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 Banco Primus-UNION CASCO Általános 

gépjárműbiztosítási feltételek  

(Banco Primus-UNION-ÁGF) 
 
Jelen biztosítási feltételek, melyek egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak, a  hatályos  magyar  jogszabályok,  

így  különösen  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.évi  IV.  törvény  (továbbiakban:  Ptk.),  valamint  a 
biztosítókról  és  biztosítási  tevékenységről  szóló  2003.  évi  LX.  törvény (továbbiakban: Bit.) alapján jöttek létre.  

 
Az ügyféltájékoztatónak minősülő részek vastag betűvel szedettek 

 

Ezen általános feltételek alapján az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) 
az egyes biztosítások különös feltételei szerint meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén 

megtéríti a szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatási összeget a Szerződő által megfizetett biztosítási 
díj ellenében. 

Az általános és különös szerződési feltételek, valamint a Biztosított alábbiakban meghatározott 
nyilatkozata (Biztosítotti Nyilatkozat) együttesen irányadóak a Biztosított biztosítási jogviszonyára. 

Amennyiben a biztosítás különös feltételei jelen általános szerződési feltételektől eltérő 
rendelkezéseket tartalmaznak, a különös feltételek rendelkezései az irányadóak. 

I. A Szerződés alanyai 

1. A Szerződő a Banco Primus Fióktelep Magyarország (1134 Budapest, Váci út 33., cjsz: 01-17-
000490), amely a Biztosítóval a jelen általános szerződési feltételek alapjául szolgáló csoportos biztosítási 
szerződést, mint az általa finanszírozott gépjárművek megóvásában érdekelt fél, saját maga és a 

gépjárművek megóvásában ugyancsak érdekelt Biztosítottak együttes védelme céljából megkötötte és a 

biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállalt.  

2. A  biztosító  az  UNION  Vienna  Insurance  Group  Biztosító  Zrt.(1082  Budapest,  

Baross  u.  1.  cjsz:  01-10-041566,  adószám: 10491984-4-44), amely jelen biztosítási 

feltételek  alapján  a  szerződésben  meghatározott  díj  ellenében  arra vállal  

kötelezettséget,  hogy  biztosítási esemény  esetén  a  szerződésben meghatározott 

szolgáltatásokat nyújtja 

3. A Biztosított a gépjármű tulajdonosa. A Biztosított jogosult a biztosítási szolgáltatás igénybevételére, 
kivéve ha azt a Szerződőre, vagy más személyre engedményezi. 

II. A biztosítási szerződés létrejötte 

1. A csoportos biztosítási szerződés a Biztosító és a Szerződő írásbeli megállapodásával jön létre.  

2. A Biztosított a Szerződő által kötött biztosítási szerződéshez  

(a) írásbeli nyilatkozattal (a továbbiakban Biztosítotti Nyilatkozat) vagy  

(b) a Szerződő telefonos ügyfélszolgálata által történő telefonos megkeresés 

során tett és a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített szóbeli csatlakozási 

nyilatkozattal 

csatlakozhat. 

III. Kockázatviselés kezdete 

A Biztosító kockázatviselése a Biztosítotti Nyilatkozat Szerződőhöz történő 

beérkezését, illetve a telefonon tett szóbeli csatlakozási nyilatkozat megtételét 

követő nap 0h-kor veszi kezdetét.  

 

IV. Biztosítás területi hatálya 

Jelen feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése az alábbi területeken bekövetkezett károk 

esetén áll fenn: 

1. Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Luxemburg, Magyarország, Monaco, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, 
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Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország 

európai területe. 

2. Pótdíj ellenében - a Biztosító engedélyével - a biztosítás területi hatálya kiterjeszthető: 

Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó, Macedónia, Moldávia, Montenegro, 
Oroszország, és Ukrajna területére is. 

V. A biztosítás időbeli hatálya  

A Biztosított biztosítási jogviszonya a kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés Biztosítotti 

Nyilatkozatban feltüntetett végéig tart, amelyben a Biztosító kockázatviselése fennáll. A 

Biztosított biztosítási jogviszonya határozott tartamú. 

A határozott időtartamra létrejött biztosítási jogviszony biztosítási időszakokra oszlik. A biztosítási időszak egy 
év. A biztosítás évfordulója minden évben a biztosítási jogviszony létrejöttét követő nap. A biztosítási időszak a 
biztosítási jogviszony létrejöttének napjától a következő év azon napjáig tart, amely elnevezésénél, és 
számozásánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap az adott hónapban nincs, akkor hónap utolsó napja. 

