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2016.01.01. hatállyal érintő módosítások

A szerzôdési feltételek 1.1.4. pontja a következô szöveggel érvényes:

Ha a szerzôdést nem a biztosított kötötte, a szerzôdésben név szerint 
megjelölt biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a 
szerzôdésbe beléphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. 
A belépéssel a szerzôdô felet megilletô jogok és az ôt terhelô kötelezettségek 
összessége a biztosítottra száll át.

Ha a biztosított belép a szerzôdésbe, a folyó biztosítási idôszakban esedékes 
díjakért a biztosított a szerzôdô féllel egyetemlegesen felelôs. A szerzôdésbe 
belépô biztosított köteles a szerzôdô félnek a szerzôdésre fordított költségeit 
– ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.

A szerzôdési feltételek 1.5.9. pontja a következô szöveggel érvényes:

A Biztosító jogosult arra, hogy a költségeket és szolgáltatást befolyásoló 
tényezôk változásával a biztosítási díj és az önrészesedés módosítására 
javaslatot tegyen a következô biztosítási idôszakra vonatkozó hatállyal.

A szerzôdési feltételek az alábbi 1.5.13. ponttal egészül ki:

A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bit.) 

122/A. § (1) Ha a szerzôdéskötést követôen a biztosítási szerzôdésre 
tekintettel igénybe vehetô adókedvezményre vagy 
adójóváírásra jogosító jogszabályi feltételek megváltoznak, a 
biztosító a jogszabályváltozás hatálybalépését követô hatvan 
napon belül javaslatot tehet a biztosítási szerzôdés vagy az 
ahhoz kapcsolódó általános szerzôdési feltételek megváltozott 
szabályozásra tekintettel történô módosítására annak 
érdekében, hogy a szerzôdés tartalma az adókedvezmény vagy 
adójóváírás igénybevételére jogosító feltételeknek megfeleljen.

 (2) Ha a szerzôdô fél a módosító javaslatot az arról szóló 
tájékoztatás kézhezvételétôl számított harminc napon 
belül nem utasítja el, a szerzôdés a módosító javaslatban 
meghatározott feltételekkel a jogszabályváltozás 
hatálybalépésének idôpontjával módosul.

 (3) A biztosító a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban 
a 152. § (1) bekezdésében meghatározott módon tájékoztatja 
a szerzôdô felet a szerzôdést vagy az általános szerzôdési 
feltételeket érintô változásokról.

 (4) A módosító javaslat szerzôdô általi elutasítása nem adhat alapot 
a szerzôdés biztosító általi felmondására.

A szerzôdési feltételek 1.6.2. pontja a következô szöveggel érvényes:

A jelen biztosítással rendelkezô Szerzôdôk alap bónusz (C0), illetve 10 
bónuszosztályba (C1–C10) kerülnek besorolásra. Az elôzmény – bónuszra 
jogosító – szerzôdéssel nem rendelkezô új Szerzôdô a C0 osztályba kerül.

A szerzôdési feltételek 1.6.3. pontja a következô szöveggel érvényes:

A bónuszrendszert érintô módozati elemek a következôk:

• töréskár-biztosítás,

• lopáskár-biztosítás.

A szerzôdési feltételek 1.6.4. pontja a következô szöveggel érvényes:

Ha a Biztosító a megfigyelési idôszakban a Szerzôdô részére bónuszt érintô 
kárkifizetést nem teljesített, a besorolása egy osztállyal javul. A Biztosító nem 
veszi figyelembe bónuszt érintô kifizetésként az alábbi káreseményeket:

• a Biztosított a káresemény miatti igénye érvényesítésétôl még a kifizetés 
elôtt elállt,

• a Biztosított a kifizetett összeget a Biztosítónak a megfigyelési idôszakon 
belül visszafizette,

• a kifizetett összeg akár más Biztosítótól, vagy egyéb módon megtérült.

A szerzôdési feltételek 1.6.5. pontja a következô szöveggel érvényes:

A bónuszbesorolás egy kár esetén három bónusz osztállyal romlik. Kettô, 
vagy több kár esetén a Szerzôdô az alap bónusz osztályba kerül.

A szerzôdési feltételek 1.6.8-1.6.14. pontjainak számozása 
1.6.6.–1.6.12. pontra módosul.

