítási szerzôdés létrejön.

5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

Évfordulóra történô felmondás

5.1. A biztosítási szerzôdés írásban, a biztosítási idôszak
végére mondható fel. A felmondási idô harminc nap.
Felmondás esetén, a szerzôdés és a biztosító kocká-
zatviselése a biztosítási idôszak utolsó napján, hu-
szonnégy (24.00) órakor megszûnik.

Biztosítási feltételek
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Díjnemfizetés miatti megszûnés

5.2. Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik
meg, a biztosító – a következményekre történô figyel-
meztetés mellett – a szerzôdô felet a felszólítás elkül-
désétôl számított harmincnapos póthatáridô tûzésé-
vel a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô ered-
ménytelen elteltével a szerzôdés az esedékesség
napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha a
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági
úton érvényesíti.
A szerzôdô elôzetes felhatalmazása alapján a biztosí-
tó – jelen pont szerinti felhívási kötelezettségének –
jogosult a szerzôdô által megadott e-mail címre kül-
dött értesítés útján eleget tenni.

5.2.1. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fi-
zették meg, és a biztosító – a díjfizetési kötelezettség
elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett
szabályok alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel
a szerzôdô felet a befizetés kiegészítésére, a szerzô-
dés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díj-
jal arányos idôtartamra marad fenn.

Érdekmúlás

5.3. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási
esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a
biztosítási érdek megszûnt, az érdekmúlás napjával a
biztosító kockázatviselése is – biztosítási esemény be-
következése nélkül – megszûnik. A biztosítót ebben az
esetben az érdekmúlás napjáig esedékes díj illeti meg.

Közös megegyezés

5.4. Jelen biztosítási szerzôdés a felek kölcsönös megál-
lapodásával bármikor megszüntethetô. Ilyen esetben
a biztosító a megszûnés napjáig esedékes díjat szá-
mítja fel.

6. DÍJFIZETÉS

6.1. A biztosítás díját a biztosító éves biztosítási idôszakok-
ra határozza meg. A KÖBE DEFEKT biztosítás éves
díjú. Az éves díj kizárólag egy összegben fizethetô meg.

6.2. A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésé-
nek napján esedékes.

6.3. A biztosítás folytatólagos díja mindig a soron követke-
zô biztosítási idôszak elsô napján esedékes.

6.4. A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó dí-
jat a biztosító köteles a biztosítási idôszak megkezdé-
se elôtt legalább hatvan nappal a szerzôdô tudomá-
sára hozni.

6.5. A díjnemfizetéssel megszûnt biztosítási szerzôdést, a
biztosítási díjnak a megszûnést követô, utólagos
megfizetése nem helyezi újra hatályba.

6.6. A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsz napon belül a felek a szerzôdést közös meg-
egyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újra érvénybe helyezhetik (reaktiválás).

6.7. A biztosító kockázatviselése az újra érvénybe helye-
zés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki
a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helye-
zésének idôpontja között eltelt idôszakra.

7. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

7.1. A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosítási kötvényen biztosítási eseményenként kü-
lön-külön meghatározott összeg, amely a biztosító
adott biztosítási eseményre és egy adott biztosítási
idôszakra vonatkozó térítésének felsô határa, amely a
biztosítási díj megállapításának alapja is egyben.

8. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

8.1. DEFEKT
8.1.1. Jelen biztosítás szempontjából biztosítási esemény-

nek minôsül a biztosított gépjármû bármely, haszná-
latban lévô gumiabroncsának olyan váratlan, elôre
nem látható ok miatt bekövetkezett sérülése, amely
kizárólag az abroncs felnirôl történô leszerelésével ja-
vítható.

8.1.2. Legalább anyag és munkadíj szinten, tételesen meg-
bontott számla ellenében, a biztosító megtéríti a káro-
sodott, vagy egy új gumiabroncs le- és felszerelésé-
nek, javításának, valamint a kerék centírozásának
költségeit a kötvényben meghatározott biztosítási
összeg erejéig.

