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Gépjármű segítségnyújtás és kiegészítő biztosítás



1. SZER ZÕ DÉS ALA NYAI

1.1 Biz to sí tó
Az UNIQA Biz to sí tó Zrt. – 1134 Bu da pest, Ró bert Kár oly krt.
76–78. – (to váb bi ak ban: Biz to sí tó) a se gít ség nyúj tá si szer zõ dés
alap ján ar ra vál lal kö te le zett sé get, hogy az alap biz to sí tás dí já nak
és a je len ki egé szí tõ biz to sí tás dí já nak meg fi ze té se el le né ben, a
szer  zõ dés ben fel so rolt ese tek ben se gít ség nyúj tá si és eh hez  kap -
 cso  ló dó an te le ma ti kai és egyéb tech ni kai jel le gû szol gál ta tá so kat
nyújt.
A Biz to sí tó nem vál lal fe le lõs sé get a se gít ség nyúj tás ké se del mé ért
vagy el ma ra dá sá ért, il let ve a fel me rü lõ ká ro kért, amennyi ben
ezek a Biz to sí tó vagy Meg bí zott ja ha tás kö rén kí vül ál ló olyan kö -
rül mé nyek kö vet kez té ben me rül tek fel, mint a jog sza bály al ko tás,
köz ha tó sá gi in téz ke dé sek, az ener gia el lá tás le ál lí tá sa vagy an nak
za va rai, il let ve bár mi lyen egyéb vis ma jor ese tén. A Biz to sí tó  szin -
 tén nem vál lal fe le lõs sé get, ha va la mely Meg bí zott ja a fent meg-
 ne ve zett okok kö vet kez té ben nem tud ta tel je sí te ni a se gít ség -
nyúj tá si igényt.
Amennyi ben a Biz to sí tó ál tal nyúj tott szol gál ta tást egész ben vagy
rész ben egy má sik biz to sí tás fe de zi, a biz to sí tó vissz ke re set tel él a
má sik biz to sí tó fe lé. A Biz to sí tott ez eset ben kö te les a má sik biz-
 to sí tó val szem ben fenn ál ló igény ér vé nye sí té si jo ga it en ged mé -
nyez ni a biz to sí tó ra.

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

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

1.4 Biz to sí tott 
A Se gít ség nyúj tá si ese mény ide jén a Biz to sí tott jár mû ben jog sze -
rû en és sza bá lyo san tar tóz ko dó ve ze tõ és a jár mû vel tör té nõ szál-
 lí tá sért nem fi ze tõ uta sok (au tós top po sok ki vé te lé vel). 
A Biz to sí tot tak szá ma nem ha lad hat ja meg a Biz to sí tott jár mû for-
 gal mi en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szál lít ha tó sze mé lyek szá mát.
Amennyi ben a Biz to sí tott jár mû ben a for gal mi en ge dély ben meg -
ha tá ro zott nál töb ben tar tóz kod nak a Se gít ség nyúj tá si ese mény
ide jén, a biz to sí tó men te sül az AutoHelp tí pu sú (lásd 5.2. pont)
szol gál ta tá sok tel je sí té se alól.

2. MEG HA TÁ RO ZÁ SOK

A Gép jár mû se gít ség nyúj tás és biz to sí tás csak az alap biz to sí tás sal
együtt ér vé nyes.
El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, a Gép jár mû se gít ség nyúj tás és biz-
 to sí tás ban sze rep lõ ki fe je zé sek az alap biz to sí tás ban le ír tak sze rint
ér tel me zen dõk.
A szö veg ben nagy be tû vel kezd ve a kö vet ke zõ ki fe je zé sek az aláb -
bi ér tel me zést kap ják:

2.1 Se gít ség nyúj tá si ese mény 
Se gít ség nyúj tá si ese mény nek mi nõ sül, a biz to sí tás idõ be ni ha tá -
lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül
– a Biz to sí tott jár mû el lo pá sa, el rab lá sa, vagy ön ké nyes el vé te le,

il let ve
– a Biz to sí tott jár mû mû sza ki hi bá ja vagy bal ese te, amely mi att

üzem kép te len né vá lik és út ját foly tat ni kép te len,
– sze mé lyi sé rü lés, egész ség ügyi vész hely zet, va la mint a sze mé -

lyes biz ton ság ve szé lyez te té se,
ha ezek rõl az ese mé nyek rõl a Biz to sí tó Meg bí zott ját a Se gít ség -
nyúj tá si ese mény be kö vet ke zé se kor azon nal ér te sí tik és a Biz to sí -
tott se gít ség nyúj tá si szol gál ta tást igé nyel a Biz to sí tó Meg bí zott -
já tól.
Az azon na li ér te sí tés el ma ra dá sa ese tén a Biz to sí tó szol gál ta tá si
és té rí té si kö te le zett sé ge nem áll fenn.

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

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

2.4 Ön hi ba min den olyan elõ re nem várt ese mény, amely nem a gép -
jár mû meg hi bá so dá sá val, bal eset tel vagy sür gõs szük ség ese té -
vel függ össze.
Ön hi bá ból ere dõ meg hi bá so dás ok kü lö nö sen az aláb bi ak: le me -
rült ak ku mu lá tor, üzem anyag hi ány, ki zá rás a gép ko csi ból, pót ke -
rék, eme lõ vagy ke rék kulcs hi á nya.

2.5 Tes ti sé rü lés 
A Biz to sí tott olyan fi zi ká lis sé rü lé sét je len ti, amely azon na li egész -
ség ügyi el lá tást igé nyel és ki me rí ti a Sür gõs szük ség fo gal mát. 

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

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

2.8 Be je len tett la kó hely
A Biz to sí tott jár mû üzem ben tar tó já nak a Se gít ség nyúj tá si ese -
mény idô pont já ban a for gal mi en ge dély ben sze rep lô cí me.

2.9 Hoz zá tar to zó
Kö ze li hoz zá tar to zó Ptk. sze rint: 
– a há zas társ,
– a be jegy zett élet társ, 
– az egyeneságbeli ro kon (any ja, ap ja, gyer me ke), 
– az örök be fo ga dott, a mos to ha- és ne velt gyer mek, 
– az örök be fo ga dó-, a mos to ha- és a ne ve lõ szü lõ, 
– a test vér. 
Hoz zá tar to zó to váb bá: az élet társ, az egyeneságbeli ro kon  há zas -
 tár sa, be jegy zett élet tár sa, a je gyes, a há zas társ, a be jegy zett élet-
 társ egyeneságbeli ro ko na és test vé re, va la mint a test vér há zas -
tár sa, be jegy zett élet tár sa.

2.10 Biz to sí tott jár mû
A biz to sí tá si köt vény ben meg ne ve zett sze mély gép ko csi il let ve
3,5 t össztömeg alat ti te her gép ko csi, amely ma gyar ha tó ság ál -
tal ki ál lí tott ér vé nyes for gal mi en ge déllyel ren del ke zik, és amely -
re a Biz to sí tó koc ká zat vál la lá sa vo nat ko zik. A Biz to sí tó nem vál lal
koc ká za tot köz úti sze mély fu va ro zás (ta xi) és gép ko csi köl csön zés
(bér au tó, rent-a-car) cél já ra hasz nált jár mû re.

2.11 Gép jár mû cse re
Gép jár mû cse ré nek mi nõ sül, ha a Szer zõ dõ az ál ta la meg kö tött Safe-
Line Assistance szer zõ dés ben fel tün te tett gép jár mû bõl a SafeLine
be ren de zést – an nak ak ti vá lá sá tól szá mí tott há rom éven be lül – egy
má sik gép jár mû be kí ván ja be épít tet ni fel té ve, ha e gép jár mû vo -
nat ko zá sá ban is ér vé nyes SafeLine Assistance szer zõ dést kö tött. 
Az át sze re lé si igényt a Biz to sí tó hoz írás ban kell be je len te ni két ta -
nú elõtt alá írt, a ta núk ne vét és lak cím ét tar tal ma zó nyi lat ko zat -
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tal. Az át sze re lé si igény be je len té se a ré gi SafeLine Assistance  szer -
 zõ dést legkésôbb a be je len tés nap ját kö ve tõ 30. nap ra vo nat ko -
zó ha tállyal meg szün te ti.
A Szer zõ dõ eb ben az eset ben is kö te les a gép jár mû tu laj do no sá -
nak – két ta nú elõtt alá írt, a ta núk ne vét és lak cím ét tar tal ma zó –
a SafeLine be ren de zés gép jár mû be tör té nõ be sze re lé sé hez hoz zá -
já ru ló nyi lat ko za tát a Biz to sí tó hoz leg ké sõbb az új SafeLine Assis-
tance szer zõ dés meg kö té sé ig el jut tat ni. E nél kül az új SafeLine
 Assistance szer zõ dés ér vé nye sen nem köt he tõ meg. 

3. TE RÜ LE TI HA TÁLY 

A gép jár mû assistance szol gál ta tá sai Ma gya ror szá gon és a Nem -
zet kö zi Zöld Kár tya Egyez mény aláb bi tag or szá ga i nak te rü le tén
ér vé nye sek, az AutoHelp tí pu sú szol gál ta tá sok (lásd 5.2. pont) vo -
nat ko zá sá ban a Biz to sí tott jár mû üzem ben tar tó já nak Be je len tett
la kó he lyé tõl lég vo nal ban szá mí tott 20 km-es kör zet ki vé te lé vel:
An dor ra, Auszt ria, Bal ti Ál la mok, Bel gi um, Bosz nia-He rce go vi na*,
Bul gá ria*, Ceuta*, Cip rus, Cseh Köz tár sa ság, Egye sült Ki rály ság,
Dá nia, Finn or szág, Fran cia or szág, Gib ral tár, Gö rög or szág*, Hol-
 lan dia, Hor vát or szág*, Ír or szág, Iz land*, Ju gosz lá via*, Len gyel or -
szág, Liech ten stein, Lu xem burg, Ma ce dó nia*, Ma gyar or szág,
Mál ta*, Mo na co, Né met or szág, Nor vé gia, Olasz or szág, Por tu gá -
lia, Ro má nia*, San Ma ri no, Spa nyol or szág, Svájc, Svéd or szág,
Szlo vák Köz tár sa ság, Szlo vé nia*, Tö rök or szág* (tel jes te rü let),
Vatikánváros. 

* A csil lag gal meg je lölt or szá gok ban a Biz to sí tó nem vál lal fe le lõs -
sé get a szol gál ta tás mi nõ sé gé ért.

Ki van nak zár va azok az or szá gok, me lyek ben pol gár há bo rús ál-
 la po tok vagy más or szá gok kal foly ta tott há bo rús ál la po tok ural -
kod nak, to váb bá po li ti kai bi zony ta lan ság, lá zon gá sok, za var gá -
sok, ter ro ris ta cse lek mé nyek, az egyé nek sza bad sá ga és az  áru -
for ga lom kor lá to zá sa, sztráj kok, rob ban tá sok, ter mé sze ti
csa pá  sok, atom ha sa dás sal va ló vissza élés va la mint bár mi lyen más
erõ sza kos cse lek mény gya kor lá sa fe nye get. 

4. IDÕ BE NI HA TÁLY

4.1 Je len szer zõ dést a fe lek a SafeLine be ren de zés ak ti vá lá sá tól szá -
mí tott há rom éves ha tá ro zott idõ re kö tik, azon ban amennyi ben
a szer zõ dés a Szer zõ dõ ér dek kör ében fel me rült ok mi att a Safe-
Line be ren de zés ak ti vá lá sá tól szá mí tott há rom éven be lül meg -
szû nik, a Szer zõ dõ 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fi ze té -
si kö te le zett sé ge ese dé kes sé vá lik. 

4.2 A SafeLine be ren de zés ak ti vá lá sá tól szá mí tott há rom éves ha tár -
idõ le jár tá val bár me lyik fél fel mond hat ja a szer zõ dést a fel mon dás
hó nap ját kö ve tõ hó nap utol só nap já ra.