A szerzôdési feltételek 1.8.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

A Szerzôdô és a Biztosított a szerzôdéskötéskor és kárbejelentéskor köteles 
a Biztosítóval a valóságnak megfelelôen, hiánytalanul közölni a biztosítás 
elvállalása és a káresemény ellenôrzése szempontjából lényeges minden 
olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a 
Biztosító írásban kérdést tett fel. 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.

A szerzôdési feltételek 1.15.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

A Biztosító kockázatviselése egyetlen biztosítási elem esetén sem 
terjed ki az olyan károkra, amelyek:

• háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, 
bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel 
közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,

• verseny, vagy arra való felkészülés során,

• sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás 
károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések 
következtében,

• a káresemény idôpontjában a jármûtôl elkülönítve (le-, illetve 
kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt jármûalkatrészekben, 
tartozékokban,

• környezetszennyezés hatására következtek be.

A szerzôdési feltételek 1.17. pontja a következô szöveggel érvényes:

A Szerzôdô fél és a Biztosított a kár megelôzése érdekében az adott 
helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani. Ezt az 
elvárhatósági követelményt kell támasztani abban az esetben is, ha a szerzôdés 
szabályozza a szerzôdô fél és a biztosított kármegelôzési teendôit, elôírja a kár 
megelôzését vagy enyhítését célzó eszközöket, eljárásokat, szakképzettségi 
követelményeket.

A Szerzôdô fél és a Biztosított a biztosító elôírásai és a káresemény 
bekövetkezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben 
általában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhíteni.

A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a 
Biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

Alulbiztosítás esetén a Biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg és 
a vagyontárgy értékének arányában köteles megtéríteni.

A Biztosító mentesül a károk megtérítése alól, ha az 1.16.1. 
bekezdésben megjelölt személyek kárenyhítési vagy kármegelôzési 
kötelezettségüknek nem tesznek eleget. 

A kármegelôzés érdekében a Szerzôdô és a Biztosított köteles a jármû kulcsait 
oly módon tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
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Jelen szabályzat alapján a kármegelôzés, kárenyhítés körébe tartozik 
mindazon zárak kicserélése, amelyek kulcsát vagy kódkártyáját illetéktelenek 
megszerezték vagy elveszett, továbbá azon zárak kicserélése, amelyeket 
lopási szándékkal rongáltak meg, de a rongálás kizárólag a zárat érintette, más 
karosszéria elem nem sérült. A zárgarnitúra csere indokolt és számlával igazolt 
költségének – a szerzôdésben szereplô – százalékos önrésszel csökkentett 
értékét a kicserélt zárszerkezetek és kulcsok illetve kódkártya leadása után a
Biztosító megtéríti.

A szerzôdési feltételek 1.20.4. pontja a következô szöveggel 
érvényes:

A Biztosító a személyes adatokat a szerzôdés részét képezô, a Szerzôdô 
és a Biztosított aláírásával elfogadott „Tájékoztatás és nyilatkozat az 
adatkezelésrôl” okirat figyelembevételével kezeli.

A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási szerzôdés fennállásának idején, 
valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatban igény érvényesíthetô. Az adattovábbítási nyilvántartásban 
szereplô adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az 
egészségügyi adatokat vagy az adatvédelmi törvény szerinti különleges 
adatokat 20 év elteltével törölni kell.

A szerzôdési feltételek 1.20.5. pontja a következô szöveggel 
érvényes:

Biztosítási titok minden olyan – minôsített adatot nem tartalmazó –, a 
biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat, 
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô ügyfeleinek – 
ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, 
illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött 
szerzôdéseire vonatkozik.

Bit. 135.§ (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító jogosult kezelni 
ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minôsülô adatait, 
amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, 
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés 
célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, 
állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó 
követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által 
meghatározott egyéb cél lehet.

 (2) Az elôzô bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból 
végzett adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak az 
ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás 
megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak 
megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

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

Bit. 136. § Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô az egészségügyi és 
a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló 
törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott egészségügyi adatokat a 
biztosító a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az Eüak. 
rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

A szerzôdési feltételek 1.20.6. pontja a következô szöveggel 
érvényes:

Bit. 137.§ Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak 
képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan 
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

 b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

Bit. 138.§ (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

  a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

  b) a nyomozás elrendelését követôen a nyomozó hatósággal 
és az ügyészséggel,

 c) büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, 
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró 
bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértôvel, továbbá a 
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a 
természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró 
fôhitelezôvel, Családi Csôdvédelmi Szolgálattal, családi 
vagyonfelügyelôvel, bírósággal

 d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa 
kirendelt szakértôvel,

 e) 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 egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.§ (2) 
bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási 
szervvel,

 j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén 
a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos 
információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,

 k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a 
kockázatvállaló biztosítókkal,

 l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során 
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô 
kötvénynyilvántartó szervvel,

 m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô biztosítási 
szerzôdési állomány tekintetében – az erre irányuló 
megállapodás rendelkezései szerint – az átvevô biztosítóval,

 n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez 
szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás 
közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a 
Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, 
a levelezôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási 
Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselôvel, 
továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos 
kárrendezés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett 
másik jármû javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga 
alapján – a károkozóval,

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

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

 q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,

 r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósággal,

 s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a 
káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus 
besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a 
biztosítóval

 szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy 
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét 
vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az 
adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt 
szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját 

 és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül 
 az adat megismerésére 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 adóhatóság felhívására a biztosítót 
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi 
kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô 
adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
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 (2a) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben 
a pénzügyi szolgáltatásból eredô követeléshez kapcsolódó 
biztosítási szerzôdés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény 
írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza 
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért 
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

 (3) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által 
az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a Magyarország 
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között 
a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról és a FATCA 
szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérôl, 
valamint az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-
törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos 
nemzetközi közigazgatási együttmûködés 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 Bit. 137.§-ban, a Bit. 138.§-ban és a Bit. 
140. §-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 visszaéléssel, terrorcselekménnyel, 
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, 
lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, 
bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett 
bûncselekménnyel,

  b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer 
birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer 
készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal 
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény 
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus 
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, 
pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben 
elkövetett bûncselekménnyel 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 eleget.

 (8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét 
a felügyeleti ellenôrzési eljárás során a csoportfelügyelet 
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport 
irányító tagja részére történô átadása.

Bit. 139.§ A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban 
az esetben, ha

 a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minôsülô 
adatot,

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

Bit. 140.§ (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a 
viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, 
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó 
szervezethez történô adattovábbítás abban az esetben:

  a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz 
írásban hozzájárult, vagy

  b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az 
adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, 
célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes 
adatok védelmének megfelelô szintje az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8.§ (2) 
bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.

 (2) A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba 
történô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Bit. 141.§ (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

  a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes 
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

  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 magyar felügyeleti hatóság közötti 
megállapodásban foglaltaknak,

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

  d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl 
szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése 
érdekében történô adatátadás.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító 
és a viszontbiztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva 
nem tagadhatja meg.

Bit. 142.§ (1) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat 
az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a Bit. 136.§ 
alá esô adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak 
minôsülô adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni 
kell.

 (2) A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt 
nem tájékoztathatja a Bit. 138.§ (1) bekezdés b), f) és j) 
pontjai, illetve a Bit. 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 idôtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.

Bit. 143.§ (1) A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási 
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig 
a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 
érvényesíthetô.

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

 (3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó 
adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadók.

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

Bit. 147.§ (1) Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli megszûnése 
esetén a biztosító és a viszontbiztosító által kezelt üzleti titkot 
tartalmazó irat a keletkezésétôl számított hatvan év múlva a 
levéltári kutatások céljára felhasználható.

 (2) Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra 
hivatkozással visszatartani az információt a közérdekû adatok 
nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó 
– az Infotv.-ben meghatározott – adatszolgáltatási 
kötelezettség esetén.
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 (3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban 
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.

Bit. 148.§ (1) A FATCA-törvény szerinti, e törvény hatálya alá tartozó 
Jelentô Magyar Pénzügyi Intézmény (a továbbiakban ezen 
alcím tekintetében: intézmény) az általa kezelt, FATCA-
törvény szerinti Pénzügyi Számla (a továbbiakban: pénzügyi 
számla) vonatkozásában elvégzi a FATCA-törvény szerinti 
Számlatulajdonos és Jogalany (a továbbiakban együtt: 
számlatulajdonos) FATCA-törvényben foglalt Megállapodás 
I. számú Melléklete szerinti illetôségének megállapítására 
irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetôségvizsgálat).

 (2) Az intézmény a számlatulajdonost az illetôségvizsgálat 
elvégzésével egyidejûleg írásban tájékoztatja

  a) az illetôségvizsgálat elvégzésérôl,

  b) az Aktv. 43/B–43/C. §-a alapján az adóhatóság felé 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségérôl,

  c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségérôl.