8.1.3. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsül biztosí-
tási eseménynek és a biztosító nem nyújt szolgálta-
tást, amennyiben:
a) a sérült gumiabroncs futófelüleletének profilmély-

sége a káresemény idôpontjában nem érte el a
jogszabályban elôírt M1, N1, O1, O2 kategória
esetében az 1,6 mm-t, egyéb kategóriákban:
• a 0,75 m-t meg nem haladó átmérôjû gumiabron-

csok esetében az 1,6 mm-t
• a 0,75 m-nél nagyobb átmérôjû gumiabroncsok

esetében a 3 mm-t,
b) a kár a használaton kívüli segédkerék (pótkerék)

gumiabroncsában keletkezett,
c) a kár a felniben keletkezett,
d) a kár újrafutózott gumiabroncsban keletkezett,
e) a kár az abroncs gyártója által, a gumibaroncshoz

meghatározott maximális sebesség túllépése mi-
att keletkezett,

f) a kár a gumiabroncs korábbi szakszerûtlen javítá-
sára, szerelésére vezethetô vissza,

g) a kár a gumiabroncs gyári, gyártási hibájára ve-
zethetô vissza,

h) a kár nem a biztosított gépjármûre gyárilag elôírt
méretû és minôségû gumiabroncs használata mi-
att következett be,

i) a kár helytelen, szakszerûtlen futómû-beállítás mi-
att következett be,

j) a kárt a lengéscsillapító elhasználódása okozta,
k) a biztosított gépjármû a káresemény idôpontjában

nem az évszaknak megfelelô gumiabronccsal volt
szerelve.

8.1.4. Nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
nem téríti meg a defekt miatt keletkezô következmé-
nyi károkat, az új gumiabroncs beszerzésének költsé-
geit, továbbá más biztosítások (pl. casco, GFB stb.)
által fedezett károkat.

8.2. KÁTYÚKÁR
8.2.1. Jelen biztosítás szempontjából kátyú (burkolathiba):

Az utak használata során a forgalmi igénybevétel és
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környezeti hatások nyomán kialakult, egy vagy több
pályaszerkezeti réteg 4 cm-nél mélyebb, kisfelületû
(legfeljebb 20 m2) folytonossági hiánya, amely az út
használatát nehezíti, növeli a balesetveszélyt, foko-
zottan igénybe veszi a közlekedési eszközöket és
rontja az utazás kényelmét.

8.2.2. Jelen biztosítás szempontjából kátyúkár biztosítási ese-
ménynek minôsül és megtéríti a biztosító, legfeljebb a
kötvényben meghatározott biztosítási összeg mérté-
kéig, azt a kárt, amely a közúti közlekedés szabályai-
nak betartásával vezetett, közúton keletkezett kátyúba
futás során a biztosított gépjármûben keletkezett.

8.2.2.1. A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a károsult
kárigényének megalapozottságát bizonyítsa. A káro-
sult kárigényének megalapozottságát formailag a
11.7. fejezetben meghatározott dokumentumok tel-
jeskörû csatolásával bizonyíthatja.

8.2.3. A biztosítóhoz benyújtott kárigényléstôl függetlenül, a
közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 35. §
szerint a károsultnak kártérítési követelését, a kár ke-
letkezését követôen, közvetlenül a közút kezelôjéhez
is jelentenie kell.

8.2.4. Jelen szerzôdés alapján a biztosító segítséget nyújt a
kárhelyszín szerint illetékes útkezelô azonosításában,
vállalja továbbá, hogy a biztosított fenti jogszabályban
elôírt bejelentési kötelezettségét és a hozzá beérkezô
bejelentéseket idôbeni késedelem nélkül továbbítja a
kárhelyszín szerint illetékes útkezelô felé.

8.2.5. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, ôt illetik
meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg
a kárért felelôs személlyel szemben (Ptk. 558. §).

8.2.6. Amennyiben a biztosítóra a kár megtérítésére irányu-
ló jog csak részben száll át, és a biztosító a kárért fe-
lelôs személy ellen keresetet indít, a biztosított kíván-
ságára köteles egyszersmind az ô igényeit is érvénye-
síteni. A biztosított igényének érvényesítését a bizto-
sító a költségek elôlegezésétôl teheti függôvé.