VI. Díjfizetés 

A Biztosított biztosítási jogviszonya kapcsán fizetendő biztosítási díj folyamatos havi díj. A biztosítási díjat havi 

rendszerességgel a Szerződő fizeti meg a Biztosító számára. A Szerződő az általa megfizetett díjat 

áthárítja a Biztosítottra. 

A Biztosítónak megfizetett havi díj a Biztosított biztosítási jogviszonyának egy hónap tartamra megállapított 

biztosítási díját fedezi. 

VII. A kockázatviselés megszűnése és a szerződés felmondása 

1. A Biztosító kockázatvállalása az egyes Biztosított vonatkozásában megszűnik: 

a) a Biztosítotti Nyilatkozatban megjelölt határozott időtartam lejártával, annak utolsó 
napján 24 órakor, 

b) ha a Biztosító lopás vagy totálkár bekövetkezése esetén a szerződés szerinti biztosítási 
szolgáltatás összegét megfizeti, 

c) a Biztosított oldalán felmerülő érdekmúlás esetén, az érdekmúlás bekövetkezése 
hónapjának utolsó napján 24 órakor, 

d) a Biztosított biztosítási jogviszonyt érintő felmondása esetén a felmondási idő utolsó 
napján 24 órakor, 

e) a Biztosított halála esetén, a halál bekövetkezése hónapjának utolsó napján 24 órakor, 
amennyiben a Biztosított örökösei nem kívánják fenntartani saját nevükben a 
biztosítási jogviszonyt, 

f) a Szerződő és a Biztosított között, a biztosított gépjármű finanszírozására létrejött 
hitelszerződés megszűnése esetén, a megszűnés hónapjának utolsó napján 24 órakor, 
amennyiben ez megelőzi a Biztosítotti Nyilatkozaton megjelölt kockázatviselés 
határozott időtartama lejártának napját. 

2. A biztosítási jogviszonyt a Biztosított a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával 

biztosítási évfordulóra, legalább 30 napos felmondási idő figyelembevételével felmondhatja. 

3. A Biztosított halála esetén a Biztosított örökösei a Biztosított helyébe léphetnek, és saját nevükben 
tarthatják fenn a biztosítási jogviszonyt, amennyiben erről a Biztosított halálától számított 15 napon 
belül írásban értesítik a Biztosítót. Nem érinti az örökösök fenti nyilatkozatának érvényességét, ha azt 
eredetileg nem az az örökös tette, aki a hagyatékátadó végzés alapján a finanszírozott gépjármű állagát 
örökli. 

VIII. Önrészesedés 

Az önrészesedés a Biztosítotti Nyilatkozatban meghatározott azon összeg, amelyet a Biztosított a 

kárösszegből maga visel. Az önrészesedés gépjárművenként és biztosítási eseményenként kerül 
levonásra, abban az esetben is, ha a különböző biztosítási események egy időben, egy károkozó 
eseménnyel, vagy folyamattal összefüggésben következtek be. 

IX. Biztosított gépjármű 

A Biztosítotti Nyilatkozatban feltüntetett forgalmi rendszámú és alvázszámú személygépkocsi, 2 
tonna teherbírás alatti tehergépjármű, vagy motorkerékpár a szerződésben és a gépjármű forgalmi 
engedélyében feltüntetett gyártmányának, típusának és kivitelének megfelelő – az Eurotax 

katalógusban feltüntetett – felszereltséggel, valamint a gyári szériafelszereltséget meghaladó extra 
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felszerelések és tartozékok, amennyiben a Biztosítotti Nyilatkozaton értékmeghatározással 

feltüntetésre-, és külön díj fizetése mellett biztosításra kerültek. 

A lopáskockázat vállalásának feltétele, hogy a gépjármű rendelkezzen MABISZ minősített biztonságtechnikai 

berendezéssel, úgymint riasztó vagy indításgátló. 

Az alábbi típusoknál a lopáskockázat vállalásának feltételeként a Biztosító megköveteli a MABISZ által minősített 
műholdas nyomkövető rendszer (GPS) beszerelését szabályzat szerinti MABISZ minősítéssel rendelkező 
riasztó- vagy indításgátló beszerelésén felül.  

 

a) Minden CABRIO, SOFT TOP, HARD TOP, ROADSTER kivitelű gépjármű esetében, amennyiben a 
gépjármű vételára meghaladja a 4.000.000,- Ft-ot. 

b) Az alábbi modelleknél, amennyiben a gépjármű vételára meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot: 

- Audi A3, A4, A5, A6, 

- Audi Allroad Quattro 

- Audi S8 

- Audi TT 

- Audi Q3,Q5,Q7 

- VW Passat 

c) Az alábbi modelleknél, amennyiben a gépjármű vételára meghaladja a 7.500.000,- Ft-ot: 

- VW Golf 

- Jeep 

- Chrysler 

- Mercedes S, L, C osztály   

- BMW  

- Porsche  

- VW Touareg, Phaeton 

d) Az alábbi modelleknél, amennyiben a gépjármű vételára meghaladja a 10.000.000,- Ft-ot: 

- Mercedes A osztály 

- Lexus 

- Infinity 

- Audi A7, A8 

e) Minden gépjármű esetében, ahol a gépjármű vételára összege meghaladja a 15.000.000,- Ft-ot. 