 (3) Az Aktv. 43/B–43/C. §-a szerinti adatszolgáltatás esetén az 
adatszolgáltatás tényérôl az intézmény a számlatulajdonost az 
adatszolgáltatás teljesítésétôl számított harminc napon belül 
írásban tájékoztatja.

A szerzôdési feltételek 1.20.7. pontja a következô szöveggel érvényes:

A veszélyközösség védelme céljából történô adatátadás

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

 (2) A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô 
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott 
megfelelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés 
kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni a 
megkeresô biztosítónak.

Bit. 149.§ (4) A megkeresô biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész 3–9. és 
14–18. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
szerzôdés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

  a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult 
személy azonosító adatait;

  b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni 
jogok beazonosításához szükséges adatokat;

  c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket 
vagy vagyoni jogokat érintôen bekövetkezett biztosítási 
eseményekre vonatkozó adatokat;

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

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

Bit. 149.§ (6) A megkeresô biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész 3. és 10. 
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés 
teljesítésével kapcsolatosan a jármû jármûazonosító adatai 
(rendszáma, alvázszáma) alapján (...) jogosult az alábbi adatokat 
kérni:

  a) az adott jármûvet érintôen bekövetkezett biztosítási 
eseményekre vonatkozó adatokat, így különösen a 
káresemény idôpontjára, jogalapjára, a jármû sérüléseire 

és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó 
adatokat, ideértve a megkeresô biztosító által megjelölt 
gépjármûben bekövetkezett, de nem gépjármû által 
okozott károk adatait is,

  b) az adott jármûvet érintôen a biztosító által elvégzett 
kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó 
információkat.

 (7) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek 
tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy 
vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért 
adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. 
A megkeresés és annak teljesítése nem minôsül a biztosítási 
titok megsértésének. A megkeresô biztosító felelôs az (1) 
bekezdésben meghatározott megkeresési jogosultság tényének 
fennállásáért.

 (8) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként 
tudomására jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven 
napig kezelheti.

 (9) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító 
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (8) bekezdésben 
meghatározott idôtartama meghosszabbodik az igény 
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

 (10) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító 
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével 
kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését 
követô egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követô 
egy évig kezelhetô.

 (11) A megkeresô biztosító az (1) bekezdésben meghatározott 
megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényérôl, továbbá 
az abban szereplô adatok körérôl a megkereséssel érintett 
ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíti.

 (12) Ha az ügyfél az Infotv.-ben szabályozott módon az adatairól 
tájékoztatást kér és a megkeresô biztosító – a (8)-(10) 
bekezdésben meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli 
a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényérôl kell 
tájékoztatni a kérelmezôt.

 (13) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként kapott 
adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására 
jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal az (1) bekezdésben 
meghatározottól eltérô célból nem kapcsolhatja össze.

 (14) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a 
helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelôs.

Bit. 150.§ (1) A biztosítók – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-6. pontjában 
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdésekkel 
kapcsolatban – a biztosítási szerzôdés vonatkozásában – a 
veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a 
szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô 
teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések 
kiszûrése céljából közös adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis) 
hozhatnak létre, amely tartalmazza

  a) a szerzôdô személy azonosító adatait; 

  b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;

  c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt vagy 
vagyontárgyat érintô korábbi biztosítási eseményekre 
vonatkozó adatokat; és

  d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat 
számát.

 (2) A biztosító az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az 
adat keletkezését követô harminc napon belül továbbítja az 
Adatbázisba.

 (3) A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása 
érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben 
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások 
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése és a 
visszaélések megakadályozása céljából az Adatbázisból adatot 
igényelhet.

 (4) Az Adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô igénylés 
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szerinti adatokat nyolc napon belül köteles átadni az igénylô 
biztosítónak.

 (5) Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az 
Adatbázis irányában, az Adatbázisba való adatátadás 
vonatkozásában, továbbá az Adatbázis kezelôjét terhelô 
biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége a 
biztosító vonatkozásában, amely a jogszabálynak megfelelô 
igényléssel fordul hozzá.

 (6) Az Adatbázis kezelôjének az Adatbázisban kezelt adatokra 
vonatkozó titoktartási kötelezettségére, továbbá a kezelt 
adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére nézve a biztosítási 
titokra vonatkozó szabályok megfelelôen alkalmazandóak.