8.2.7. Ha a biztosító és a biztosított ugyanabban az eljárás-
ban érvényesíti igényét, és a kártérítésként befolyt ér-
ték mindkettôjük követelését nem fedezi, a biztosított
elsôbbséget élvez.

8.2.8. Kizárások:
Jelen biztosítás szempontjából nem minôsül biztosí-
tási eseménynek és a biztosító nem téríti meg a kárt
az alábbi esetekben:
a) amennyiben a kárhelyszínként megjelölt útszakasz

el volt látva az „Egyenetlen úttest” figyelmeztetô
táblával (KRESZ 16. § (1) i-pont – 76. ábra), vagy
az úthibákra más módon figyelmeztetô, egyéb (pl.
sebességkorlátozó) táblákkal, jelzésekkel és a kár
ennek figyelmen kívül hagyása miatt következett be,

b) amennyiben a kár a biztosított gépjármû korábbi
szakszerûtlen javítása, szerelése miatt következett
be,

c) amennyiben a kár a biztosított gépjármû gyári, gyár-
tási hibáira visszavezethetô ok miatt történt.

8.2.9. Amennyiben a kátyúkár biztosítási esemény kapcsán
a defekt biztosítási esemény is bekövetkezett a defekt
biztosítási eseményre meghatározott kártérítési
összeg kizárólag akkor érvényesíthetô, ha a keletke-
zett kár mértéke meghaladta a kátyúkár biztosítási
eseményre megállapított biztosítási összeg mértékét.
A kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a ke-
letkezett kár valós mértékét, legfeljebb a két külön biz-

tosítási eseményhez rendelt biztosítási összegek
együttes mértékét.

8.3. FÉNYSZÓRÓKÁR
8.3.1. Jelen biztosítás szempontjából biztosítási eseménynek

minôsül és a kötvényben meghatározott biztosítási
összeg erejéig megtéríti a biztosító a biztosított gép-
jármû elsô fényszóróiban keletkezett, a biztosított gép-
jármû elôtt haladó bármely más gépjármû által okozott,
kavics- vagy kôfelverôdés kapcsán keletkezô károkat,
ezen belül a sérült fényszóró ki- és beszerelésének
költségeit, valamint a fényszórójavítás költségeit.

8.3.2. A biztosító szolgáltatásának feltétele a károsodást
okozó gépjármû vezetôjének írásban tett elismerése.

8.3.3. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsül biztosí-
tási eseménynek és a biztosító nem téríti meg a kárt,
amennyiben:
a) a kárt okozó gépjármû vezetôje nem, vagy nem

írásban ismerte el felelôsségét,
b) amennyiben a károsodást nem kavics- vagy kôfel-

verôdés okozta,
c) amennyiben a kár nem a fényszóróban (lámpatest

és/vagy lámpabúra) keletkezett,
d) amennyiben a kár nem a biztosított gépjármû gyá-

rilag beszerelt fényszóróiban keletkezett,
e) amennyiben a kár a biztosított gépjármû szaksze-

rûtlenül felszerelt fényszóróiban, a szakszerûtlen
szereléssel okozati összefüggésben keletkezett.

9. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

9.1. Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvet-
lenül összefüggésbe nem hozható következményi ká-
rokat.

9.2. Nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
nem nyújt kártérítést, amennyiben:
a) a kárt a KRESZ 3. § b) és c) pontjának valamint a

25. § (1) bekezdés és 26. § (4) bekezdés elôírásai-
nak be nem tartása, a forgalmi, az idôjárási, a látá-
si, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezeté-
sének, az útburkolat minôségének és állapotának)
nem megfelelô közlekedés, vagy abszolút, illetve
relatív sebbességtúllépés okozta,

b) a kár szabálysértés miatt, vagy azzal összefüggés-
ben keletkezett,

c) a kár a biztosított gépjármû nem rendeltetésszerû
használatára visszavezethetô okok miatt követke-
zett be,

d) a kár a gépjármû sporteszközként történô használa-
ta, versenyzés, vagy versenyre való felkészülés so-
rán keletkezett.