A Biztosító erre irányuló előzetes engedélykérés alapján eltekinthet a műholdas nyomkövető rendszer (GPS) 
beszerelésének megkövetelésétől. 

A gépjármű utólagos megtalálását elősegítő elektronikus berendezéssel szemben támasztott követelmények: 

MABISZ minősítéssel rendelkezzen, országos lefedettséget biztosítson, vagyis az egész ország területén 
üzembiztos legyen. A határátkelőhelyeken megakadályozza a lopott gépjárművek kijutását az országból. 

A lopáskár térítésének feltétele, hogy a gépjármű üzembentartója a lopáskár bekövetkeztekor érvényes 
szolgáltatói szerződéssel rendelkezzen valamely műholdas követő szolgáltatást nyújtó társasággal és a műholdas 
követés a lopás idején élesített legyen. 

Motorkerékpárok esetében a lopáskockázat vállalásának feltétele, hogy a motorkerékpár rendelkezzen MABISZ 
minősített vagyonvédelmi berendezéssel, úgymint riasztó vagy indításgátló. 

Amennyiben a fent meghatározott biztonságtechnikai berendezések hiányoznak a biztosított 
gépjárműből, a Biztosító lopás kockázatra nem nyújt fedezetet. 

X. Biztosítási események  

A különös biztosítási feltételekben meghatározott események tekintendők biztosítási eseménynek.  

XI. Biztosítási szolgáltatás 

A Biztosító a különös feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosítotti 
Nyilatkozatban megjelölt önrészesedés levonásával, az alábbiak és a különös feltételek szerint megállapított 

biztosítási szolgáltatást nyújtja.  
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1. A káridőponti forgalmi érték megállapításának alapjául a biztosított gépjárműnek a biztosítási 

esemény napján érvényben lévő belföldi Eurotax katalógusban szereplő eladási árjegyzése 
szolgál. 

2. Eladási árjegyzés hiányában a biztosított gépjármű műszaki jellemzőit tekintve a hozzá 
legközelebb álló típus(ok) használt és új értékének aránya alapján kell – figyelemmel az adott 
típus eltéréseire – a gépjármű káridőponti forgalmi értékét meghatározni.  

3. Belföldi összehasonlító adatok hiányában az értékarányt a német Eurotax katalógusokból kell 
meghatározni. 

4. A Biztosító az Eurotax katalógusban szereplő értéket csökkentő és/vagy növelő tényezők 
figyelembevételével állapítja meg a biztosított gépjármű káridőponti forgalmi értékét, amely azonban 
nem haladhatja meg a katalógusban szereplő érték 115%-át. 

5. Egy biztosítási év alatt a biztosítási szerződés terhére kifizetett szolgáltatás kizárólag abban 
az esetben haladhatja meg a biztosított gépjármű pótlási értékét, amennyiben a Szerződő 
vagy a helyébe lépő Biztosított a biztosítás éves díjának kiegészítéséről gondoskodott. Jelen 

korlátozás a biztosított extra tartozékok tekintetében is alkalmazandó. 

6. A Biztosító hozzájárulhat az egyéb biztosítási módozatok (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, lakás- 

és bérleménybiztosítás, környezetszennyezési felelősségbiztosítás, stb.) keretében biztosított 
veszélynemek következtében elszenvedett károk megtérítéséhez. Ilyen esetben a Biztosító jogosult az 
általa teljesített biztosítási szolgáltatás és az egyéb járulékos költségek tekintetében visszkeresettel 
fordulni a kár rendezésére kötelezhető Biztosítóhoz. 

7. A Biztosított tulajdonában maradt járműmaradvány (roncs), illetve alkatrészek 

maradványértéke a szolgáltatás összegéből levonásra kerül. Amennyiben a jármű biztosítási 
esemény bekövetkezése okán megsemmisül (totálkár) vagy ellopják, illetve elrabolják, a 
Biztosító a biztosítási szolgáltatás összegéből jogosult levonni az adott biztosítási időszak 
végéig járó biztosítási díj összegét. 

8. A lecserélt alkatrészek és járműmaradvány (roncs) átvételéről a Biztosító jogosult dönteni. A 
roncs átvételére a Biztosító nem kötelezhető. 