 (7) Az Adatbázis kezelôje – amennyiben a megkeresés érdemi 
megválaszolása a kért adatok hiányában nem lehetséges – 
a hozzá intézett, a Bit. 138.§ (1) bekezdés b), f), q) és r) 
pontjában, illetve a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelô 
igényléseket köteles továbbítani a megkereséssel érintett 
biztosítási ágazatok mûvelésére tevékenységi engedéllyel 
rendelkezô biztosítók számára. Az Adatbázis kezelôje az 
igénylés továbbításáról az igénylôt egyidejûleg köteles 
tájékoztatni.

 (8) Az igénylô biztosító az igénylés eredményeként kapott 
adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem 
vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb 
adatokkal a (3) bekezdésben meghatározottól eltérô célból 
nem kapcsolhatja össze.

 (9) Az Adatbázisban továbbított adatok helyességéért és 
pontosságáért az azt továbbító biztosító felelôs.

 (10) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a (11) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vételt követô öt 
évig kezelhetôk.

 (11) Biztosítási szerzôdés létrejötte esetén az (1) bekezdésben
  meghatározott adatok a szerzôdés fennállása alatt, a szerzôdésbôl 
  származó igények elévüléséig kezelhetôk az (1) bekezdésben 

meghatározott nyilvántartásban. A szerzôdés megszûnésének 
és a szerzôdésbôl származó igények elévülésének tényérôl a 
biztosító tájékoztatja az Adatbázis kezelôjét.

 (12) Az Adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés 
eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt 
követô kilencven napig kezelheti.

 (13) Ha az igénylés eredményeként az igénylô biztosító tudomására 
jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 
szükséges, az adatkezelés (12) bekezdésben meghatározott 
idôtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével 
kapcsolatban indult eljárás jogerôs befejezéséig.

 (14) Ha az igénylés eredményeként az igénylô biztosító tudomására 
jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 
szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás 
megindítására az adat megismerését követô egy évig nem 
kerül sor, az adat a megismerést követô egy évig kezelhetô.

 (15) Az Adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés 
eredményeként tudomására jutott adatot csak az (1) 
bekezdésben meghatározott célból kezelheti.

 (16) Az igénylô biztosító a (3) bekezdésben meghatározott 
igénylésrôl, az abban szereplô adatokról, továbbá az igénylés 
teljesítésérôl az ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább 
egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére az Infotv.-ben 
szabályozott módon tájékoztatja.

A szerzôdési feltételek 1.20.9-1.20.10. pontjainak számozása 
1.20.8–1.20.9. pontra módosul.

A szerzôdési feltételek 1.20.10. pontja a következô szöveggel érvényes:

A Biztosító adatai:

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen mûködô 
Részvénytársaság (rövidített neve: Aegon Magyarország Zrt.). A Társaság az 
1016/1986. (IV.17.) MT számú határozatával megalapított Állami Biztosító 
általános jogutódja, s az 1989. évi XIII. tv. alapján alakult át gazdasági 
társasággá 1990. július 1. napján.

A társaságot a Fôvárosi Cégbíróság a 01-10-0401365 szám alatt tartja nyilván.

Adószám: 10389395-4-44

A társaság székhelye: 1091 Budapest, Üllôi út 1.

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám:+36-1-477-4800

E-mail cím: ugyfelszolgalat@aegon.hu

Ügyfélszolgálati irodák listája megtekinthetô:
www.aegon.hu/elerhetosegek/kiemelt-ugyfelszolgalati-irodak

A Biztosító köteles évente jelentést közzétenni fizetôképességérôl és pénzügyi 
helyzetérôl. A jelentés kötelezô tartalma a Biztosító honlapján (www.aegon.
hu) elôször 2017-ben tekinthetô meg a 2016-os évre vonatkozóan.

A szerzôdési feltételek 1.20.11. pontja a következô szöveggel 
érvényes:

Panaszkezelés

Az ügyfél jogosult a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy 
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, 
elektronikus levélben) közölni. A Biztosító „Panaszkezelési szabályzata” 
elérhetô és megtekinthetô ügyfélszolgálati irodáiban és a Biztosító honlapján: 
www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html

Központi Panasziroda: 1813 Budapest, Pf. 245.