9.3. Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka
közvetlenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:
a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi al-

kalmazása, harci eszköz, vagy hadianyag felhasz-
nálásának következménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, foszto-
gatás, egyéb erôszakos cselekmény következmé-
nye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden
olyan cselekményt is, melyet valamely tényleges,
vagy várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény
meghiúsítása, vagy az az elleni védekezés során
tesznek,
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d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok
olyan kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül,
vagy közvetve nukleáris sugárzást, radioaktív ve-
gyi, biológiai szennyezést eredményez.

9.4. Nem téríti a biztosító azon károkat, amelyek a biztosí-
tott gépjármû avultságával, rendszeres karbantartásá-
nak elmulasztásával összefüggésben következtek be.

9.5. Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az erede-
tivel nem megegyezô minôségû elem, anyag, alkat-
rész stb. beépítése, vagy egyéb ok miatt, az esztéti-
kai értékcsökkenésbôl adódik.

9.6. Nem téríti meg a biztosító a lejárt forgalmi engedéllyel
közlekedô, a forgalomból kivont vagy a lejárt vezetôi
engedéllyel vezetett gépjármûvekben keletkezett ká-
rokat.

10. TERÜLETI HATÁLY

A KÖBE DEFEKT gumiabroncs-, kátyúkár és fényszórókár-
biztosítás területi hatálya Magyarország teljes területe.

11. A SZERZÔDÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

Közlési és változásbejelentési kötelezettség

11.1. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség egyaránt terheli a szerzôdô felet és a biztosí-
tottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közöl-
ni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy beje-
lentésre köteles lett volna.

11.2. Szerzôdô fél köteles a szerzôdéskötéskor a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges minden olyan kö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismernie kellett. Lényegesnek tekinthetô mindaz a kö-
rülmény, amelyekre vonatkozóan a biztosítási ajánla-
ton, illetve az ahhoz kapcsolódó adatlapon kérdés
szerepel. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott,
a valóságnak megfelelô válaszokkal a szerzôdô fél
közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti
a közlési kötelezettség megsértését.

11.3. Szerzôdô fél köteles a lényeges körülmények változá-
sát a biztosítónak írásban bejelenteni. A közlésre vagy
a változás bejelentésére irányuló kötelezettség meg-
sértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be,
kivéve, ha a szerzôdô fél bizonyítja, hogy az elhallga-
tott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre
a biztosítási esemény bekövetkeztében.

Kármegelôzési, kárenyhítési kötelezettség

11.4. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenni a káresemények megelôzése, illetve a be-
következett károk enyhítése céljából, különös tekin-
tettel az alábbiakra:
a) A biztosított mindenkor köteles a KRESZ szabá-

lyainak és elôírásainak megfelelôen közlekedni. 
b) A biztosított köteles gondoskodni a biztosított gép-

jármû rendszeres karbantartásáról, indulás elôtt

köteles továbbá meggyôzôdni a gépjármû kerekei-
nek épségérôl, lámpáinak, biztonsági berendezé-
seinek mûködôképességérôl és a gépjármû közúti
forgalomban való részvételéhez szükséges általá-
nos mûszaki megfelelôségérôl.

Kárbejelentési kötelezettség

11.5. A biztosítási eseményt (káreseményt) a tudomásra ju-
tást követôen, lehetôség szerint azonnal, de legfeljebb
5 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

11.6. A biztosító szolgáltatásával kapcsolatos igényt a szer-
zôdônek, illetve a biztosítottnak kell kezdeményeznie.
A kárigényt – a biztosító által rendelkezésre bocsátott
kárbejelentô nyomtatvány kitöltésével – minden eset-
ben írásban is be kell nyújtani a biztosítónak.

11.7. A defektkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez
az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontott javítási számla,
c) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének má-

solata,
d) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének máso-

lata.
11.8. A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez

az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
a) rendôrségi jegyzôkönyv (minden esetben),
b) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárt

okozó kátyú kikerülése, vagy más manôverrel tör-
ténô elkerülése az adott körülmények között bale-
setveszélyes lett volna,

c) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kár-
helyszínként megjelölt útszakaszra volt-e kihe-
lyezve az „Egyenetlen úttest” figyelmeztetô tábla
(KRESZ 16. § (1) i-pont – 76. ábra), vagy az úthi-
bákra más módon figyelmeztetô, egyéb (pl. sebes-
ségkorlátozó, egyéb veszély) tábla,

d) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
e) fényképek:

– az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatósá-
gára alkalmas módon)

– a kátyúról (a kátyú méretét, elhelyezkedését,
mélységét bemutató módon – referencia eszköz
pl. gyufásdoboz, öngyújtó, töltôtoll használata
indokolt)

– a sérült jármûrôl (fontos, hogy a sérült jármû a
fénykép alapján egyértelmûen azonosítható le-
gyen – forgalmi rendszám is látszódjon)

– a sérülésrôl, a sérült alkatrészrôl, egységrôl,
f) tanú nyilatkozatok a tanúk nevével, elérhetôségei-

vel,
g) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontott javítási számla, vagy javítási kalkuláció,
h) sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg

szakszerviz által kiadott),
i) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének má-

solata,
j) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,
k) az érvényes kötelezô biztosítás biztosítójának és

szerzôdésazonosítójának megjelölése,
l) amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelke-

zik casco biztosítással, a biztosító, illetve szerzô-
désazonosító megadása.
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11.9. Amennyiben a kátyúkár okozta sérülést követôen a
gépjármû valamely sérült alkatrészét kicserélték, a
kárrendezési eljárás lezárásáig a sérült alkatrészt meg
kell ôrizni, szükség esetén a biztosítónak, illetve a
kárhelyszín szerinti útkezelônek a kárigény érvénye-
sítéséhez be kell mutatni.

11.10. Fényszórókárral kapcsolatos kárigény érvényesítésé-
hez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontott javítási számla,
c) a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének má-

solata,
d) a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,
e) a kárt okozó gépjármû forgalmi rendszáma,
f) a kárt okozó gépjármû vezetôjének írásban tett

elismerô nyilatkozata.
11.11. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha

a szerzôdô fél, illetve a biztosított a biztosítási ese-
mény bekövetkezését a fentiekben meghatározott ha-
táridôben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges
felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások
tartalmának ellenôrzését nem teszi lehetôvé, és emi-
att a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges
körülmény kideríthetetlenné válik.

Állapotmegôrzési kötelezettség

11.12. A biztosítási esemény bekövetkezte után a kár felmé-
réséig, de maximum a bejelentésétôl számított ötödik
napig, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a
kárenyhítéshez szükséges mértékben lehet változ-
tatni.

11.13. Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha
a megengedettnél nagyobb mértékû változtatás követ-
keztében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
elbírálása szempontjából lényeges körülmények kide-
ríthetetlenné váltak.

12. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A biztosító tájékoztatási kötelezettsége

12.1. A biztosító a szerzôdô, illetve biztosított kezdeménye-
zésére köteles tájékoztatást adni:
a) a szerzôdés adatairól,
b) a bejelentett károk rendezésének státuszáról,
c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetve ezek

esetleges akadályairól.

Szolgáltatási kötelezettség

12.2. Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási esemény-
nek minôsülô károkat a biztosító a hozzá benyújtott,
legalább anyag és munkadíj szinten tételesen meg-
bontott számla alapján, a beépített új alkatrészek ér-
téknövelô hatásának figyelembevételével téríti meg, a
káridôponti avult (valóságos) értéken, maximum a biz-
tosítási összeg mértékéig.

12.2.1. Az anyagköltségekre vonatkozó amortizált értéken tör-
ténô térítés a kopó-forgó alkatrészekre, a gumiabron-
csokra, a felnikre, az akkumulátorra, a kipufogó rend-
szerre minden esetben, a karosszéria elemekre a biz-

tosított gépjármû 5 éves korát követôen kerül alkal-
mazásra.

12.2.2. A javítással, szereléssel, helyreállítással kapcsolatos
munkadíjként felmerült költségeket a biztosító számla
szerinti értéken téríti, amennyiben a károsodott alkat-
rész cseréjére, javítására felhasznált és kiszámlázott
munkaidô az iparági standard normaidô keretein belül
marad.

12.3. A biztosítási összeg a folyó biztosítási idôszakra fize-
tett kártérítéssel csökken, kivéve, ha a szerzôdô fél az
évi díjat megfelelôen kiegészíti.