4.3 Azon na li ha tá lyú fel mon dás nak van he lye, ha:

4.3.1 az egyik fél va la mely szer zõ dé ses kö te le zett sé gét sú lyo san meg -
sze gi és azt írá sos fi gyel mez te tés el le né re sem or vo sol ja,

4.3.2 egyik fél el len csõd-, vagy fel szá mo lá si el já rást in dul, vagy vég el -
szá mo lá sát kez de mé nye zik,

4.3.3 egy har ma dik fél ál tal nyúj tott szol gál ta tás, amely je len szer zõ -
dés ben fog lalt szol gál ta tás alap ját ké pe zi – pél dá ul glo bá lis po zí -
ci o ná lá si rend szer (GPS) – tar tós ide ig nem áll ren del ke zés re,

4.3.4 a Biz to sí tó a szol gál ta tást bár mely ok ból nem ké pes nyúj ta ni,

4.3.5 a je len szer zõ dés ben meg ha tá ro zott to váb bi ese tek ben.
Azon na li ha tállyal tör té nõ fel mon dás ese té ben a szer zõ dés a fel-
 mon dás köz lé sé vel meg szû nik. 

4.4 Amennyi ben a Biz to sí tó a szer zõ dést a SafeLine be ren de zés ak ti -
vá lá sá tól szá mí tott há rom éves ha tá ro zott idõ el tel tét meg elõ -
zõen azon na li ha tállyal fel mond ja, vagy a szer zõ dés egyéb ok ból
meg szû nik, a Szer zõ dõ 3. szá mú mel lék let ben megjelölt fizetési
kötelezettségei esedékessé válnak.

4.5 Amennyi ben a Szer zõ dõ mond ja fel azon na li ha tállyal a szer zõ -
dést, és a fel mon dás meg ala po zott nak bi zo nyul, a Szer zõ dõ a
3. szá mú mel lék let II.3. pontjában meg ha tá ro zott átalány-kár té -
rítést  nem kö te les meg fi zet ni, ha azon ban nem te szi le he tõ vé a
Biz to sí tó szá má ra a SafeLine be ren de zés ki sze re lé sét és azt a Biz-

 to sí tó szá má ra nem ad ja át a fel mon dás nap já tól szá mí tott 30 na -
pon be lül, vagy mû kö dés kép te len ál la pot ban ad ja át, a Szer zõ dõ
a 3. szá mú mel lék let  II.2. pontjában meg ha tá ro zott átalány-kár -
térítést kö te les meg fi zet ni.

4.6 A Szer zõ dõt a SafeLine be ren de zés be épí té sé nek idõ pont ját meg -
elõ zõ har ma dik mun ka na pig el ál lá si jog il le ti meg. Az er re vo nat -
ko zó írá sos nyi lat ko zat nak leg ké sõbb a SafeLine be ren de zés be -
épí té sét há rom mun ka nap pal meg elõ zõ en kell a Biz to sí tó hoz be -
ér kez ni „SAFELINE” megjelöléssel ellátva. Eb ben az eset ben a
Szer zõ dõ el vesz ti a SafeLine-hoz kap cso ló dó va la mennyi díj ked -
vez mény ét.

4.7 A szer zõ dés meg szû nik, amennyi ben
4.7.1 a SafeLine be ren de zés be épí té sé re a Szer zõ dõ ér dek kör ében fel -

me rült ok ból – a Szer zõ dõ nek a Biz to sí tó Meg bí zott ja ál ta li el sõ
meg ke re sé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – nem ke rül sor, 

4.7.2 az alap biz to sí tás sze rin ti ér dek mú lás kö vet ke zik be. A szol gál ta -
tás dí ja an nak a hó nap nak a vé gé ig tel jes mér ték ben ese dé kes,
amely hó nap ban a Biz to sí tó az ér dek mú lás sal tör tént meg szû -
nés rõl tu do mást szer zett.

4.7.3 az alap biz to sí tá si szer zõ dés bár mely ok ból meg szû nik.
4.7.4 a je len szer zõ dés ak ként ren del ke zik.

4.8 A szol gál ta tás nyúj tá sa a szer zõ dés meg szû né sé nek va la mennyi
 ese  té ben a meg szû nés nap já nak 24 óra 00 per cé ben szû nik meg.

4.9 Je len szer zõ dés meg szû né se az alap biz to sí tást nem szün te ti meg.

5. BIZ TO SÍ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁ SOK

A Biz to sí tó a Meg bí zott ja út ján a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat nyújt -
ja:

5.1 SafeLine tí pu sú szol gál ta tá sok

5.1.1 Utó la gos meg ta lá lás se gí té se
A Biz to sí tott gép jár mû el lo pá sa, el rab lá sa, vagy ön ké nyes el vé te -
le ese tén a Meg bí zott adat szol gál ta tás sal – a gép jár mû fel ta lá lá si
he lyé nek meg adá sá val – köz re mû kö dik a jár mû meg ta lá lá sá ban. 

5.1.2 Se gít ség nyúj tá si ese mény le bo nyo lí tá sa
A 8.2. pont ban – „Az ese mény be je len té se" – le ír tak nak meg fe le -
lõen.

5.1.3 Mû sza ki se gít ség nyúj tás
A Biz to sí tó Meg bí zott ja a Biz to sí tott ál tal meg adott te le fon szám -
ra rö vid szö ve ges üze net ben (SMS) ér te sí tést küld a kö vet ke zõ
ee  tek ben:
– ak ku mu lá tor le me rü lés kb. 3 órán be lül,
– lo pás kí sér let (eme lés ér zé ke lés), ak ku mu lá tor ká bel le vá gá sa.

5.2 AutoHelp tí pu sú szol gál ta tá sok

5.2.1 Hely szí ni ja ví tás vagy sze re lõ mû hely be szál lí tás
Amennyi ben a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi ba vagy Bal eset mi att
üzem kép te len lesz, a biz to sí tó meg szer ve zi a moz gás ké pes sé té -
tel hez szük sé ges hely szí ni ja ví tást.
Ha a hely szí nen a ja ví tás nem le het sé ges, a biz to sí tó Mû sza ki hi ba
ese tén meg szer ve zi a Biz to sí tott jár mû el szál lí tá sát a Se gít ség nyúj -
tá si ese mény hely szí né hez legközelebb esô sze re lô mû hely be.
A biz to sí tó a Hely szí ni ja ví tás vagy sze re lô mû hely be szál lí tás költ-
 sé ge it 
– bel föld ön: 20000 Ft összeg ha tá rig,
– kül föld ön: max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta

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

5.2.2 Kap cso lat tar tás
A biz to sí tó váll al ja, hogy a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi ba mi at ti
üzem kép te len sé ge okán a sze re lô mû hely be tör tént szál lí tást kö -
ve tô en fo lya ma tos kap cso la tot tart a mû hellyel és a Biz to sí tott jár -
mû ja ví tá sá ra vo nat ko zó, tu do má sá ra ju tó in for má ci ók ról (pl. a
ja ví tás mû hely ál tal be csült vár ha tó idô tar ta má ról és költ sé gé rôl)
tá jé koz tat ja a jár mû tu laj do no sát, vagy a Biz to sí tot tat. 

5.2.3 Kár szem le
Amennyi ben szük sé ges (pl. a Biz to sí tott jár mû ja ví tá sá nak to váb -
bi, más biz to sí tás alap ján tör té nô kár ren de zé se mi att), a Biz to sí -
tott jár mû Mû sza ki hi ba vagy Bal eset mi at ti üzem kép te len sé gét
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kö ve tô en a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott jár mû hi va ta los
szem lé zé sét, és át váll al ja en nek költ sé ge it
bel föld ön: max. 15000 Ft összeg ha tá rig,
kül föld ön: max. 250 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta
összeg ha tá rig, és gon dos ko dik a kár szem le ered mé nyé nek az  ille -
té kes kár ren de zô egy ség hez tör té nô el jut ta tá sá ról.

5.2.4 Kül föl di kész pénz se gély meg szer ve zé se 
– csak Ma gyar or szág te rü le tén kí vül
A Mû sza ki hi ba vagy Bal eset mi att üzem kép te len Biz to sí tott jár -
mû ja ví tá si költ sé ge i nek fe de zé se cél já ból a biz to sí tó a kész pénz
kül föld re jut ta tá sá hoz az aláb bi se gít sé get nyújt ja:
– a Biz to sí tott jár mû Mû sza ki hi bá ja vagy Bal ese te ese tén a biz-

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

5.2.5 A Biz to sí tott el szál lá so lá sa a Se gít ség nyúj tá si ese mény nap ján
Amennyi ben a Mû sza ki hi ba vagy Bal eset mi att üzem kép te len
Biz to sí tott jár mû me net kész sé gé nek hely re ál lí tá sa a Se gít ség -
nyúj tá si ese mény nap ján (a sze re lô mû hely nyit va tar tá si ide je vagy
a ja ví tás el hú zó dá sa mi att) nem le het sé ges, és ezért a Biz to sí tott
jár mû az üzem kép te len ség be kö vet ke zé sé nek nap ján nem tud ja
foly tat ni az út ját, a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott egy éj sza -
ká ra tör té nô el szál lá so lá sát és a fel me rü lô szál lás több let költ sé gét
(reg ge li és egyéb költ sé gek nél kül) 
– bel föld ön: Biztosítottanként max. 3000 Ft összeg ha tá rig, (Ez a

szol gál ta tás bel föld ön nem ve he tô igény be, ha a Biz to sí tott jár -
mû ja ví tá sá nak be fe je zé se elô re lát ha tó an a 24 órát túl lé pi.
Amennyi ben a Biz to sí tott ezt a szol gál ta tást bel föld ön igény be
ve szi, a ha za szál lí tás ra nem jo go sult.)

– kül föld ön: Biztosítottanként max. 50 euró vagy en nek meg fe -
le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig át váll al ja.

5.2.6 A Biz to sí tott ha za szál lí tá sa

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

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

– kül föld ön: 
– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott leg fel jebb 4 éj sza ká ra

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

– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke dé si esz -
köz zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô ha za u ta zá sát a Be je len -
tett la kó hely re (vagy to vább uta zá sát a Te rü le ti ha tá lyon be -
lü li úticélhoz, ha az nem ke rül töb be, mint amennyi be a Be-
 je len tett la kó hely re uta zás ke rül ne), és át váll al ja en nek
költ sé ge it Biztosítottanként max. 200 euró vagy en nek meg -
fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig. A biz to sí tó szin tén  meg -
 szer ve zi a meg ja ví tott Biz to sí tott jár mû át vé te le ér de ké ben
szük sé ges uta zást a Be je len tett la kó hely tôl vagy az úticéltól a
Se gít ség nyúj tá si ese mény hely szí né hez legközelebb esô sze -
re lô mû he lyig (csak oda út) és váll al ja en nek költ sé ge it 1 fô
ré szé re max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta
összeg ha tá rig ese mé nyen ként. Amennyi ben ezt a szol gál ta -
tást a Biz to sí tott igény be ve szi, nem jo go sult az elô zô pont-

 ban sze rep lô 4 éj sza ka szál lás költ ség té rí té sé re. A meg ja ví tott
Biz to sí tott jár mû át vé tel ét kö ve tô en fel me rü lô üzem anyag -
költ ség, út dí jak és egyéb já ru lé kos költ sé gek nem tar toz nak
a biz to sí tó koc ká za ti kö ré be.

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

dé si esz köz zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô to vább uta zá sát a
bel föl di úticélhoz, vagy ha za u ta zá sát a Be je len tett la kó hely re,
és  át váll al ja en nek költ sé gét, max. 10000 Ft összeg ha tá rig  ese -
mé nyen ként.

– kül föld ön: 
– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott 1 éj sza ká ra tör té nô el-

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

– a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke dé si esz -
köz zel (vas út I. osz tály, busz) tör té nô ha za u ta zá sát a Be je len -
tett la kó hely re (vagy to vább uta zá sát a Te rü le ti ha tá lyon be -
lü li úticélhoz, ha az nem ke rül töb be, mint amennyi be a Be-
 je len tett la kó hely re uta zás ke rül ne), és át váll al ja en nek
költ sé ge it Biztosítottanként max. 200 euró vagy en nek meg -
fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig.