9. Ha az ellopott vagy elrabolt biztosított vagyontárgyak a kárkifizetés után megkerülnek, úgy a Szerződő a 

Biztosítottal történt írásbeli megállapodás alapján arra igényt tarthat, ebben az esetben azonban köteles 

a részére kifizetett biztosítási szolgáltatást a Biztosítónak visszafizetni. Amennyiben a gépjármű a 
kárkifizetést követően megkerül, a Biztosított és a Szerződő köteles a tudomására jutástól számított 2 
munkanapon belül erről a tényről a Biztosítót írásban értesíteni. Amennyiben a Szerződő nem tart igényt 
a megkerült gépjárműre, úgy a megkerült gépjármű feletti rendelkezési jog a Biztosítót illeti meg. Ez 
esetben a Biztosított és a Szerződő kötelesek írásbeli megállapodás keretében a gépjármű tulajdonjogát 

átruházni. 

10. Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg mindazon jogok, amelyek a Biztosítottat 
illették meg a kárért felelős személlyel szemben.  

11. A Szerződő és a Biztosított úgy köteles eljárni, hogy a Biztosító visszkereseti igényének érvényesítését 
elősegítse. 

XII. Kockázatkizárások 

Jelen és a különös feltételek alapján létrejött biztosítási jogviszonyok esetén nem térülnek meg: 

1. a fékezés - defekt során, vágás vagy repedés következtében a kereket ért károsodás 
javításának, illetve cseréjének költsége, kivéve, ha a károsodás a gépjárművet ért baleset 
következménye, 

2. az olajfolyás, hajtó-, kenő-, hűtőfolyadékok, klímagáz, ablakmosó folyadék elfolyásából, 
hiányából keletkező károk, 

3. közönségszórakoztatást szolgáló rendezvényen, autóversenyen, illetve bármilyen egyéb 
versenyjellegű rendezvényen való részvétel, vagy arra történő felkészülés során 

bekövetkezett károk,  

4. a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károk (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, 
anyagfáradás, hűtővízfagyás stb.) – abban az esetben, ha a fentiek miatt biztosítási esemény 
következik be, úgy azt a Biztosító téríti, 

5. a háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, felkelés, zavargás, sztrájk, tüntetés, 
terrorista, háborús vagy polgárháborús eseményekkel, vagy bármiféle egyéb 

tömegmegmozdulással közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben bekövetkezett 

károk, 

6. az ionizáló sugárzás, illetve radioaktív szennyeződés hatására bekövetkezett károk, 

7. a szállítmány elmozdulásából adódóan bekövetkezett károk, 
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8. az elkobzásból, lefoglalásból eredő károk, 

9. hangrobbanás által okozott károk, 

10. a járműből kiszerelt vagy leszerelt alkatrészeiben, illetve tartozékaiban keletkezett károk, 

11. a különleges gépjárművekben munkavégzés során keletkezett károk (kivéve, ha közúti 
balesetből származnak), illetve a járműveknek közlekedésre való előkészítése során 
bekövetkezett károk, 

12. azok a károk, amelyek a gépjármű tiltott helyen történő parkolásából következő hatósági 
elszállításból adódnak, 

13. a károk, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármű nem rendelkezett érvényes 
műszaki vizsgával, 

14. a károk, ha a járműben a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak 
személyeket, és ez a tény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében,  

15. a károk, amelyek környezetszennyezés hatására keletkeznek, 

16. a teljes lopáskárok, ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű forgalmi 

engedélye, törzskönyve vagy a gépjármű kulcsa, pótkulcsa, a gépjárműbe szerelt 
vagyonvédelmi berendezés távirányítója, kulcsa, 

17. a teljes lopáskárok, ha a lopáskár bekövetkezésekor a szerződésben előírt, gépjárműbe 
szerelt vagyonvédelmi berendezés nem volt bekapcsolva, illetőleg nem volt üzemképes 
állapotban, 

18. azok a tűz- és robbanáskárok, amelyek hatósági engedély nélkül átalakított gépjárműben 
ezen átalakítással okozati összefüggésben következtek be, 

19. lopáskárok, ha az ellopott gépjármű Biztosítotti Nyilatkozaton megjelölt darabszámú kulcsait 
a kárbejelentéskor a Biztosítónak hiánytalanul nem adják át, illetve, ha a Biztosítónak átadott 
valamelyik kulcs másolt, kivéve, ha a Biztosított bizonyítja, hogy a hiányzó kulcs elvesztése, 
eltűnése, illetve a kulcs másolása nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 

XIII. A Biztosító mentesülése 

1. A Biztosító csak abban az esetben nyújtja a szerződés szerinti szolgáltatást, amennyiben a 

Szerződő / Biztosított eleget tesz a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek és a záradékok 

előírásainak.  

2. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt 
jogellenesen: 

a) a Biztosított, illetőleg a Szerződő, 

b) vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, 

c) a Biztosítottnak a biztosított gépjármű üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, 
megbízottjai, 

d) a biztosított jogi személynek a tagjai vagy szervei 

szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. 

Ezeket a rendelkezéseket a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is 
alkalmazni kell. 

Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, ha: 

a) a gépjárművet alkoholos, a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer, illetve 
egyéb bódító szer által befolyásolt állapotban vezették, vagy a vezetést ilyen 
személynek engedték át. Alkoholos befolyásoltságnak minősül a 0,8 ezreléket 
meghaladó véralkohol szint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint, 
valamint a mindenkori büntetőjogi gyakorlatban az alkoholos befolyásoltságra 

alkalmazott határértékek, 

b) a kárt szakszerűtlen üzemeltetés okozta, 

c) a kárt a jármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta, 

d) a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármű vezetője nem rendelkezett 

érvényes gépjárművezetői engedéllyel, 

e) a gépjárművet nem megfelelően lezárt állapotban őrizetlenül hagyják, 

f) a gépjármű kulcsait és/vagy a biztonságtechnikai berendezéseket üzemeltető 

távkapcsolókat őrizetlenül hagyják úgy, hogy azok illetéktelen személyek számára 
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hozzáférhetőek. 

A lopáskockázat vonatkozásában a kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan 
megsértésének minősül különösen, ha a biztosított gépjármű olyan állapotba kerül, hogy 

rendeltetésszerűen nem használható, vagy a gépjármű jogszerű használóján kívül más 
illetéktelen személy is képessé válhat a gépjármű használatára, és a Biztosított tulajdonos, 
illetve üzemben tartó a szakszerű javítás, illetve zárcsere megtörténtéig nem tárolja a 
gépjárművet megfelelően lezárt helyen.  

A lopáskockázat biztosítási fedezet a szakszerű javítás, illetve a zárcsere Biztosítónak történő 

bemutatását követő nap 0. órától vagy a szakszerű javítást, illetve zárcserét igazoló számla 
keltét követő nap 0. órától lép ismételten életbe. A Biztosított köteles a zárcserét a 
Biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenteni. 

XIV. Közlési és változás-bejelentési kötelezettség 

A Biztosító csak abban az esetben nyújtja a szerződés szerinti szolgáltatást, amennyiben a Szerződő / Biztosított 
eleget tesz a szerződésre vonatkozó általános és különös feltételek és a záradékok előírásainak.  

1. A Szerződő és a Biztosított a szerződéskötéskor köteles a Biztosítóval a valóságnak 

megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden 
olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a Biztosító írásban 
kérdést tett fel.  

a) A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a 
Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem 
jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a 

biztosítási esemény bekövetkeztében.  

b) A Biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított a biztosítási esemény 
bekövetkezését a jelen feltételekben meghatározott idő alatt a Biztosítónak nem jelenti be, a 
szükséges felvilágosításokat nem adja meg, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait az 
előírásoknak megfelelően nem adja át, nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítások 
tartalmának ellenőrzését és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. 

Lényeges körülménynek minősül különösen: a biztosítási esemény bekövetkezése, annak 

ideje és oka, a keletkezett kár mértéke, és a Biztosító szolgáltatását befolyásoló 

körülmények. 

2. A közlésre, illetőleg változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a Szerződőt és a 
Biztosítottat: egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet 
bármelyikük elmulasztott a Biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett és a 
közlésre illetve bejelentésre köteles lett volna. 

 A Biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a fél közlési 

kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési 
kötelezettség megsértését. 

3. Az adatok valóságtartalmáért a Biztosított, azoknak a rendelkezésére álló információk alapján történő 
ellenőrzéséért a Szerződő felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell tenni. A 
Biztosító ellenőrzési lehetősége a Szerződőt és Biztosítottat a közlési kötelezettség alól nem mentesíti. 

 

4. A Biztosított, illetve amennyiben erről tudomással bír, illetve kellő gondosság mellett 
tudomással kellett bírnia, a Szerződő köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges 
körülmények változását a Biztosítónak 15 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek 
tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a biztosítási ajánlaton adat szerepel, akár 
kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként. 

Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amely ismeretében a Biztosító az álláspontját másképp 
alakította volna a kockázat elvállalása, illetve a díjszabás tekintetében, így különösen: 

a) a gépjármű vezetőjének közlekedési bűncselekményével, vagy szabálysértésével kapcsolatos 
jogerős határozat,  

b) bármilyen a Biztosítottat érintő fizikai korlátozottság, 

c) a gépjármű előzménykáraira vonatkozó adatok, 

d) a gépjármű használatának jellemzői (taxi, bérgépjármű, iparszerű fuvarozás, stb.) 

5. Amennyiben a Biztosított a Kulcsnyilatkozaton feltüntetett kulcsokról másolatot készíttet, illetve a 
gépjármű forgalmi engedélyéről másodpéldány készült, erről köteles a Biztosítót 5 napon belül írásban 

értesíteni. Abban az esetben, ha a Kulcsnyilatkozaton felsorolt kulcsok, illetve távirányítók közül 
valamelyik elveszne, megsemmisülne, a Szerződő köteles ezt a tényt a Biztosítónak 5 napon belül 
írásban bejelenteni. 
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6. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a gépjármű feletti rendelkezést korlátozó szerződést 

kötnek (elidegenítési -, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az erre vonatkozó szerződés létrejöttét a 
Szerződő köteles a Biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni. 

XV. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség 

1. A Biztosított köteles a kár bekövetkezését tőle telhetően megelőzni, illetve a már 
bekövetkezett káresemény hatását enyhíteni. A kármegelőzési kötelezettség körében a 
Biztosított köteles különösen: 

a) a gépjármű kulcsait, a biztonságtechnikai berendezéseket üzemeltető távkapcsolókat a 

tőle elvárható gondossággal őrizni, úgy hogy azok illetéktelen személyek számára ne 
legyenek hozzáférhetők, 

b) mindazon zárakat (a gyújtáskapcsolót és a csomagtér zárat is beleértve) 
haladéktalanul kicseréltetni illetőleg megjavíttatni, amelyek kulcsához elvesztés, lopás 
– rablás (beleértve a kísérletet is), vagy rongálás útján illetéktelenek személyek 
hozzájuthattak, vagy az említett zárak bármely okból az eredeti kulcsok nélkül is 
működtethetővé váltak, 

c) a sérült szélvédőt vagy ablakot kicseréltetni, ha sérülés folytán a gépkocsi jogtalan 
behatolás ellen nem minősül megfelelően védettnek, 

d) a nem megfelelően zárható gépjármű biztonságos tárolásáról gondoskodni, 

e) a gépjárművet forgalombiztos műszaki állapotban tartani. 

 

2. A Biztosított köteles a károsodott gépjárművet biztonságos helyen tárolni. A gépjárműből minden 

személyes tárgy eltávolítandó. Biztonságos tárolásnak minősül az olyan tárolás, ahol a károsodott 
gépjárművet további károsodás nem érheti. A fentiek alapján biztonságos tárolásnak minősül a minimum 
egy biztonsági zárral felszerelt és lezárt garázs, illetve a minimum 1,5 méter magas, folytonos kerítéssel 
és biztonsági zárral lezárt kapuval védett területen történő fedett szín vagy fólia alatti tárolás. A 
biztonságos helyen történő tárolás költségeit a Biztosító nem vállalja át. 

 

3. A Biztosító 30% önrész levonása mellett - megtéríti a kármegelőzés azon indokolt költségeit, 

amelyek elvégzését előzetesen jóváhagyta. A kárenyhítés költségét a Biztosító önrész 
levonása nélkül téríti. Az ilyen címen kifizetett összeg nem haladhatja meg a gépjármű 
káridőponti értékének 20%-át.  

XVI. A kárbejelentés és a kárrendezés szabályai 

1. A Biztosított köteles a biztosítási eseményt a Biztosító felé az észlelést követő 2 munkanapon belül 
bejelenteni az alábbi címen, és lehetővé tenni a Biztosító számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos 
körülmények vizsgálatát. 

2.  

3. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

4. 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa Gy. út-Váci út sarok) 

5. 1461 Budapest, Pf.: 131. 

6. Tel: 1 / 486-4343, Fax: 1 / 486-4390 

7. e-mail: autokar@unionbiztosito.hu 

8. www.unionbiztosito.hu 

9. A Biztosító szolgáltatása az elbíráláshoz szükséges összes dokumentumnak a Biztosítóhoz 
való beérkezését követő 15 naptári napon belül esedékes. 

A Biztosító késedelmes szolgáltatás esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Az elbíráláshoz a Biztosító által kért iratokat az igény érvényesítőjének kell 
beszereznie. 