E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu

Online panaszbejelentés: 
www.aegon.hu/panaszbejelentes/panaszbejelentes.html

A szerzôdési feltételek 1.20.12. pontja a következô szöveggel érvényes:

Jogorvoslati lehetôség:

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására elôírt 30 
napos törvényi válaszadási határidô eredménytelen eltelte esetén, az ügyfél az 
alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

• Pénzügyi Békéltetô Testület: A szerzôdés létrejöttével, 
érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, továbbá 
szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, 
békéltetô testületi eljárást kezdeményezhet a panaszos. 

 Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest, Pf. 172.

 Telefon: 06-40-203-776

 E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 Bôvebben a www. mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat 
tájékoztatást.

• Fogyasztóvédelmi eljárás: A szolgáltató magatartására, 
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. 
MNB tv. fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, 
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. 

 Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777. 

 Telefon: 06-40-203-776 

 E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 Bôvebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat 
tájékoztatást.

• Bíróság: az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô bíróság 
(http://www.birosag.hu).

A szerzôdési feltételek 2.1.2. a) pontja a következô szöveggel 
érvényes:

a) A biztosított vagyontárgy díjtábla alapú díjszámítás esetén 
(Módozatkód 21850A)

 A biztosítás az ajánlaton azonosító adataival (forgalmi rendszám, 
alvázszám) megjelölt, a szerzôdéskötéskor a biztosítónak illetve 
megbízottjának bemutatott gépjármûre és bemutatott tartozékaira terjed 
ki.
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 Kivételt képeznek az alábbiakban felsorolt tartozékok, melyekre csak 
külön díj fizetése esetén terjed ki a biztosítás függetlenül attól, hogy 
azok gyári vagy nem gyári vagy utólag beépített tartozékok:

 • Információs rendszer: INFO center Navigációs rendszer

 • Könnyûfém keréktárcsa (4 db)

 • Légkondicionáló berendezés (AC)

 • Légzsák

 • Xenon vagy LED fényszóró

A szerzôdési feltételek 2.3.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

Biztosított vagyontárgy

A biztosított vagyontárgyak a gépjármû ablaküvegei és tetôablakai, 
amennyiben a biztosított gépjármû alaptartozékai vagy Eurotax alapú 
díjszámítás (2.1.1.) esetén extra berendezésként biztosításra került. Az 
üvegkárbiztosítás nem terjed ki a gépjármû visszapillantó tükreire és
lámpa testeinek üvegezésére.

A szerzôdési feltételek 2.3.4. e) pontja a következô szöveggel érvényes:

Tiszta üvegkár esetén nyújtott szolgáltatás során a Biztosító nem von le 
önrészesedést, amennyiben a sérült szélvédôüveg cseréjét utángyártott 
szélvédô alkalmazásával végzik, és a számla szerinti bruttó összeg nem haladja 
meg az importôr vagy a gyártó által szükségszerûen elôírt vagy felhasznált 
alkatrészek, (segéd)anyagok együttes költségének 70%-át, valamint a javítás 
fajlagos munkadíja (óradíj) kisebb, mint bruttó 7.000,– Ft.

A szerzôdési feltételek 2.3.5. a) pontja a következô szöveggel érvényes:

a) A Biztosító nem von le önrészesedést a sérült üveg javítási költségeibôl.
 

A szerzôdési feltételek 2.8.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

Biztosított vagyontárgy

Jelen szerzôdés keretében biztosított gépjármû

a) a kiegészítô Assistance biztosítás különös feltételeinek jelen pontjában 
meghatározott természetes személy biztosítottaknak a forgalmi engedély 
szerint, saját tulajdonát képezô,

b) vagy lízingelt gépjármû esetén a forgalmi engedély szerint általuk 
üzemeltetett (a Biztosított szerepel a forgalmi engedélyben 
üzembentartóként)

c) a biztosítási szerzôdésben rögzített forgalmi rendszámú 
személygépjármûve, amely

d) érvényes magyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezik.

A szerzôdési feltételek az alábbi, 2.8.11. ponttal egészül ki:

2.8.11.  Az assistance kárrendezéshez szükséges dokumentumok 

 A) Abban az esetben amennyiben az Autohome Kft. végzi a 
szolgáltatást az ügyfél telefonhívása alapján:

  • ügyfél azonosításhoz: ügyfél neve és címe, gépjármû 
gyártmánya, típusa, rendszáma, alvázszáma, szerzôdés 
kötvényszáma, díjrendezettségi idôszak igazolása, gépjármû 
tulajdonos neve, címe, gépjármû használójának neve, 
címe,  

  • káresemény részletes leírása, a káresemény pontos 
helyszínének megjelölése és szükség esetén a biztosított 
gépjármû, ill. személyek tartózkodási helyének 
meghatározása, gépjármû forgalmi engedélye, 
személyekhez kötôdô szolgáltatás (utazás, szállás) igénylése 
esetén az érintett személyes adatai.