5.2.7 Be teg szál lí tás
Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tott jár mû Bal ese te okán a Biz to sí -
tott Tes ti sé rü lést szen ved, a biz to sí tó
– meg szer ve zi a Biz to sí tott egész ség ügyi el lá tás hoz ju tá sát, il let -

ve a leg kö ze leb bi kór ház ba vagy or vos hoz tör té nô szál lí tá sát, és
en nek költ sé ge it tel jes mér ték ben át váll al ja.

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

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

– meg szer ve zi a Biz to sí tott tö meg köz le ke dé si esz köz zel (vas út
I. osz tály, busz) tör té nô ha za u ta zá sát a Be je len tett la kó hely re,
amennyi ben fel gyógy ulá sát kö ve tô en a Biz to sí tott a Bal eset tel
oko za ti össze füg gés ben szük sé ges sé vált egész ség ügyi ke ze lés
mi att az ere de ti leg ter ve zett mó don nem tér het ha za, és át vál-
l al ja en nek költ sé ge it 
– bel föld ön: max. 10000 Ft összeg ha tá rig ese mé nyen ként.
– kül föld ön: max. 200 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu -

ta összeg ha tá rig Biztosítottanként.

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

5.2.9 Biz to sí tott jár mû ha za szál lí tá sa – csak Ma gyar or szág
te rü le tén kí vül
Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tott jár mû ve ze tô je Tes ti sé rü lés
vagy Be teg ség mi att orvosszakmai szem pont ból, iga zol tan a Biz-
 to sí tott jár mû to vább ve ze té sé re al kal mat lan, és a ve le együtt uta -
zó sze mé lyek kö zött nincs a Biz to sí tott jár mû ve ze té sé re al kal mas
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sze mély, de a Biz to sí tott jár mû üzem ké pes, a biz to sí tó meg szer -
ve zi a Biz to sí tott és a Biz to sí tott jár mû ha za szál lí tá sát a Be je len tett
la kó hely re oly mó don, hogy 
– gon dos ko dik a Biz to sí tott jár mû tu laj do no sa ál tal meg ne ve zett

sze mély uta zá sá ról (a biz to sí tó dön té se alap ján: pl. sze mély -
gép ko csi üzem anyag költ sé ge, vo nat I. osz tály, busz) a Se gít -
ség nyúj tá si ese mény hely szí né re an nak ér de ké ben, hogy a Biz-
 to sí tott jár mû vet a le he tô leg rö vi debb út vo na lon és idô tar ta -
mon be lül ha za ve zes se,

– amennyi ben a Biz to sí tott jár mû tu laj do no sa ilyen sze mélyt nem
je löl meg, egyet ér té sé vel a biz to sí tó meg bíz egy hoz zá ér tô és
al kal mas sze mélyt a Biz to sí tott jár mû ha za ve ze té sé vel, és gon-
 dos ko dik ezen sze mély uta zá sá ról (a biz to sí tó dön té se alap ján:
pl. sze mély gép ko csi üzem anyag költ sé ge, vo nat I. osz tály,
busz) a Se gít ség nyúj tá si ese mény hely szí né re an nak ér de ké -
ben, hogy a Biz to sí tott jár mû vet a le he tô leg rö vi debb út vo na -
lon és idô tar ta mon be lül ha za ve zes se, és en nek több let költ sé -
ge it tel jes mér ték ben át váll al ja. 

A Biz to sí tott jár mû ha za ve ze té se so rán fel me rü lô üzem anyag -
költ ség, út dí jak és egyéb já ru lé kos költ sé gek nem tar toz nak a biz-
 to sí tó koc ká za ti kö ré be.

5.2.10 Holt test ha za szál lí tá sa
A Biz to sí tott Bal eset bôl ere dô ha lá lát kö ve tô en a biz to sí tó meg -
szer ve zi és ki fi ze ti
– a post mortem ke ze lést,
– a szál lí tás hoz szük sé ges ko por sót,
– Biz to sí tott holt test ének vagy ham va i nak Ma gya ror szág ra, a Biz-

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

A szol gál ta tás nem tar tal maz za a ra va ta lo zás, a ham vasz tás, és a
te me tés költ sé ge it.
Ezen szol gál ta tá sok költ sé ge it a biz to sí tó
– bel föld ön: max. 200000 Ft összeg ha tá rig váll al ja Biztosítot-

tanként, vagy
– kül föld ön: max. 2000 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu -

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

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

 tok,
– a bal ese ti rend ôr sé gi jegy zô könyv.

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

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

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

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

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

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

egyéb va lu ta összeg ha tá rig. 

5.2.12 Vá rat lan vissza té rés Ma gya ror szág ra – csak Ma gyar or szág
te rü le tén kí vül
Ha a biz to sí tás idô be ni ha tá lya alatt és te rü le ti ha tá lyán be lül a
Biz to sí tott Ma gya ror szá gon élô kö ze li Hoz zá tar to zó ja meg hal,
vagy élet ve szé lyes ál la pot ba ke rül, ami rôl a biz to sí tót hi va ta los
ok irat ok kal – kór há zi or vos iga zo lá sát te le fa xon mel lé kel ve – ér te -
sí tik, és emi att a Biz to sí tott jár mû vel foly ta tott kül föl di uta zá sát

meg sza kít va a Biz to sí tott nak ha za kell tér nie Ma gya ror szág ra, a
biz to sí tó a Biz to sí tott szá má ra az aláb bi szol gál ta tá so kat nyújt ja:
– meg szer ve zi a köz le ke dé si esz köz zel (sa ját sze mély gép ko csi

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

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

5.2.14 Le mon dás gép ko csi ról – csak Ma gyar or szág te rü le tén kí vül
Amennyi ben a Biz to sí tott jár mû Bal ese te vagy Mû sza ki hi bá ja  ese -
 tén a Biz to sí tott jár mû hi va ta los szak vé le mény sze rint to tál ká ros,
a biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott jár mû tu laj do no si jo ga i ról
 való le mon dást, a bon tás ra tör té nô le adást és az ez zel  kap  cso la -
tos vá mol ta tá si el já rást, és ezek költ sé ge it (a vám össze gé nek ki -
vé te lé vel) át váll al ja.

5.2.15 Tá ro lá si költ sé gek meg té rí té se
A biz to sí tó meg szer ve zi és át váll al ja a Biz to sí tott jár mû éssze rû en
szük sé ges tá ro lá sát Mû sza ki hi ba vagy Bal eset mi at ti üzem kép te -
len sé get kö ve tô en
– Biz to sí tott ha za szál lí tá sa,
– Gép ko csi ha za szál lí tá sa,
– Al kat ré szek kül dé se – csak Ma gyar or szág te rü le tén kí vül, és
– Le mon dás gép ko csi ról – csak Ma gyar or szág te rü le tén kí vül
szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó an, leg fel jebb 10 nap ra, 
bel föld ön be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mény kap csán na pon ta
max. 2000 Ft összeg ha tá rig, 
kül föld ön be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mény kap csán na pon ta
max. 50 euró vagy en nek meg fe le lô egyéb va lu ta összeg ha tá rig.

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

6. ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

Azon gép jár mû vek vo nat ko zá sá ban, ame lyek re cas co biz to sí tás
csak mû kö dõ táv fel ügye le ti hely meg ha tá ro zó be ren de zés sel  köt -
 he tõ a Biz to sí tó min den kor ha tá lyos gép jár mû vé del mi elõ írá sa
 sze  rint, a Biz to sí tó lo pás koc ká za tot csak a SafeLine be ren de zés
ak ti vá lá sát kö ve tõ en és ar ra az idõ szak ra vál lal, amely nek so rán a
SafeLine be ren de zés mû kö dõ ké pes ál la pot ban volt ki vé ve, ha a
gép jár mû ren del ke zik a SafeLine be ren de zés mel lett más mû kö -
dõ táv fel ügye le ti hely meg ha tá ro zó rend szer rel.

Nem ter jed ki a biz to sí tás – az alap biz to sí tás ban ki zárt ese mé -
nye ken túl:
– ön hi bá ból ere dõ ká rok ra, 
– a fel me rült nem va gyo ni ká rok ra,
– a Biz to sí tott ál tal har ma dik sze mély nek oko zott ká rok ra, 
va la mint az AutoHelp tí pu sú szol gál ta tá sok (lásd 5.2. pont) ese -
té ben a kö vet ke zõ ese tek re sem:
– kül sõ ha tás ra ke let ke zõ tûz és rob ba nás, va la mint vil lám csa pás,

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

– ame lyek bi o ló gi ai fegy ver ál tal oko zott nak mi nô sül nek,
– a Biz to sí tott jár mû túl ter he lé se, vagy szak sze rût le nül vég zett üze -

mel te té se, von ta tá sa mi att be kö vet ke zett kár ra, ese mény re,
– a Biz to sí tott jár mû nem ren del te tés sze rû hasz ná la tá ból ere dô

kár ra, ese mény re,
– a Biz to sí tott jár mû jog ta lan hasz ná la ta mi att be kö vet ke zô kár -

ra, ese mény re,
– ha tó sá gi en ge dély nél kül át ala kí tott gép jár mû ben, ezen át ala -

kí tott üzem mód dal össze füg gés ben be kö vet ke zô tûz és rob ba -
nás károk ese té re,
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– ar ra az eset re, ha a Biz to sí tott jár mû, az uta zás meg kez dé se kor
nem volt a köz úti köz le ke dés re al kal mas ál la pot ban, il let ve nem
tar tot ták kar ban a gyár tó uta sí tá sa i nak meg fe le lô en,

– a biz to sí tó val elô ze te sen nem egyez te tett költ sé gek meg té rí té -
sé re,

– a biz to sí tó hoz zá já ru lá sa nél kül igény be vett szol gál ta tá sok költ-
 sé ge i re,

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

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

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

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

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

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

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

olyan tü ne te ket ered mé nye zett, amely nek alap ján egy el -
vár ha tó gon dos ság gal el já ró sze mély di ag nó zist, gon do zást
vagy ke ze lést ke re sett vol na a je len köt vény ha tály ba lé pé -
sét meg elô zô en.)

– a Biz to sí tott ter hes sé gé nek 28. he tét kö ve tô en szük sé ges sé  váló
szü lé sze ti el lá tás mi att be kö vet ke zô kár ra, ese mény re, 

– a Biz to sí tott pszi chés meg be te ge dé se ál tal oko zott kár ra, ese -
mény re.

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

ese mény be kö vet ke zé sét azon nal be je len te ni a Biz to sí tó Meg-
 bí zott já nak te le fo non hív ha tó se gély vo na lán, és emi att lé nye -
ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál nak (ki vé telt ké pez je len
ren del ke zés alól az az eset, ami kor a Biz to sí tott raj ta kí vül ál ló
ala pos in dok mi att nem tud be je len té si kö te le zett sé gé nek ele -
get ten ni),

– a Biz to sí tott jár mû vagy a Biz to sí tott 60 na pot meg ha la dó, fo -
lya ma tos kül föl di tar tóz ko dá sa ese tén, a kül föld ön be kö vet ke -
zett ese mé nyek re vo nat ko zó an, a 61. nap tól, 

– az ese mény a Biz to sí tott bûn cse lek mé nyé bôl ered,
va la mint az AutoHelp tí pu sú szol gál ta tá sok (lásd 5.2. pont) ese -
té ben a kö vet ke zõ ese tek ben is:
– a Biz to sí tott jár mû ben a for gal mi en ge dély ben meg ha tá ro -

zott nál töb ben tar tóz kod tak a Se gít ség nyúj tá si ese mény ide-
 jén, 

– a Se gít ség nyúj tá si ese mény kap csán nyúj tott szol gál ta tá sok
költ sé ge it más biz to sí tás meg té rí tet te, a költ sé gek azon ré szé -
nek mér té ké ig, amely re a Biz to sí tott nak vagy a Biz to sí tott jár-
 mû re vo nat ko zó an más biz to sí tás alap ján kár té rí tés jár,

– a Biz to sí tott jár mû ben tar tóz ko dó Biz to sí tott de vi za kül föl di és
az ál lan dó lak he lye vagy ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág ban
kö vet ke zik be a Se gít ség nyúj tá si ese mény,

– a Biz to sí tott jár mû vet köz úti sze mély fu va ro zás (ta xi), gép ko csi
köl csön zés (bér au tó, rent a car), és ke res ke del mi áru szál lí tás
cél já ból üze mel te tik.