10. A Biztosító alkalmazottja vagy megbízottja a kárbejelentés alapján köteles a 
gépjárművet, a kárbejelentést követő 5 munkanapon belül megszemlézni, a bekövetkezett 

kárról kárfelvételi jegyzőkönyvet készíteni, továbbá köteles a helyreállítás során az első 
szemle alkalmával nem feltárható sérüléseket a pótszemlén jegyzőkönyvileg is rögzíteni. 

11. Amennyiben a sérült gépjármű üzemképtelen, illetve közúti forgalomban való részvétele 

jogszabályba ütközik, a Biztosított és a Biztosító mindkét fél érdekeit és a költségek minimalizálását 
figyelembe véve határozza meg a kárfelvétel (szemle) helyét és időpontját. 

12. A szolgáltatási igény elbírálásához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

a) a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum,  
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b) a forgalmi engedély másolata, 

c) a kár időpontjában a gépjárművet vezető személy vezetői engedélyének másolata, 

d) a Biztosító által rendszeresített és kitöltött kárbejelentő nyomtatvány, 

e) lopáskár esetén – illetve ha töréskárnál rendőri intézkedés történt – a feljelentésről készült 
jegyzőkönyv, valamint az eljárást lezáró határozat, 

f) tűzkár esetén a tűzoltósági jegyzőkönyv, valamint határozat (önkormányzati tűzoltósági igazolás, 
hatósági bizonyítvány), 

g) teljes lopáskár esetén az adás-vételi szerződés, vagy beszerzési számla másolata, lízing- vagy 

bérleti szerződés másolata, a gépjármű szervizkönyve, valamint a törzskönyv másolata, 

h) teljes lopáskár esetén a Biztosított köteles átadni a biztosítás megkötésekor aláírt 
„Kulcsnyilatkozaton” rögzített számú és fajtájú, a gépjárműhez tartozó kulcsokat és a védelmi 
berendezéseket, irányító eszközöket, 

i) totálkár esetén amennyiben a Biztosított értékesítette a járműmaradványt (roncsot), az 
értékesítést igazoló számla és az adásvételi szerződés másolata. 

A felsorolt dokumentumokon kívül a biztosítottnak, illetve a károsultnak joga van a károk és költségek 
igazolására a bizonyítás általános szabálya szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesítse. 

XVII. Külföldön bekövetkezett károk bejelentése és rendezése 

1. A külföldön bekövetkezett biztosítási eseményt a Magyarországon történt károkkal 
megegyező módon kell bejelenteni a Biztosító részére. A Biztosító a kár jellegétől függően 
határozza meg a további teendőket. Amennyiben helyszíni kárszakértői szemle szükséges, a károsult 
gépjárművet a Biztosító a területileg illetékes kárrendezési irodához irányítja. 

2. A tűz - és robbanáskárt, továbbá a lopáskárt a káresemény helye szerint illetékes külföldi hatóságnak is 
be kell jelenteni. 

3. Külföldön bekövetkezett totál- vagy lopáskár esetén a hazaérkezést követően haladéktalanul értesíteni 
kell az illetékes hazai rendőri szervet is. 

4. A károsodott gépjármű véglegesen csak a Biztosító hozzájárulásával hagyható külföldön.  

XVIII. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók 

1. Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, mely kapcsolatba hozható 

egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett). Ha a személyes adat egészségügyi állapotra, kóros szenvedélyre, 

illetve szexuális életre vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges 

adatnak minősül, és kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján kezelhető. Az 

adatszolgáltatás önkéntes, de egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a 

biztosítási szerződés létrejöttéhez. 

2. A Biztosító jogosult az ügyfelek jogszerűen tudomására jutott adatait, ideértve a 

különleges adatokat is az információs önrendelkezési jogáról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a Biztosítókról és a biztosítási 

tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben (a továbbiakban: Bit.) foglaltakkal 

összhangban kezelni. A Biztosító jogosult a számlatulajdonos adatait valamint 

bankszámlaszerződéssel kapcsolatos, a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – 

banktitoknak minősülő - adatokat kezelni. Az adatok továbbítására a Bit. rendelkezéseiben 

meghatározott módon, illetve az ügyfél, számlatulajdonos hozzájárulása alapján kerülhet 

sor. 

 

3. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával 

és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezeli. 

 

4. Az adatkezelés időtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) 

adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, 

ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 

 

5. A Bit. 78 § (3) bekezdése alapján amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a 

Biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja a kiszervezett tevékenységet végző 

személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a Biztosító adatfeldolgozójának 

minősül és titoktartási kötelezettség terheli. 
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6. A Biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási titoknak 

minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos 

hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás a Bit. 

által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelező 

adatszolgáltatás teljesítése során történik.  