 B) Abban az esetben, amennyiben az ügyfél önmaga szervezi 
meg a szolgáltató által jóváhagyott, igénybe vehetô szolgáltatás 
kivitelezését: 

  • ügyfél azonosításhoz: ügyfél neve és címe, gépjármû 
gyártmánya, típusa, rendszáma, alvázszáma, szerzôdés 

kötvényszáma, díjrendezettségi idôszak igazolása, gépjármû 
tulajdonos neve, címe, gépjármû használójának neve, 
címe,  

  • káresemény részletes leírása, a káresemény pontos 
helyszínének megjelölése, gépjármû forgalmi engedélye, 
személyekhez kötôdô szolgáltatás (utazás, szálás) 
igénybevétele esetén az érintett személyes adatai,

  • eredeti áfás számla (anyagköltségrôl, munkadíjról, 
menetjegyrôl, szállásról): 

  Az elszámolást minden esetben a szerzôdésben meghatározott 
keretek között az alábbi dokumentáció megküldésével lehet 
megkezdeni:

  Minden számlát az Autohome Mo Kft nevére kell kiállítani. 

  Szervizbe szállítás:

  A szállító cég eredeti számlája költségrészletezéssel, mely 
tartalmazza a következô adatokat: 

  • jármû forgalmi rendszáma

  • csatolmányként a fuvarlevél (vagy megegyezô 
dokumentum), amely tartalmazza a szállítás részleteit 
(lerobbanás helye,  megtett km,) 

  Helyszíni javítás:

  • a szolgáltató cég eredeti számlája, amelyben részletes 
leírás van a helyszíni hibajavításra vonatkozóan, forgalmi 
rendszám és alvázszám megjelöléssel.

  Hotel: 

  • a hotel eredeti számlája, amely tartalmazza

   a) a hotelben eltöltött napok számát, dátummal 

   b) a napi díjat 

   c) a költségek részletezését (a mini bár nem elszámolható 
 költség) 

   d) a szállodát igénybe vevôk neve 

  Hazaszállítás:

  • a szállító cég eredeti számlája költségrészletezéssel, 
fuvarlevél (külföldön a szállító cég fuvarlevele (vagy 
megegyezô dokumentum)  a pontos szállítási útvonallal, 
km megjelöléssel

  Tárolás: 

  • a betárolás helyével ellátott eredeti szolgáltatói számla, 
mely tartalmazza a tárolás idôszakát dátummal, a tárolt 
jármû forgalmi rendszámát

  Továbbutaztatás (vonat, busz, repülô taxi stb..) 

  • az utazási költségek eredeti számlája

  • minden az utazáshoz kapcsolódó, eredeti számla az utasok 
nevével 

  Visszautazás:

  • az utazási költség eredeti számlája 

  • minden az utazáshoz kapcsolódó, eredeti számla

  Bérautó:

  • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van 
a csereautó igénybevétel napjainak száma dátummal 
megadva, a bérgépjármû napi díjának költsége és minden 
egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán, 
(ki és visszaszállítás, biztosítások stb..) valamint a cserautó 
rendszáma

  • bérleti szerzôdés 

  Minden benyújtott kár kifizetéshez kérjük csatolni a 
következô okmányokat: 

  • gépjármû szervizfüzet másolat

  • biztosítási kötvény másolat

  • forgalmi engedély másolat

  • jogosítvány másolat

  • személyi igazolvány, vagy útlevél másolata
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A szerzôdési feltételek 2.14.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

Biztosítási esemény, biztosított vagyontárgy,
Biztosító szolgáltatása

Önrészesedés levonása nélkül, egy biztosítási éven belül legfeljebb egy 
káreseménnyel összefüggésben megtéríti a Biztosító a biztosított gépjármû 
utastér üvegezésének a gépjármû egyéb károsodása nélkül bármilyen kívülrôl 
ható, hirtelen fellépô, baleseti jellegû erôhatás okozta sérülésbôl (törés, 
repedés) szükségessé váló cseréjét, amennyiben egyéb karosszériasérülés 
nem történik. Az önrészmentes üvegkárbiztosítás kiegészítô nem terjed ki a 
gépjármû visszapillantó tükreire és lámpa testeinek üvegezésére.
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