8. A BIZ TO SÍ TOTT ÉS A SZER ZÕ DÕ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

8.1 A Biz to sí tott és a Szer zõ dõ fel ada ta Se gít ség nyúj tá si ese mény
be kö vet ke zé se kor, hogy:
– az ese ménnyel kap cso lat ban fel me rült min den tény rõl, adat -

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

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

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

– a Biz to sí tó vagy Meg bí zott ja szá má ra min den olyan vizs gá la tot
en ge dé lyez zen, amely az ese mény oka i ra, kö rül mé nye i re vo -
nat ko zik.

8.2 Az ese mény be je len té se
A se gít ség nyúj tá si ese ményt mind ig a Biz to sí tó Meg bí zott ja fe lé
kell be je len te ni. 

A be je len té sek rend je 

8.2.1 SafeLine tí pu sú szol gál ta tá sok (lásd 5.1. pont) igény be vé te le 
ese tén:
• au to ma ti kus;
• „vész jel zõ gom bos„;
• te le fo nos.

8.2.1.1 Az au to ma ti kus be je len tés so rán a gép jár mû be be sze relt ké szü lék
hir te len las su lás/gyor su lás vagy irány vál toz ta tás, szintkülönbség -
változás ese tén a Biz to sí tó Meg bí zott ját au to ma ti ku san, elekt ro -
ni kus jel lel ér te sí ti. Meg bí zott meg kí sér li elõ ször a Biz to sí tott jár -
mû el sõd le ges majd a má sod la gos hasz ná ló já val  mo bil te le fo non
fel ven ni a kap cso la tot. Há rom si ker te len kap cso lat fel vé tel után
(amely bõl el sõ két al ka lom mal az el sõd le ges gép jár mû hasz ná ló,
har ma dik al ka lom mal a má sod la gos gép jár mû hasz ná ló mo bil te -
le fon szá má nak hí vá sá ra ke rül sor) Meg bí zott in téz ke dik a ri asz tás
jel le gé nek meg fe le lõ en. Si ke res kap cso lat fel vé tel ese tén Meg bí -
zott az el sõd le ges vagy – amennyi ben az el sõd le ges gép jár mû -
hasz ná ló val nem si ke rült fel ven ni a kap cso la tot – a má sod la gos
gép jár mû hasz ná ló egyet ér té sé vel jár el.

8.2.1.2 A „vész jel zõ gom bos„ be je len tés so rán a kap cso lat fel vé telt a Biz-
 to sí tó Meg bí zott já val a Biz to sí tott gép jár mû be be sze relt jel zõ -
gomb mû köd te té sé vel a gép jár mû hasz ná ló ja kez de mé nye zi.
Meg bí zott meg kí sér li a gép jár mû el sõd le ges, majd má sod la gos
hasz ná ló já val mo bil te le fon ján fel ven ni a kap cso la tot a 8.2.1.1-
ben fog lal tak sze rint. Há rom si ker te len kap cso lat fel vé tel után
Meg bí zott in téz ke dik a ri asz tás jel le gé nek meg fe le lõ en. Si ke res kap -
cso lat fel vé tel ese tén Meg bí zott az el sõd le ges vagy – amennyi ben
az el sõd le ges gép jár mû hasz ná ló val nem si ke rült fel ven ni a  kap  cso -
la tot – a má sod la gos gép jár mû hasz ná ló egyet ér té sé vel jár el.

8.2.1.3 Te le fo nos be je len tést az el sõd le ges gép jár mû hasz ná ló ki zá ró lag
a Biz to sí tott gép jár mû el lo pá sa, el rab lá sa, ön ké nyes el vé te le mi -
att te het a Biz to sí tó Meg bí zott já nál. A Meg bí zott a Biz to sí tott
gép jár mû fel ku ta tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik az el sõd le ges
gép jár mû hasz ná ló val, va la mint az il le té kes rend õr ha tó ság gal.

Az 5.1.1. pont ban fog lalt szol gál ta tás igény be vé tel éhez az el sõd -
le ges gép jár mû hasz ná ló nak a Biz to sí tó Köz pon ti Ügy fél szol gá la -
tát kell hív nia a na pi 24 órá ban mû kö dõ aláb bi te le fon szám ok
egyi kén: 

+36 1 544-5555, +36 20 544-5555,  +36 30 544-5555,
+36 70 544-5555

A gép jár mû utó la gos meg ta lá lá sá nak se gí té sé re vo nat ko zó szol-
 gál ta tás igény be vé tel ének szük sé ges és elég sé ges fel té te le a  tit -
kos jel szó köz lé se a Biz to sí tó Meg bí zott já val.

8.2.2 AutoHelp tí pu sú szol gál ta tá sok (lásd 5.2. pont) igény be vé te le es-
e tén a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell meg ad ni:
– a Biz to sí tott ne ve, szü le té si dá tu ma, 
– a Biz to sí tott jár mû rend szá ma, tí pu sa, al váz szá ma, az el sõ for-

 ga lom ba he lye zés éve, vagy a Meg bí zot tal egyez te tett jel szó
– az ese mény idõ pont ja, he lye, rö vid le írá sa és a kí vánt se gít -

ség nyúj tás meg ne ve zé se,
– a Biz to sí tott any já nak a  ne ve,
– a Biz to sí tott jár mû tu laj do no sá nak ne ve, cí me,
– köt vény szám,
– an nak a hely nek a ne ve és te le fon szá ma, ahol a Biz to sí tott el -

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

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

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

8.3 A Biz to sí tott to váb bi kár be je len té si kö te le zett sé ge
Az ese mény azon na li be je len té sét kö ve tõ en a fel me rült költ sé gek
meg té rí té sé re vo nat ko zó igényt vagy egyéb kár té rí té si igényt an -
nak bekövetkeztét (kül föl di ese mény ese tén: a ha za ér ke zést) kö -
ve tô 2 mun ka na pon be lül be kell je len te ni írás ban, a meg fe le lô
do ku men tu mo kat mel lé kel ve a biz to sí tó Meg bí zott já nak.
A tûz- vagy rob ba nás kárt a tûz ol tó sá gon is be kell je len te ni. 
Lo pás kár ese tén a rend õr sé gen fel je len tést kell ten ni.
Tes ti sé rü lés sel já ró Bal ese tet a rend õr sé gen be kell je len te ni és
ar ról rend ôr sé gi jegy zô köny vet kell kér ni.
A kár igény el bí rá lá sá hoz be kell mu tat ni a biz to sí tó Meg bí zott já -
nak min den olyan ira tot, amely a jo go sult ság, a biz to sí tá si ese -
mény és a kár összeg meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges. 
Amennyi ben a Biz to sí tott a be je len té si kö te le zett sé gé nek idô ben
nem tesz ele get, és emi att lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet -
len né vál nak, a biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé ge nem áll be.

8.4 A Biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé ge
Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tott sa ját dön té se alap ján nem tart
igényt bi zo nyos szol gál ta tá sok ra, a biz to sí tó nem kö te lez he tô
arra, hogy kár té rí tést nyújt son a Biz to sí tott nak vagy el len szol gál -
ta tás ként al ter na tív szol gál ta tást ajánl jon fel ré szé re.
A kár ren de zés mód ja
– Ha a Biz to sí tott a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so kat igény be vet -

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

A szer zô dés ben elô ír tak nak meg fe le lô en be je len tett ese mé nyek kap -
csán fel me rült költ sé ge ket a biz to sí tó vagy Meg bí zott ja a sze r zô -
dés ben rög zí tett összeg ha tá ro kig köz vet le nül a szol gál ta tó val ren-
 de zi. 
– Amennyi ben az ese mény so rán fel me rült költ sé ge ket és igény -

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

Az elô ze tes jó vá ha gyás nél kül igény be vett szol gál ta tá sok költ sé -
ge it a biz to sí tó nem kö te les meg té rí te ni.
A kár ren de zés az aláb bi ira tok alap ján tör té nik:
– a fel me rült költ sé gek ere de ti szám lái,
– rö vid le írás az ese mény rôl, an nak kö rül mé nye i rôl, a meg tett in-

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

lás a bal eset és a sé rü lés meg tör tén té rôl, kö rül mé nye i rôl. 

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

8.6 El évü lés
Je len szer zõ dés bõl ere dõ biz to sí tá si és se gít ség nyúj tá si igé nyek a
be kö vet ke zés tõl szá mí tott 1 év alatt elé vül nek.

9. A TECH NI KAI SZOL GÁL TA TÁ SOK KÖ RE

9.1 A Biz to sí tó SafeLine be ren de zést épít a gép jár mû be, fel té ve ha
ab ban nem ta lál ha tó ak ti vál ha tó SafeLine be ren de zés.

9.2 A Biz to sí tó az Octo Telematics s.r.l. tu laj do nát ké pe zõ SafeLine
be ren de zést a gép jár mû be tör té nõ be épí tés nap já tól ha tá ro zat lan
idõ re a Szer zõ dõ hasz ná la tá ba ad ja.

9.3 A Biz to sí tó a te le ma ti kai rend szer se gít sé gé vel se gély és  vész  hely -
 zet ese tén se gít sé get nyújt a gép jár mû hasz ná ló já nak, a gép jár -
mû el tû né sét kö ve tõ en pe dig se gít sé get nyújt an nak utó la gos
meg ta lá lá sá hoz.

9.4 A Biz to sí tó mû köd te ti a SafeLine be ren de zést és vi se li a szol gál -
ta tás nyúj tás kö ré ben fel me rült te le kom mu ni ká ci ós költ sé ge it.

9.5 Amennyi ben a gép jár mû cse ré je mi att a SafeLine be ren de zés át-
 sze re lé se vá lik szük sé ges sé, a Biz to sí tó Meg bí zott ja a meg ke re sé -
sét kö ve tõ leg ké sõbb 10 na pon be lül meg kí sé rel idõ pon tot
egyez tet ni a Szer zõ dõ vel az át sze re lés vé gett. 

9.6 A Biz to sí tó gon dos ko dik a SafeLine be ren de zés ki sze re lé sé rõl. 
A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi, hogy a SafeLine be ren de zés ki sze re -
lé se kor ki zá ró lag a SafeLine köz pon ti egy ség ke rül ki sze re lés re.

10. A SZER ZÕ DÕ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI A TECH NI KAI 
SZOL GÁL TA TÁ SOK KÖ RÉ BEN

10.1 A SafeLine Assistance és az UNIQA cas co és/vagy UNIQA kö te le -
zõ gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé sek alá írá sát, il let ve
azok bár me lyi ké nek meg szû né sét kö ve tõ en, a Biz to sí tó Meg bí -
zott ja meg ke re si a Szer zõ dõt a be sze re lés il let ve ki sze re lés idõ -
pont já nak egyez te té se cél já ból. A Szer zõ dõ kö te les a SafeLine be -
ren de zés be sze re lé sét il let ve ki sze re lé sét az el sõ meg ke re sés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül le he tõ vé ten ni és e cél ból a Biz to sí tó
Meg bí zott ja ál tal meg je lölt he lyen és a ve le egyez te tett idõ pont -
ban meg je len ni. Amennyi ben a Szer zõ dõ be sze re lés cél já ból a
meg je lölt he lyen, az egyez te tett idõ pont ok ban 3 al ka lom mal
nem je le nik meg, úgy a 3. szá mú mel lék let  II.1. pontjában meg -
határozott átalány-kártérítést viselnie kell.

10.2 A Szer zõ dõ a SafeLine be ren de zést ki zá ró lag a je len szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás igény be vé te le cél já ból hasz nál -
hat ja. E kö te le zett ség meg sze gé se ese tén a Biz to sí tó je len szer -
zõ dést azon na li ha tállyal fel mond hat ja.

10.3 A Szer zõ dõ kö te les a SafeLine be ren de zést ren del te tés sze rû en
hasz nál ni és fe le lõs min den olyan ká rért, amely a ren del te tés el le -
nes vagy szer zõ dés be üt kö zõ hasz ná lat kö vet kez mé nye.