12.4. A szolgáltatást követôen a biztosító jogosult utólagos
szemlére, az elvégzett javítások és új alkatrészek be-
építés ellenôrzésére.

A szolgáltatási kötelezettség korlátozása

12.5. A szolgáltatási összegbôl minden esetben levonásra
kerül a felhasználható (hasznosítható) maradványok
értéke, valamint az egyéb módon megtérült összeg.

12.6. Amennyiben a káresemény elôtti állapot a károsodot-
tal megegyezô mûszaki paraméterekkel egyenértékû
módon (pl. technológiaváltás miatt) már nem állítható
helyre, akkor a biztosító a korszerûbb technológia ér-
téknövelô hatását a kártérítési összegbôl levonja.

A szolgáltatási kötelezettség határideje

12.7. A biztosító szolgáltatási kötelezettségét a káresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezé-
sétôl számított tizenöt napon belül teljesíti.

Közrehatás

12.8. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményen kívül egyéb, más tényezô is közrehatott,
a biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen
mértékben az a biztosítási eseménnyel összefüggés-
ben áll.

13. MENTESÜLÉS

13.1. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással
a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,

érdemi vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk,
megbízottjuk; vagy

c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szak-
mai vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított
tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.

13.1.1. Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például,
ha a kár:
a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti vér-

alkoholszint),
b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával

kapcsolatos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

13.2. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szer-
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zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettsé-
gének megszegésével okozta.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelen biztosítás Általános és Különös feltételeiben
nem szabályozott kérdésekben a 6:63. § (5) bekez-
dés kivételével a Polgári Törvénykönyv, továbbá a ha-
tályos magyar jog szabályai az irányadók.

14.2. Az Általános és Különös feltételekben is egyaránt sza-
bályozottak eltérése esetén a Különös feltételekben
foglaltak az irányadók.

14.3. Amennyiben a Különös feltételek másként nem rendel-
keznek, jelen biztosítási szerzôdés alapján keletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számított egy év alatt évülnek el.

14.4. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen fel-
merülô panaszokat a biztosító központi panaszirodájá-
hoz lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefonon)
vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat
útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben):

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

14.5. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és meg-
szûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos esetleges jogviták bírósági
eljáráson kívüli rendezésére természetes személy fo-
gyasztó írásban panaszt nyújthat be a Pénzügyi Bé-
kéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
E-mail: pbt@mnb.hu

A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a természetes személy fogyasztó elô-
zetesen a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vi-
tás ügy rendezését.

14.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese-
tén az MNB-hez lehet fordulni panasszal. 

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.7. A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bíró-
sághoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fo-
gyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

14.8. A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-1-489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.9. A biztosító feladatai ellátásához ügyfelei azon biztosí-
tási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szer-
zôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, illetve
a biztosító szolgáltatásával összefüggnek. Az adatke-
zelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a biztosítá-
si szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez
szükséges, vagy a törvény (2003. évi LX. törvény – to-
vábbiakban Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.

14.10. Biztosítási titoknak minôsül minden olyan – minôsített
adatot nem tartalmazó – a biztosító, a viszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszont-
biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szakta-
nácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is)
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszont-
biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkoznak.

14.11. Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi ada-
tok:
• a biztosító ügyfelének személyes adatai,
• a biztosított vagyontárgy és annak értéke,
• a biztosítási összeg,
• a biztosított egészségi állapotával összefüggô adatok,
• a kártérítés mértéke és teljesítésének idôpontja,
• a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyil-

vántartásával, továbbá a biztosító szolgáltatásával
összefüggô összes lényeges tény és körülmény.

14.12. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat
a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott célokból, az egészségügyi és hozzájuk kapcsoló-
dó személyes adatok kezelésérôl szóló 1997. évi.
XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érin-
tett hozzájárulásával kezelheti.

14.13. Jelen szerzôdés kapcsán az ügyfél személyes adatai-
nak, továbbá egészségi állapotával összefüggô ada-
tainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az aján-
lattétel során és/vagy a biztosítási szolgáltatás igény-
bevételét közvetlenül megelôzôen adja meg.

14.14. A biztosító a személyes adatokat, továbbá az egész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, amed-
dig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény ér-
vényesíthetô.