  

7. A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megőrizni és a Bit. szerint biztosítási 

titokként kezelni. A Biztosító titoktartási kötelezettségére a Bit. 153-161.§-ban foglalt 

szabályok az irányadóak. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő - a 

Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító ügyfeleinek személyi körülményeire, 

vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 

 

8. A Biztosító ügyfeleinek, számlatulajdonosnak azon biztosítási, banktitkait jogosult 

kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a 

szolgáltatással összefüggnek. 

 

9. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másképp nem 

rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, 

alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során 

bármilyen módon hozzájutottak. 

 

10. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn: 

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, 

b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 

c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 

ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, 

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, 

e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal, 

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 

g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, 

független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-

képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói 

tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági 

Versenyhivatallal, 

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt 

egészségügyi hatósággal, 

j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök 

alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a 

kockázatvállaló biztosítókkal, 

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a 

kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, 

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány 

tekintetében az átvevő biztosítóval, 

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, 

továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a 

Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs 

Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, 

illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési 

balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik 

jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, 

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 

tevékenységet végzővel, 

p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 

adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli 

biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott 

követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, 

biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, 

q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával, 

r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 
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s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes 

szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra 

nézve a rendeletben szabályozott esetekben a Biztosítóval 

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli 

megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés 

megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és 

p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés 

célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat 

megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. 

 

11. A Biztosító a nyomozóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség részére 

akkor is köteles tájékoztatást adni, ha adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a biztosítási 

ügylet: 

- kábítószerrel visszaéléssel, 

- terrorcselekménnyel, 

- robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, 

- lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, 

- pénzmosással, 

- bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben. 

 

12. Az érintett a Biztosító adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi jogokkal élhet: 

- tájékoztatás kérése, 

- helyesbítés, 

- törlés, 

- zárolás, 

- nyilvánosságra hozatal. 

 

XIX. Elévülés 

A jelen szerződésből származó igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 

év elteltével évülnek el. 

XX. Módosítás 

A jelen feltételeken alapuló szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével, írásban 

történhet. 

XXI. Egyéb rendelkezések 

1. A Biztosítottra / Szerződőre vonatkozó minden rendelkezés értelem szerint érvényes a 

biztosított személyekre és mindazokra, akik igényeiket a biztosítási szerződés alapján 

érvényesíthetik, és ugyanezek betartását meg kell követelniük a gépjármű mindenkori 

jogszerű használójától is. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség ezen személyeket 

ugyanúgy terheli, mint a Szerződőt/Biztosítottat. 

2. A Szerződő és a Biztosított hozzájárulnak ahhoz, hogy a biztosítási szerződéshez kapcsolódó 

adataikat a jelen biztosítás keretein belül a Biztosító nyilvántartsa és kezelje. 

 

XXII. Jognyilatkozatok 

 

1. A Biztosító nyilatkozatait írásban juttatja el a Szerződőnek illetve a szolgáltatási igény 

bejelentése esetén a Biztosítottnak az általuk megadott, és a Biztosító által ismert utolsó 

értesítési címre. 

 

2. A Biztosító a hozzá eljuttatott jognyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor köteles 

joghatályosnak tekinteni, ha azokat írásban juttatták el hozzá. A nyilatkozat akkor hatályos, 

ha az a Biztosítóhoz megérkezett. 
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XXIII. A kapcsolattartás és az ügyfél-tájékoztatás nyelve 

 

A Biztosító és a Szerződő kapcsolattartása, valamint a Biztosítottak tájékoztatása magyar 

nyelven történik. 

 

 

XXIV. Alkalmazandó jog, eljáró bíróságok 

 

Jelen biztosítási szerződésre vonatkozóan a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A felek a 

biztosítási szerződésből, valamint a biztosítotti jogviszonyokból eredő jogviták eldöntésére az 

általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Az eljárások nyelve 

magyar.  

 

 

XXV. Vitás kérdések rendezése 

 

A Szerződőnek és a Biztosítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés 

megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés 

teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

Panaszügyek intézésére Társaságunk vezérigazgatósága jogosult (UNION Vienna Insurance 

Group Biztosító Zrt., 1082 Budapest, Baross u. 1., Telefon: (36-1) 486-4200). 

 

További panasszal lehet fordulni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1535 

Budapest, 114. Pf. 777.). 

 

A biztosítási szerződésből eredő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából kérelem 

nyújtható be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett Pénzügyi 

Békéltető Testülethez. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy 

a fogyasztó előzetesen a biztosítótársasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 

rendezését. 

 

A biztosítási szerződésből eredő igények közvetlenül bírósági úton is érvényesíthetők.  

A panaszügyintézés nem helyettesíti a peres eljárást. 

 

 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.      
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