10.4 A szer zõ dés bár mely ok ból tör té nõ meg szû né se ese tén a Szer zõ -
dõ kö te les a Biz to sí tó Meg bí zott ja szá má ra a ve le egyez te tett idõ -
pont ban és az ál ta la meg ha tá ro zott he lyen le he tõ vé ten ni a Safe-
Line be ren de zés ki sze re lé sét és azt a Biz to sí tó Meg bí zott já nak
mûködôképes állapotban  vissza ad ni. Amennyiben erre nem kerül
sor, a Szerződő köteles a 3. számú melléklet II.2. pontjában meg -
határozott átalány-kár térítést a Biztosító számára megfizetni.   

10.5 A SafeLine be ren de zés meg hi bá so dá sa ese tén a Szer zõ dõ kö te les
an nak ki ja ví tá sát a Biz to sí tó ál ta li ér te sí tés megküldésétôl szá mí -
tott 30 na pon be lül le he tõ vé ten ni. En nek el mu lasz tá sa ese tén a
Biz to sí tó jogosulttá válik a szerződést azonnali hatállyal felmon-
dani. Ebben az esetben a Szerződő a 3. számú melléklet II.2 vagy
II.3 pontjában foglaltak szerinti átalány-kártérítést köteles fizetni.

10.6 Gép jár mû cse re ese tén, amennyi ben a Szer zõ dõ a Biz to sí tó Meg-
 bí zott já val elõ re egyez te tett há rom al ka lom mal nem je le nik meg
a SafeLine be ren de zés gép jár mû bõl tör té nõ ki sze rel te té se vé gett,
a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin t átalány-kár té -
rítést kö te les  fi zet ni.
Gép jár mû cse re ese tén a SafeLine be ren de zés ki sze re lé sé re csak a
3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott át sze re lé si díj meg fi ze té sé nek
hi telt ér dem lõ iga zo lá sát kö ve tõ en ke rül sor. A ki sze re lést kö ve tõ en
a SafeLine be ren de zést a Biz to sí tó Meg bí zott já nak kell át ad ni.
Az át sze re lé si díj meg fi ze té sét kö ve tõ 30 na pon be lül le he tõ vé
kell ten ni a Biz to sí tó Meg bí zott já nak, hogy a ki sze relt be ren de zést
a má sik gép jár mû be be sze rel je. A be sze re lés fel té te le, hogy a
 Szer  zõ dõ ezen gép jár mû vo nat ko zá sá ban ér vé nyes SafeLine
 Assistance ki egé szí tõ biz to sí tá si szer zõ dés sel ren del kez zen.

10.7 Amennyi ben a Szer zõ dõ olyan jár mû vet vesz, amely ben már van
SafeLine be ren de zés, és an nak ko ráb bi tu laj do no sa ér te sí tet te a
Biz to sí tót a jár mû tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról, ak kor az er rõl
szó ló adás-vé te li szer zõ dés má so la tát a jár mû tu laj don jog-vál to -
zá sá nak ha tó sá gi be je len té sét kö ve tõ 4 hé ten be lül kö te les a  Szer -
 zõ dõ a Biz to sí tó nál be nyúj ta ni. Már meg lé võ, be épí tett SafeLine
be ren de zés ak ti vá lá sá ra a tu laj don jog át ru há zá sát iga zo ló szer -
zõ dés Biz to sí tó ál ta li át vé tel ét és az UNIQA cas co vagy UNIQA
kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés to váb bá Safe-
Line Assistance ki egé szí tõ biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve -
tõ en ke rül sor. 
Az elõ zõ tu laj do nos ál tal meg kö tött SafeLine Assistance szer zõ -
dés vo nat ko zá sá ban el telt idõ tar tam az új tu laj do nos ál tal meg -
kö tött SafeLine Assistance szer zõ dés idõ tar ta má ba be szá mít.
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10.8 A Szer zõ dõ kö te les a gép jár mû új tu laj do no sát tá jé koz tat ni a Safe-
Line mû kö dé si mód já ról.

10.9 Amennyi ben a Szer zõ dõ vagy a gép jár mû vet hasz ná ló je len szer -
zõ dés ben rög zí tett to váb bi sze mé lyek ne ve vagy mo bil te le fon -
szá ma meg vál to zik, a Szer zõ dõ ha la dék ta la nul, két ta nú elõtt írt
vagy alá írt és a ta núk ne vé vel és lak cí mé vel el lá tott és a Biz to sí tó
Köz pon ti Ügy fél szol gá la tá ra el ju ta tott írá sos nyi lat ko zat ban kö te -
les kö zöl ni az új ada to kat.

10.10 A Szer zõ dõ kö te les a Biz to sí tót írás ban ha la dék ta la nul ér te sí te ni a
jár mû for ga lom ba he lye zé sé rõl, for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ról,
il le tõ leg a jár mû tu laj don jo gá ban tör tént bár mi lyen vál to zás ról. 

10.11 A Szer zõ dõ csak ak kor szer zi meg a SafeLine be ren de zés tu laj -
don jo gát, ha eh hez az Octo Telematics s.r.l. írá sos nyi lat ko za tá val
hoz zá já rult.

10.12 A vész jel zõ gomb in do ko lat lan meg nyo má sa ré vén ak ti vált té ves
ri asz tás ese tén a Szer zõ dõ kö te les meg té rí te ni azo kat a költ sé ge -
ket, ame lyek a meg szer ve zett és szá má ra köz ve tí tett szol gál ta tá -
so kért il let ve egyéb se gít ség nyúj tás cí mén me rül tek fel, to váb bá
kö te les meg fi zet ni a 3. szá mú mel lék let ben té ves ri asz tás ese té re
meg ha tá ro zott átalány-kártérítést.

10.13 A Biz to sí tó nem té rí ti meg azo kat a költ sé ge ket és ki adá so kat,
ame lyek a Szer zõ dõ nél a SafeLine szol gál ta tá si szer zõ dés tel je sí -
té sé vel kap cso la tos kö te le zett sé ge i vel össze füg gés ben me rül tek
fel. 

10.14 A SafeLine be ren de zés be- il let ve ki sze re lé sé re ki zá ró lag a Biz to sí -
tó Meg bí zott ja ál tal meg je lölt he lyen és ve le egyez te tett idõ pont-
 ban ke rül het sor. A SafeLine be ren de zés be- és ki sze re lé sét vég zõ
part ne rek olyan gép jár mû ja ví tó mû he lyek, ame lyek dol go zói a
SafeLine be ren de zés sze re lé sé vel kap cso la to san ok ta tás ban ré sze -
sül tek.

10.15 Az ügy fél a be- és ki sze re lést iga zo ló bi zony la tot a Biz to sí tó Meg-
 bí zott já tól kap ja meg.

10.16 A Szer zõ dõ kö te les a Biz to sí tó Meg bí zott já nak egy jel szót meg ad -
ni te le fo nos azo no sí tás cél já ból. A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi,
hogy a Biz to sí tó az ún. carfinder szol gál ta tást csak a jel szó val tör -
tént azo no sí tást kö ve tõ en jo go sult és kö te les nyúj ta ni. A Szer zõ -
dõ kö te les a jel szót ti tok ban tar ta ni.

10.17 A Szer zõ dõ a SafeLine szol gál ta tás igény be vé te lé vel má sok ér de -
ke it, sze mély hez fû zõ jo ga it nem sért he ti. En nek meg sér té sé bõl
ere dõ ká ro kért a Biz to sí tó, a Meg bí zott ja, ezek együtt mû kö dõ
part ne rei, to váb bá jog utó da ik és a szer zõ dés tel je sí té se so rán he -
lyük be lé põ har ma dik sze mé lyek nem fe lel nek.

10.18 Abban az esetben, ha a gépjármű tulajdonosának személye nem
azonos a Szerződővel, a Szerződő köteles a gépjármű tulaj do no -
sának – két tanú előtt aláírt, a tanúk nevét és lakcímét tartal-
mazó – a SafeLine berendezés gépjárműbe történő be sze re lé sé -
hez hozzájáruló nyilatkozatát a Biztosító Központi Ügyfélszol gá -
la tá hoz legkésőbb a SafeLine berendezés beszerelését megelőző
harmadik munkanapig eljuttatni. Ennek elmulasztása esetén a
SafeLine berendezés beszerelésére nem kerülhet sor és a szerző -
dés megszűnik. A nyilatkozata valóságtartalmáért, továbbá a gép -
jármű tulajdonost ezzel összefüggésben ért károkért a Szerződő
teljes körű felelősséggel tartozik.

11. DÍJ FI ZE TÉS, KÖLT SÉ GEK, ÁTA LÁNY DÍ JAS KÁR TÉ RÍ TÉS, 
ÉS AZOK ESE DÉ KES SÉ GE

11.1 A Szer zõ dõ a SafeLine be ren de zés ak ti vá lá sá nak nap já tól kö te les
a biztosítási díj meg fi ze té sé re. A szer zõ dés bár mely ok ból tör té nõ
meg szû né se ese tén a már meg kez dett hó nap ra vo nat ko zó dí jat
meg kell fi zet ni. Ha vi díj fi ze tés tõl el té rõ fi ze té si gya ko ri ság ese -
tén, a meg szû nés hó nap ját kö ve tõ hó na pok ra be fi ze tett díj vissza -
té rí tés re ke rül.

11.2 Je len szer zõ dés ben vál lalt szol gál ta tá sok el len ér ték ét a 3. szá mú
mel lék let tar tal maz za. Az abban meghatározott összegeket leg -
később a fizetési értesítő kiállítását követő 8 (nyolc) napon belül
kell megfizetni. 

11.3 Amennyi ben a szer zõ dés a Szer zõ dõ ér dek kör ében fel me rült ok -
ból az ak ti vá lás nap já tól szá mí tott 3 éven be lül meg szû nik, és a
SafeLine be ren de zés a Biz to sí tó Meg bí zott ja ál tal a szer zõ dés
meg szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ki sze re lés re és ré szé re
át adás ra ke rül, a Szer zõ dõ a 3. szá mú mel lék let  II.3. pontjában
meg ha tá ro zott átalány-kártérítést kö te les fi zet ni, amely a meg -
szû  nés nap ján vá lik ese dé kes sé. Amennyiben a SafeLine beren-
dezés a szerződés bármely okból történt megszűnését követően
a fenti megszűnéstől számított 30 napon belül nem, vagy műkö -
désképtelen állapotban kerül kiszerelésre, a Szerződő a 3. számú
melléklet II.2. pontjában meghatározott átalány-kártérítést köte-
les a Biztosítónak megfizetni.  

11.4 Fi ze té si ké se de lem mi att fel me rü lõ va la mennyi ad mi niszt rá ci ós
költ sé get a Biz to sí tó a Szer zõ dõ nek fel szá mol ja (pl. te le fon, pos -
ta  költ ség, stb.). 
A Szer zõ dõ va la mennyi fi ze té si kö te le zett sé ge te kin te té ben kö te -
les a ké se de lem be esés idõ pont já tól kezd ve a Pol gá ri Tör vény -
könyv ben meg ha tá ro zott mér té kû ké se del mi ka ma tot meg fi zet -
ni a Biz to sí tó szá má ra.

11.5 Rendszeres átutalási megbízás vagy csoportos beszedési meg-
 bízás esetén a Szerződő köteles gondoskodni arról, hogy bank -
szám láján megfelelő összeg álljon rendelkezésre a díj- és egyéb
fizetési kötelezettségei teljesítésére és köteles a Biztosító követelé-
 seinek határidőben történő kiegyenlítését figyelemmel kísérni.
Ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körűen felel.

12. BIZ TO SÍ TÁ SI TI TOK KAL ÉS ADAT VÉ DE LEM MEL 
KAP CSO LA TOS REN DEL KE ZÉ SEK 

A Biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok te kin te té ben a biz to sí tók ról és biz to -
sí tá si te vé keny ség rõl szó ló 2003. évi LX. tv. (a to váb bi ak ban: Bit.)
ér tel mé ben jár el. 

12.1 Biz to sí tá si ti tok min den olyan – ál lam ti tok nak nem mi nõ sü lõ –,
a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ, a biz to sí tá si
szak  ta nács adó ren del ke zé sé re ál ló adat, amely a biz to sí tó, a  vi -
szont  biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó
egyes ügy fe le i nek (ide ért ve a ká ro sul tat is) sze mé lyi  kö rül mé nye -
i  re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál ko dá sá ra vagy a biz to sí tó -
val, il let ve a vi szont biz to sí tó val kö tött szer zõ dé se i re vo nat ko zik.