14.15. Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból,
jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Csak olyan személyes adat kezelhetô, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen, a cél elérésére alkalmas, de csak a cél megva-
lósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adato-
kat a biztosító kezeli és dolgozza fel.

14.16. A biztosító a szerzôdô/biztosított személyes adatait –
erre vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzájárulás nél-
kül – csak a Bit. 153–161. § és a 165. §-aiban neve-
sített szervezeteknek továbbíthatja.

14.17. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nél-
kül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktar-
tási kötelezettség terheli a biztosítót, a független bizto-
sításközvetítôt, a biztosítási szaktanácsadó tulajdono-
sait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz
a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bár-
milyen módon hozzájutottak.

14.18. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek, ha
• a biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási

szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képvi-
selôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört ponto-
san megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmen-
tést ad,

• a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
14.19. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem

áll fenn
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a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró

nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdel-

járás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró
bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró
önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel,
e) az adóhatósággal szemben abban az esetben, ha

adóügyben az adóhatóság felhívására a biztosítót
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi
kötelezettség, illetve ha a biztosítási szerzôdésbôl
eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvény-
ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szakta-
nácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, függet-
len biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyar-
országi képviseletével, ezek érdekképviseleti szer-
vezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi,
szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos ver-
senyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény

108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi ha-
tósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek meg-
léte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazá-
sára, titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatválla-
lás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biz-
tosítókkal,

l) az állomány átruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az át-
vevô biztosítóval,

m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel,

n) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok ál-
tal támasztott követelményeket kielégítô adatkeze-
lés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,
valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye
szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítô adatvé-
delmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosí-
tóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval,

o) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
valamint pénzügyi jogok biztosával,

p) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal szemben.

14.20. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás kere-
tén kívül a fent meghatározott szervek alkalmazottaira
is kiterjed.

14.21. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szak-
tanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére
akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha
adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. tör-

vényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaélés-

sel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terror-
cselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantó-
szerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselek-
ménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábító-
szer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszi-
choaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselek-
ménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmu-
lasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robba-
nóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lô-
fegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmo-
sással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben
elkövetett bûncselekménnyel

van összefüggésben.
14.22. A biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan in-

tézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt
ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére is kö-
teles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel
összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról.

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

14.24. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezett-

ségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér
biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

b) a pénzügyi információs egységként mûködô ható-
ság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló tör-
vényben meghatározott feladatkörében eljárva
vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából írásban kér
biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

14.25. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által
a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik or-
szágbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik or-
szágbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az
esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban

hozzájárult, vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az

adattovábbításnak törvényben meghatározott adat-
köre, célja és jogalapja van, és a harmadik ország-
ban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintje az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bár-
mely módon biztosított.

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tag-
államba történô továbbítása esetén a belföldre törté-
nô adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.

14.26. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl

az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg,
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b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a ma-
gyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban
foglaltaknak,

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

d) az összevont alapú felügyeletre és kiegészítô felü-
gyeletre vonatkozó törvényi rendelkezéseknek tel-
jesítése érdekében történô adatátadás.

14.27. A 2015. január 1-jén hatályba lépô Bit. 161/A. § alap-
ján a biztosító – a veszélyközösség érdekeinek meg-
óvása érdekében – a jogszabályokban foglalt, vagy a
szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése so-
rán a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdés-
nek megfelelô teljesítése, illetve a biztosítási szerzô-
désekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása
céljából, 2015. január 1. napjától kezdôdôen megke-
reséssel fordulhat más biztosítókhoz az alábbiakban
részletezett, egyébiránt biztosítási titoknak minôsülô
adatok vonatkozásában:
a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a

károsult személy azonosító adatai;
b) a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak, kö-

vetelések vagy vagyoni jogok beazonosításához
szükséges adatok;

c) a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyakat,
követeléseket vagy vagyoni jogokat érintôen be-
következett biztosítási eseményekre vonatkozó
adatok;

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatok;

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatok.