12.2 Az ügy fél egész sé gi ál la po tá val össze füg gõ ada to kat a biz to sí tó a
12.3. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok ból, az egész ség ügyi
és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl szó ló
1997. évi XLVII. tör vény ren del ke zé sei sze rint, ki zá ró lag az érin-
 tett írás be li hoz zá já ru lá sá val ke zel he ti.

12.3 (1) A biz to sí tó, ügy fe le i nek azon biz to sí tá si tit ka it jo go sult ke zel -
ni, ame lyek a biz to sí tá si szer zõ dés sel, an nak lét re jöt té vel, nyil -
ván tar tá sá val, a szol gál ta tás sal össze függ nek. Az adat ke ze lés  célja
csak a biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo -
mány ban tar tá sá hoz, a biz to sí tá si szer zõ dés bõl szár ma zó kö ve te -
lé sek meg íté lé sé hez szük sé ges, vagy az e tör vény ál tal meg ha tá -
ro zott egyéb cél le het.
(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél tól el té rõ cél ból vég zett
adat ke ze lést a biz to sí tó csak az ügy fél elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
vé gez het. A hoz zá já ru lás meg ta ga dá sa mi att az ügy fe let nem ér -
he ti hát rány és an nak meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó
elõny.
(3) A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben, idõ be li kor lá to zás nél kül – ha
tör vény más ként nem ren del ke zik – ti tok tar tá si kö te le zett ség ter-
 he li a biz to sí tó tu laj do no sa it, ve ze tõ it, al kal ma zot ta it és mind -
azo kat, akik ah hoz a biz to sí tó val kap cso la tos te vé keny sé gük so rán
bár mi lyen mó don hoz zá ju tot tak.

12.4 Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze mély nek, ha
a) a biz to sí tó ügy fe le vagy an nak tör vé nyes kép vi se lõ je a ki szol -

gál tat ha tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo -
nat ko zó an írás ban fel men tést ad,

b) e tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll fenn.

12.5 (1) A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn
a) a fel adat kör ében el já ró Fel ügye let tel,
b) a fo lya mat ban lé võ bün te tõ el já rás ke re té ben el já ró nyo mo zó

ha tó ság gal és ügyész ség gel,
c) bün te tõ ügy ben, pol gá ri ügy ben, va la mint a csõd el já rás, il let ve

a fel szá mo lá si el já rás ügyé ben el já ró bí ró ság gal, to váb bá a  vég -
re haj tá si ügy ben el já ró önál ló bí ró sá gi vég re haj tó val,
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d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ vel,
e) a (2) be kez dés ben fog lalt ese tek ben az adó ha tó ság gal,
f) a fel adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,
g) a biz to sí tó val, a biz to sí tás köz ve tí tõ vel, a szak ta nács adó val, a

har ma dik or szág be li biz to sí tó, füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ
vagy szak ta nács adó ma gyar or szá gi kép vi se le té vel, ezek ér dek-
kép vi se le ti szer ve ze te i vel, il let ve a biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí -
tõi, szak ta nács adói te vé keny ség gel kap cso la tos versenyfelü-
gyeleti fel adat kör ében el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

h) a fel adat kör ében el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 108. § (2) be -

kez dé sé ben fog lalt egész ség ügyi ha tó ság gal,
j) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese tén a

tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj -
tés re fel ha tal ma zott szerv vel,

k) a vi szont biz to sí tó val, va la mint kö zös koc ká zat vál la lás (együtt -
biz to sí tás) ese tén a koc ká zat vál la ló biz to sí tók kal,

l) az e tör vény ben sza bá lyo zott adat to váb bí tá sok so rán át adott
ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást ve ze tõ köt vény -
nyil ván tar tó szerv vel,

m)az állományátruházás ke re té ben át adás ra ke rü lõ biz to sí tá si
 szer zõ dé si ál lo mány te kin te té ben az át ve võ biz to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye sí té sé hez szük-
 sé ges ada tok te kin te té ben, to váb bá ezek egymásközti át adá -
sá val kap cso lat ban a Kár ta la ní tá si Szám lát ke ze lõ szer ve zet tel,
a Nem ze ti Iro dá val, a le ve le zõ vel, az In for má ci ós Köz pont tal, a
Kár ta la ní tá si Szer ve zet tel, kár ren de zé si meg bí zot tal és a kár -
kép vi se lõ vel, il let ve a kár oko zó val, amennyi ben az ön ren del -
ke zé si jo gá val él ve a köz úti köz le ke dé si bal ese té vel kap cso la tos
kár ren de zés kár fel vé te li jegy zõ köny vé bõl a bal eset ben érin tett
má sik jár mû ja ví tá si ada ta i hoz kí ván hoz zá fér ni,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges ada tok te kin -
te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ vel,

p) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bály ok ál tal tá masz tott
kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel tét elei min den egyes
adat ra néz ve tel je sül nek, va la mint a har ma dik or szág be li biz to -
sí tó szék he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok
ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat vé del mi  jog  sza -
 bállyal – a har ma dik or szág be li biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí -
tõ vel, szak ta nács adó val,

q) a fel adat kör ében el já ró or szág gyû lé si biz tos sal,
r) a kár tör té net re vo nat ko zó adat ra és a bonus-malus be so ro lás -

ra néz ve a Bit. 109/A. § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ese tek -
ben a biz to sí tó val

szem ben, ha az a)–j), n) és r) pont ban meg je lölt szerv vagy sze -
mély írás be li meg ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal maz za az
ügy fél ne vét vagy a biz to sí tá si szer zõ dés meg je lö lé sét, a kért ada-
 tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját, az zal, hogy a k), l),
m), p) és q) pont ban meg je lölt szerv vagy sze mély ki zá ró lag a
kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját kö te les meg-
 je löl ni. A cél és a jog alap iga zo lá sá nak mi nõ sül az adat meg is -
me ré sé re jo go sí tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.
(2) Az (1) be kez dés e) pont ja alap ján a biz to sí tá si ti tok meg tar -
tá sá nak kö te le zett sé ge ab ban az eset ben nem áll fenn, ha  adó -
 ügy ben, az adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to sí tót tör vény ben meg -
ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le zett ség, il let ve, ha biz to -
sí tá si szer zõ dés bõl ere dõ adó kö te le zett ség alá esõ ki fi ze tés rõl
tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter heli.
(3) A biz to sí tó az (1) és (5) be kez dé sek ben, a 12.4-ben, a 12.7-
ben és a 12.8-ban meg ha tá ro zott ese tek ben és szer ve ze tek fe lé az
ügy fe lek sze mé lyes ada ta it to váb bít hat ja.
(4) A biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás ke re tén kí vül
a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek al kal ma zot ta i ra is ki -
ter jed.
(5) A biz to sí tó a nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat
és az ügyész ség írás be li meg ke re sé sé re ak kor is kö te les ha la dék -
ta la nul tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me rül fel ar ra, hogy a biz to sí -
tá si ügy let a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény-
 ben fog lal tak sze rin ti
a) ká bí tó szer rel vissza élés sel,
b) ter ror cse lek ménnyel,
c) rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel,
d) lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés sel,
e) pénz mo sás sal,
f) bûn szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse lek -

ménnyel
van össze füg gés ben.
(6) A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ és a biz to sí tá si szak ta nács -
adó a nyo mo zó ha tó sá got a „ha laszt ha tat lan in téz ke dés” jel zés -

sel el lá tott, kü lön jog sza bály ban elõ írt ügyé szi jó vá ha gyást nél -
kü lö zõ meg ke re sé sé re is kö te les tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt, az
adott üggyel össze füg gõ, biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok -
ról.
(7) A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn
ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tõ és a biz to sí -
tá si szak ta nács adó az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va -
gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról szó ló tör vény ben
meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get.

12.6 A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn ab -
ban az eset ben, ha a ma gyar bûn ül dö zõ szerv, il le tõ leg az Or szá-
 gos Rend õr-fõ ka pi tány ság – a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg -
aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003. évi XV. tör vény ben meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el jár va, vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás
alap ján kül föl di bûn ül dö zõ szerv, il le tõ leg kül föl di Pénz ügyi In for-
 má ci ós Egy ség írás be li meg ke re sé se tel je sí té se cél já ból – írás ban
kér biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a biz to sí tó tól, amennyi -
ben a meg ke re sés tar tal maz za a kül föl di adat ké rõ ál tal alá írt titok-
 tar tá si zá ra dé kot.

12.7 (1) Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó ál tal a har-
 ma dik or szág be li biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li adat fel -
dol go zó szer ve zet hez (har ma dik or szág be li adat ke ze lõ) tör té nõ
adat to váb bí tás ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó ügy fe le (adat -
alany) ah hoz írás ban hoz zá já rult, és a har ma dik or szág be li adat -
ke ze lõ nél a ma gyar jog sza bály ok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye -
ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel tét elei min den egyes adat ra néz ve tel-
 je sül nek, va la mint a har ma dik or szág be li adat ke ze lõ szék he lye
sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bály ok ál tal tá masz tott
kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat vé del mi jog sza bállyal.
(2) A biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok nak má sik tag ál lam ba
tör té nõ to váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té nõ adat to váb bí tás ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

12.8 (1) Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét
a) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely bõl az egyes

ügy fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta nem ál la pít ha tó meg,
b) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás szék he lye (fõ -

iro dá ja) sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság szá má ra a fel ügye le ti te vé -
keny ség hez szük sé ges adat to váb bí tás, ha az meg fe lel a kül föl -
di és a ma gyar fel ügye le ti ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban
fog lal tak nak,

c) a jog al ko tás meg ala po zá sa és a ha tás vizs gá la tok el vég zé se cél -
já ból a mi nisz ter ré szé re sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ada-
 tok át adá sa,

d) a Bit. Nyol ca dik ré szé nek III. és III/A. fe je ze té ben, a Tpt. XIX/B.
fe je ze té ben, va la mint a Hpt. XIV/A. fe je ze té ben fog lalt ren del -
ke zé sek tel je sí té se ér de ké ben tör té nõ adat át adás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok át adá sát a biz to -
sí tó a biz to sí tá si ti tok vé del mé re hi vat koz va nem ta gad hat ja
meg.

12.9 (1) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze mé lyes ada-
 to kat az adat to váb bí tás tól szá mí tott 5 év el tel té vel, a 12.2. alá
esõ ada tok vagy az adat vé del mi tör vény sze rint kü lön le ges adat-
 nak mi nõ sü lõ ada tok to váb bí tá sa ese tén 20 év el tel té vel tö röl ni
kell.
(2) A biz to sí tó az érin tett sze mélyt nem tá jé koz tat hat ja a 12.5.
(1) be kez dés b), f) és j) pont jai, il let ve a 12.5. (5) be kez dé se alap -
ján vég zett adat to váb bí tá sok ról.
(3) A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ és a biz to sí tá si szak ta nács -
adó a sze mé lyes ada to kat a biz to sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi -
szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la mint azon idõ tar tam alatt ke zel -
he ti, amed dig a biz to sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap -
cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ.

12.10 (1) A biz to sí tó a lét re nem jött biz to sí tá si szer zõ dés sel kap cso la -
tos sze mé lyes ada to kat ke zel het, amed dig a szer zõ dés lét re jöt té -
nek meg hi ú su lá sá val kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ.
(2) A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ és a biz to sí tá si szak ta nács -
adó kö te les tö röl ni min den olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel
vagy lét re nem jött szer zõ dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot,
amely nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt vagy
amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke -
zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez nincs tör vé nyi jog alap.
(3) A Bit. al kal ma zá sá ban az el hunyt sze mély hez kap cso ló dó ada-
 tok ke ze lé sé re a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek az irány adók.
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(4) Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok te kin te té -
ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se, il let ve a biz to sí tá si szer -
zõ dés ben ne ve sí tett jo go sult is gya ko rol hat ja.

12.11 A Biz to sí tó Meg bí zott ja és az Octo Telematics s.p.a., (Via V.
Lamaro 51., I-00173 Ró ma, Olasz or szág) je len szer zõ dés meg kö -
té sé vel tu do mást sze rez nek ar ról, hogy a Szer zõ dõ a Biz to sí tó val
SafeLine Assistance és UNIQA cas co és/vagy UNIQA kö te le zõ gép -
jár mû fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést kö tött. A Szer zõ dõ ezen nel
fel men ti a Biz to sí tót a biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett sé ge alól és
fel té tel nél kül hoz zá já rul ah hoz, hogy az aláb bi sze mé lyek a Biz-
 to sí tó tól tá jé koz ta tást kér je nek, a Biz to sí tót pe dig fel ha tal maz za,
hogy az aláb bi sze mé lyek szá má ra tá jé koz ta tást ad jon a SafeLine
Assistance és az UNIQA cas co és/vagy UNIQA kö te le zõ gép jár mû
fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé se i vel kap cso la tos bár mely kér dés -
ben (ada tok vál to zá sa, ha tály ba lé pés nap ja, meg szû nés oka és
idõ pont ja stb.). A Szer zõ dõ ki je len ti, hogy je len hoz zá já ru lá sa és
fel ha tal ma zá sa a Biz to sí tó és az aláb bi sze mé lyek jog utó da i ra,
 vala mint a szol gál ta tás nyúj tás so rán eset le ge sen he lyük be lé põ
har ma dik sze mély szol gál ta tók ra is ki ter jed:
– Octo Telematics s.p.a. (Via V. Lamaro 51., I-00173 Ró ma,

 Olasz  or szág)
– Setech Meta Hun gá ria Kft. (1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 130.)
– Europ Assistance Ma gyar or szág Kft. (1134 Bu da pest, Dévai u.

26–28.)

12.12 A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi, hogy ada ta i nak fel dol go zá sá ra és
elekt ro ni kus úton tör té nõ to váb bí tá sá ra a szer zõ dés tel je sí té se cél -
já ból ke rül sor. A Szer zõ dõ nek tu do má sa van ar ról, hogy a Biz to -
sí tó ak kor tud je len szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele -
get ten ni, ha a SafeLine-nal kap cso la tos ada tok szá má ra el ér he -
tõk, és eze ket ke zel ni és to váb bí ta ni jo go sult.

12.13 A Szer zõ dõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a Biz to sí tó a szol gál ta tás tel-
 je sí té se cél já ból az aláb bi szer ve ze tek – vagy a te vé keny sé gü ket
eset le ge sen át ve võ har ma dik sze mé lyek, il let ve jog utó da ik – szá -
má ra az ál ta la ke zelt sze mé lyes ada to kat to váb bít sa:
– Octo Telematics s.p.a., (Via V. Lamaro 51., I-00173 Ró ma,

 Olasz or szág)
– Europ Assistance Ma gyar or szág Kft., (1134 Bu da pest, Dévai u.

26–28.)
– Setech Meta Hun gá ria Kft. (1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 130.)
A Szer zõ dõ hoz zá já rul to váb bá ah hoz, hogy a sze mé lyes ada tai a
se gít ség nyúj tás ban köz re mû kö dõ egyéb szer ve ze tek (Or szá gos
Men tõ szol gá lat, tûz ol tó ság, ka taszt ró fa vé del mi szer vek stb.) ré -
szé re is to váb bí tás ra ke rül je nek a se gít ség nyúj tás hoz szük sé ges
mér ték ben.

12.14 A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi, hogy a crashRecorder funk ció mû -
kö dé se so rán fel dol go zott ada tok in for má ci ó val szol gál nak a gép -
jár mû moz gá sá ról, mely le he tõ vé te szi bár mely bal eset ese tén
ezek el le nõr zé sét. A Szer zõ dõ tu do más sal bír ar ról, hogy a Biz to -
sí tó és az Octo Telematics s.p.a. ma gyar or szá gi szol gál ta tó ja az
 álta la ke zelt ada to kat jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben bí -
ró ság il let ve egyéb ha tó ság szá má ra to váb bí ta ni kö te les. 

12.15 A Szer zõ dõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a SafeLine be ren de zés ál tal
rög zí tett ada tok a Biz to sí tó ál tal foly ta tott kár ren de zé si el já rás ban
fel hasz ná lás ra ke rül je nek. A Szer zõ dõ hoz zá já rul to váb bá ah hoz,
hogy eze ket az ada to kat a Biz to sí tó pe res el já rás ban fel hasz nál ja,
to váb bá pe ren kí vül is igaz ság ügyi gép jár mû szak ér tõ szá má ra to -
váb bít sa szak ér tõi vé le mény el ké szí té se cél já ból.

12.16 A Szer zõ dõ fel ha tal maz za a Biz to sí tó Meg bí zott ját, hogy a gép -
jár mû el tû né sét kö ve tõ en a gép jár mû meg ta lá lá sá nak kö rül mé -
nye i vel kap cso la tos va la mennyi ada tot vagy a fel ku ta tás ered-
 mény te len sé gé nek té nyét a Biz to sí tó val kö zöl je.

12.17 A 2. szá mú mel lék let 1.d) pont já ban meg ne ve zett ada tok, va la -
mint a crashRecorderben tá rolt ada tok min den egyes gép jár mû-
hasz ná lat ese tén rög zí tés re ke rül nek, füg get le nül at tól, hogy ki
hasz nál ja a gép jár mû vet. 

12.18 A Biz to sí tó és az 12.11. pont ban meg ne ve zett sze mé lyek – to -
váb bá a te vé keny sé gü ket eset le ge sen át ve võ har ma dik sze mé -
lyek, il let ve jog utó da ik –  a je len szer zõ dés meg szû né sét kö ve -
tõen ad dig jo go sul tak a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re, amíg a
 szerzõ dés sel kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ. A SafeLine be -
ren  de zés ál tal kö zölt, Szer zõ dõ re vo nat ko zó ada tok két év után

tör lés re ke rül nek. A crashRecorder 60 má sod per cen ként fe lül ír ja
a ben ne tá rolt ada to kat, ki vé ve, ha bal eset kö vet ke zik be.

12.19 A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi, hogy a sze mé lyes ada tok vé del mé -
rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXI II.
tör vény ben fog lal tak sze rin ti tör lé si jo gá nak gya kor lá sa a szol gál -
ta tás tel je sí té sé nek meg szû né sét von ja ma ga után, mely nek ér -
tel mé ben, a Biz to sí tó a 4. pont ban rög zí tett azon na li ha tá lyú fel-
 mon dá si jo gá val él het és kö ve tel he ti a 3. szá mú mel lék let ben fog -
lal tak sze rin ti összegek meg fi ze té sét.

12.20 Az adat vé del mi ren del ke zé sek je len szer zõ dés meg szû né sét kö -
ve tõ en is ér vé nye sek. 

12.21 A Biz to sí tó ál tal ke zelt ada tok kö rét a 2. szá mú adat vé del mi mel-
 lék let tar tal maz za.

12.22 A Biz to sí tott és a Szer zõ dõ tu do má sul ve szi és az aján lat alá írá sá -
val hoz zá já rul, hogy a biz to sí tó a biz to sí tá si szer zõ dés sel kap cso -
la tos ada ta i kat – a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó ada-
 to kat is be le ért ve –, va la mint a szer zõ dés tár gyá ra vo nat ko zó ada-
 to kat szá mí tó gé pes nyil ván tar tás ba ve gye, ke zel je és azo kat a
biz to sí tó ál tal meg bí zott kül föl di adat ke ze lõ höz, kül föl di biz to sí -
tó hoz to váb bít sa. A Biz to sí tott és a Szer zõ dõ az aján lat alá írá sá val
fel ha tal maz za ke ze lõ or vo sa it, az õt ke ze lõ kór há za kat és egész -
ség ügyi in téz mé nye ket az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tá -
rat és a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lye ket, hogy az ál ta luk  nyil -
ván tar tott – a koc ká zat el vál la lá sá val és a biz to sí tá si ese mény be -
kö vet ke zé sé vel össze füg gõ, a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra és
egész ség biz to sí tá si el lá tá sa i ra vo nat ko zó – ada to kat a biz to sí tó -
nak, a biz to sí tó ké ré sé re át ad ják. A Biz to sí tott és a Szer zõ dõ hoz-
 zá já rul to váb bá, hogy a biz to sí tott gép jár mû ada ta it, a szer zõ -
dés ben rög zí tett sze mé lyes ada ta i kat, il le tõ leg a biz to sí tá si szer -
zõ dés ben a biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó,
to váb bá a biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la tos ada to kat a biz to sí -
tó a biz to sí tá si szol gál ta tá sok tel je sí té sé ben (így kü lö nö sen a kár-
 fel mé rés ben, kár ren de zés ben, se gít ség nyúj tás ban és a szer zõ -
dés ben vál lalt egyéb szol gál ta tá sok vég zé sé ben) köz re mû kö dõ
szer zõ dé ses – a biz to sí tás tör vény alap ján jog sze rû en ki szer ve zett
te vé keny sé get vég zõ – meg bí zot tai ré szé re to váb bít sa.

12.23 A Szer zõ dõ kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy mind ezen adat vé del -
mi ren del ke zé sek re (így kü lö nö sen az adat ke ze lés idõ tar tam ára,
az ada tok fel hasz ná lá sá nak cél já ra, az adat to váb bí tás ra) a min-
 den ko ri gép jár mû hasz ná lók fi gyel mét a gép jár mû hasz ná la tot
meg elõ zõ en fel hív ja. Ezen kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sa ese tén
a Szer zõ dõ a Biz to sí tó val és a szer zõ dés tel je sí té sé ben köz re mû -
kö dõ to váb bi szer ve ze tek kel, ezek jog utó da i val, to váb bá az eset -
le ge sen he lyük be lé põ har ma dik sze mély szol gál ta tók kal szem-
 ben tel jes kö rû kár té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik.   

13. A SZOL GÁL TA TÁS REN DEL KE ZÉS RE ÁL LÁ SA

13.1 A szol gál ta tá sok leg ké sõbb a SafeLine be ren de zés be épí té sé nek és
ak ti vá lá sá nak nap ját kö ve tõ mun ka na pon áll nak ren del ke zés re.

13.2 A szol gál ta tá sok egy nap tá ri év ben 99%-ban fo lya ma to san ren-
 del ke zés re áll nak. A ren del ke zés re ál lás kor lá to zá sá ra gaz da sá gi -
lag in do kol ha tó esz kö zök ré vén ke rül sor, olyan ese tek ben, ami -
kor a mû sza ki be ren de zé sek meg hi bá so dá sát nem le het el ke rül -
ni, vis ma jor ese tén – ide ért ve a sztráj kot, lá za dást, za var gá so kat,
a ha tó sá gi be avat ko zá so kat és ha son ló kö rül mé nye ket, va la mint
a Biz to sí tó be szál lí tó i nál és tel je sí tés ben köz re mû kö dõ part ne re i -
nél be kö vet ke zõ ese mé nye ket, amennyi ben ezen ese mé nye ket
nem le het el há rí ta ni, és ezek köz re ha tá sá ban a Biz to sí tó nem vét -
kes. Amennyi ben ezek a Biz to sí tó szol gál ta tá sát lé nye ges mér ték-
 ben meg ne he zí tik vagy le he tet len né te szik, a Biz to sí tó jo go sult a
kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét ezen okok meg szû né sé ig fel füg -
gesz te ni. Az eb bõl ere dõ károk meg té rí té sé ért a Biz to sí tó nem
 felel.

13.3 A szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá val kap cso la tos kü lön le ges fel -
té te lek:

13.3.1 A glo bá lis po zí ci o ná lá si rend szer (GPS) za var ta lan mû kö dé se
13.3.2 A SafeLine be ren de zés be épí té se és ak ti vá lá sa a gép jár mû be
13.3.3 A gép jár mû a GPS ha tó tá vol sá gán be lül ta lál ha tó
13.3.4 A Szer zõ dõ nek adott SIM-kártya hi bát lan mû köd te té se
13.3.5 A mo bil te le fon há ló zat meg fe le lõ mû kö dé se, ide ért ve a kül dõ

 állo má sok il let ve egyéb be ren de zé sek ki fo gás ta lan üze me lé sét,
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va la mint a há ló zat meg fe le lõ leterheltségi fo kát, mely az ada tok
és a sza vak hi bát lan át vé tel ét te szi le he tõ vé

13.3.6 A SafeLine be ren de zés és a mo bil te le fon há ló zat kö zöt ti mû kö -
dõ ké pes kap cso lat lé te sí té se, va la mint ilyen kap cso lat lét re jöt te a
mo bil te le fon há ló zat és a köz pon ti szerver, il le tõ leg a köz pon ti
szerver és a vész hí vó köz pont kö zött. 