Baleset és/vagy betegségbiztosítási elemeket is tar-
talmazó szerzôdés esetén a vonatkozó kockázatok
tekintetében az alábbi adatokat kérheti a biztosító a
megkeresett biztosítótól:
a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett sze-

mély azonosító adatai;
b) a biztosítandó vagy a biztosított személy adatfel-

vételkori, a szerzôdéses kockázattal kapcsolatos
egészségi állapotára vonatkozó adatok;

c) az a) pontban meghatározott személyt érintô ko-
rábbi – baleset vagy betegségbiztosítási ágazathoz
tartozó szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási
eseményekre vonatkozó adatok;

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatok;

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatok.

Ez a jogosultság a 2015. január 1. elôtt megkötött
biztosítási szerzôdésekre akkor vonatkozik, ha azt a
szerzôdô a szerzôdéskötést követô 15 napon belül
nem kifogásolja.

14.28. Az érintett ügyfél kérésére a biztosító köteles tájékoz-
tatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és
az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, to-
vábbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjé-
rôl.

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

14.30. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása

kizárólag az adatkezelôre vonatkozó jogi kötelezett-
ség teljesítéséhez vagy az adatkezelô, adatátvevô
vagy harmadik személy jogos érdekének érvénye-
sítéséhez szükséges, kivéve kötelezô adatkezelés
esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbí-
tása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
14.31. A biztosító az érintett tiltakozást a kérelem benyújtásá-

tól számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntésérôl a kérelmezôt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a biztosító az érin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárol-
ja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban to-
vábbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.

14.32. Amennyiben az érintett a biztosító fentiek szerint meg-
hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a biztosító
a fentiek szerinti határidôt elmulasztja, az érintett – a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított 30 napon belül – az Infotv. (2011. évi CXII.
törvény) 22. §-ában meghatározott módon – bíróság-
hoz fordulhat.

14.33. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok te-
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve
a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gya-
korolhatja.
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H a s z n o s  t u d n i v a l ó k

Tisztelt Ügyfelünk!

Kátyúkár esetén a baleset körülményeinek pontos

tisztázására és helyszíni jegyzôkönyveztetésére, a

késôbbi sikeres kárigény érvényesítés érdekében,

minden esetben hívjon rendôrt.

A rendôrség telefonszáma: 107

A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítésé-

hez az alábbi – fontossági sorrendben felsorolt – do-

kumentumokat kell csatolni:

1. rendôrségi jegyzôkönyv (minden esetben),

2. írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárt okozó kátyú kikerülése, vagy más manôverrel történô

elkerülése az adott körülmények között balesetveszélyes lett volna,

3. írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárhelyszínként megjelölt útszakaszra volt-e kihelyezve az

„Egyenetlen úttest” figyelmeztetô tábla (KRESZ 16. § (1) i-pont – 76. ábra), vagy az úthibákra más mó-

don figyelmeztetô, egyéb (pl. sebességkorlátozó, egyéb veszély) tábla,

4. hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,

5. fényképek:

– az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatóságára alkalmas módon)

– a kátyúról (a kátyú mértetét, elhelyezkedését, mélységét bemutató módon – referencia eszköz pl. gyu-

fásdoboz, öngyújtó, töltôtoll használata indokolt)

– a sérült jármûrôl (fontos, hogy a sérült jármû a fénykép alapján egyértelmûen azonosítható legyen – for-

galmi rendszám is látszódjon)

– a sérülésrôl, a sérült alkatrészrôl, egységrôl,

6. tanú nyilatkozatok a tanúk nevével, elérhetôségeivel,

7. legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla, vagy javítási kalkuláció,

8. sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg szakszerviz által kiadott),

9. a gépjármû érvényes forgalmi engedélyének másolata,

10. a vezetô érvényes vezetôi engedélyének másolata,

11. az érvényes kötelezô biztosítás biztosítójának és szerzôdésazonosítójának megjelölése,

12. amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelkezik casco biztosítással, a biztosító illetve szerzôdésazo-

nosító megadása.

DEFEKT
GUMIABRONCS-, KÁTYÚKÁR- ÉS

FÉNYSZÓRÓKÁR-BIZTOSÍTÁS
Hasznos tudnivalók kátyúkár igény érvényesítéséhez
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