13.4 Fi gye lem be kell ven ni, hogy a GPS ada tok vé te lé ben erõs hó esés
ese tén za var ke let kez het. Kü lön le ges idõ já rá si vi szo nyok pl. esõ,
köd ne he zí tik a nor má lis adat vé telt, ned ves le vél lel bo rí tott er dõ -
ben az adat vé tel lé nye ge sen ne he zebb, mint szá raz idõ já rás ese -
tén. Le ár nyé ko lás ese te áll fenn az össze füg gõ szik la fa lak nál is,
 illet ve szûk út sza kasz okon, va la mint mély ga rá zsok ban.

13.5 A je len szer zõ dés ben meg je lölt gép jár mû hasz ná ló ja ként fel tün -
te tett sze mély(ek) mû kö dõ ké pes mo bil te le fo nok kal ren del kez ze -
nek.

13.6 A gép jár mû hasz ná lói mo bil te le fo non ke resz tül el ér he tõ ek le gye -
nek, mely a Ma gya ror szá gon kí vü li be szél ge té se ket is le he tõ vé
 teszi.

14. FE LE LÕS SÉG ÉS SZA VA TOS SÁG

14.1 A Szer zõ dõ tu do más sal bír ar ról, hogy a szer zõ dés tár gyát ké pe -
zõ szol gál ta tá sok tel je sí té se a glo bá lis po zí ci o ná lá si rend szer (GPS)
ren del ke zés re ál lá sá tól, va la mint az eh hez kap cso ló dó mû hol das
te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tók és adat át vi te li rend sze rek ren del -
ke zés re ál lá sá tól függ. A Biz to sí tó je len szer zõ dés sze rint nem fe -
le lõs a GPS glo bá lis po zí ci o ná lá si rend szer és az eh hez szük sé ges
mû hol das és te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tók va la mint adat át -
 viteli be ren de zé sek ren del ke zés re ál lá sá ért. A ren del ke zés re ál lás
vo nat ko zá sá ban az 1. füg ge lék ben is mer te tett ter mék le írás ren-
 del ke zik.

14.2 A Biz to sí tó ép pen ezért nem fe le lõs a mi nõ sé gi jel adás ren del ke -
zés re ál lá sá ért, ame lyet a GPS mû hol das adó ve võ rend szer nek kell
biz to sí ta nia. Kü lö nös kép pen nem fe le lõs a mû hol dak ál tal köz ve -
tí tett je lek pon tos sá gá ért, meg bíz ha tó sá gá ért és az eb bõl ki szá -
mí tott po zí ci ós ada to kért. 

14.3 A Biz to sí tó nem fe le lõs a GSM – mo bil te le fon há ló zat ren del ke -
zés re ál lá sá ért, ame lyet az adott há ló za ti üze mel te tõ nek kell ga -
ran tál nia. A Biz to sí tó nem fe le lõs a GSM-mobiltelefon há ló zat
vala mint a GPS mû hol das adó ve võ rend szer ál tal, a tel je sí té si cso-
 mag ban meg ne ve zett funk ci ók tá mo ga tá sá ért. Amennyi ben eze -
ket a szol gál ta tá so kat nem le het biz to sí ta ni, il let ve ezek rész be ni
mû kö dõ ké pes sé gét nem le het ga ran tál ni, ak kor ez vis ma jor ese -
tét fel té te le zi, ame lyért sem a Biz to sí tó, sem pe dig a Szer zõ dõ
nem fe le lõ sek, és ez a Biz to sí tót és a Szer zõ dõt men te sí ti a tel je -
sí té si kö te le zett ség alól.

14.4 A Biz to sí tó nem fe lel a je len szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gei
tel je sí té sé nek el ma ra dá sért vagy ké se del mé ért, ha azt olyan ese -
mény okoz ta, amely vis maior ka te gó ri á já ba esik (így pl. ter mé -
sze ti ka taszt ró fa, há bo rú, fel ke lés, pol gá ri en ge det len ség, sztrájk,
mun kás ki zá rás, mun ka ügyi vi ták, szán dé kos kár oko zás, a tör vé -
nyek vagy kor mány ren de le tek, sza bá lyok, sza bá lyo zá sok vagy
uta sí tá sok vál toz ta tá sá nak fi gye lem be vé te le, bal eset, tûz, ár víz,
vi har, az egész vi lág ra ki ter je dõ al kat rész hi ány). A GSM il let ve GPS
il let ve ál ta lá ban a te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok el ér he tõ sé -
gé nek hi á nya vagy ké se del me szin tén Vis Maior ese mény nek te -
kin ten dõ.

14.5 Ha a Biz to sí tó Vis Maior ese mény mi att kép te len a je len szer zõ -
dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re, ak kor a Biz to sí tó nak
a je len szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge fel füg gesz tés re ke rül a
Vis Maior ese mény fenn ál lá sá nak ide jé re olyan mér ték ben, ami lyen
mér ték ben hát rál tat va, aka dá lyoz tat va vagy kés lel tet ve van.

14.6 A Biz to sí tó nem fe lel az ál ta la ér te sí tett szer ve zet(ek),  sze mély(ek)
ér te sí tést kö ve tõ ma ga tar tá sá ból vagy an nak el ma ra dá sá ból, to -
váb bá a ha tó sá gi in téz ke dés el ma ra dá sá ból ere dõ ká ro kért.

14.7 Amennyi ben a szol gál ta tás nyúj tá sa a Biz to sí tó hi bá já ból szü ne -
tel, er rõl a Szer zõ dõt mo bil te le fo non ér te sí ti. Az ér te sí tést kö ve -
tõ en a szol gál ta tás nyúj tá sá ért a Biz to sí tó sem mi fé le fe le lõs sé get
nem vál lal.

15. KOM MU NI KÁ CIÓ

15.1 A Biztosítótól érkező postai küldemények jelen szerződés vo nat -
kozásában a Szerződő számára átadottnak és az abban foglaltak
közöltnek minősülnek, amennyiben ezeket a Szerződő legutoljára
ismert címére megküldték. 

15.2 Je len szer zõ dés tel je sí té sé vel kap cso la tos hí vá so kat il let ve 
SMS-eket a Biz to sí tó a Szer zõ dõ leg utol já ra is mert te le fon szám ára
kül di. 

15.3 A Szerződő levélben, telefaxban vagy e-mailben tehet nyilat ko -
zatot. A küldeményen minden esetben fel kell tüntetni a „SAFE-
LINE” szót. Ennek elmulasztása esetén, vagy ha a küldemény nem
a 16.7. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikére
kerül megküldésre, a jelen szerződésben meghatározott határidők
betartásának elmulasztásáért a Biztosító nem vállal felelősséget.
Amennyi ben a Szer zõ dõ tõl szár ma zó nyi lat ko za ton nem sze re pel
an nak sa ját ke zû alá írá sa, ak kor a Biz to sí tó kér he ti az ere de ti alá írt
nyi lat ko zat be nyúj tá sát az Szer zõ dõ tõl. A nyi lat ko zat té tel re vo nat -
ko zó ha tár idõ meg tar tott nak mi nõ sül, amennyi ben a nyi lat ko zat -
té tel re az er re ki sza bott for má ban és ha tár idõn be lül ke rül sor. 

15.4 Ha a be ér ke zett be je len tést kö ve tõ en 48 órán be lül a vál to zás
meg erõ sí té se ként nem ér ke zik SMS a leg utol já ra is mert, il let ve a
be je len tés ben újon nan meg adott mo bil te le fon szám ra, ak kor a
be je len tés nem ér ke zett meg vagy hely te len ada tok ke rül tek meg -
adás ra. A Szer zõ dõ nek eb ben az eset ben az adat vál to zás be je -
len té sét meg kell is mé tel nie. 

16. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

16.1 A Szer zõ dõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a Biz to sí tó a je len szer zõ dés bõl
ere dõ jo ga it és kö te le zett sé ge it har ma dik sze mély re ru ház za át.

16.2 Je len szer zõ dés vo nat ko zá sá ban a ma gyar jo got kell al kal maz ni.

16.3 Je len szer zõ dés bõl ere dõ bár mely jog vi ta ese té re a fe lek ki kö tik a
Szé kes fe hér vá ri Vá rosi Bí ró ság, il let ve a ha tás kö ré be tar to zó kér -
dé sek ben a Fej ér Me gyei Bí ró ság ki zá ró la gos il le té kes sé gét.

16.4 Je len szer zõ dés egyes ren del ke zé se i nek ér vény te len sé ge nem
érin ti a töb bi ren del ke zés ér vé nyes sé gét. 

16.5 Je len szer zõ dés meg vál toz ta tá sá ra il let ve ab ban ki egé szí té sek,
mó do sí tá sok meg té te lé re, írás ban ke rül het sor. Ez vo nat ko zik az
ezen for mai kö ve tel mény tõl va ló el té rés re is. 

16.6 A Szer zõ dõ tu do má sul ve szi, hogy a je len ál ta lá nos szer zõ dé si fel -
té te le ket a Biz to sí tó egy ol da lú an mó do sít hat ja. A mó do sí tás ról a
Biz to sí tó a Szer zõ dõt le vél ben vagy fa xon vagy e-mailben kö te les
ér te sí te ni. A mó do sí tás el fo ga dá sá nak mi nõ sül, ha a Szer zõ dõ rá -
uta ló ma ga tar tás sal a szol gál ta tást to vább ra is igény be ve szi és
az ér te sí tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a mó do sí tás
el len a Biz to sí tó nál e-mailben vagy le vél ben vagy fa xon nem til -
ta ko zik. A Szer zõ dõ fi gyel mét fel kell hív ni hall ga tá sá nak kö vet -
kez mé nye i re.

16.7 A biztosítással, illetve a Biztosítóval kapcsolatos panaszokkal az
UNIQA Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága foglalkozik. A borítékon
kérjük a „SAFELINE” szót feltüntetni.
UNIQA Biztosító Zrt.
Központi Ügyfélszolgálat
1134 Bu da pest, Ró bert Kár oly krt. 76–78.
Te le fon: +36 1 544-5555, +36 20 544-5555, +36 30 544-5555

+36 70 544-5555
Fax: +36 1 238-6060
E-mail: safeline@uniqa.hu

A szer zõ dõ ész re vé te le i vel, pa na sza i val a Pénz ügyi Szer ve ze tek
 Álla mi Fel ügye let éhez, il let ve a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó -
ság hoz, vagy a bé kél te tõ tes tü let hez, vég sõ so ron bí ró ság hoz is
for dul hat.

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.

Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
1088 Bu da pest, Jó zsef krt. 6.
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1. A SafeLine rend szer
A SafeLine szol gál ta tá sok köz pon ti ele me a SafeLine be ren de zés. 
A SafeLine be ren de zés az aláb bi ak ból áll:
– egy köz pon ti egy ség bõl, mely a GPS-modult, és a GSM-modult,

va la mint a SIM-kártyát tar tal maz za
– üt kö zés ér zé ke lõ (crash szen zor)
– GPS-GSM an ten na
– vész jel zõ gomb
– ká be lek
Eze ket az egy sé ge ket a Biz to sí tó Meg bí zott já nak SafeLine be- és ki -
sze re lést vég zõ part ne rei épí tik be a gép jár mû be, le fe dett, zárt ál-
 la pot ban. Ki zá ró lag a vész jel zõ gomb az egye dü li olyan lát ha tó
elem, amely kü lön áll, és el ér he tõ he lyen ke rül be sze re lés re a gép -
jár mû bel sõ te ré ben. 
A SafeLine be ren de zés ré vén mér ni le het a gép jár mû ál tal meg tett
út sza ka szo kat. A  gép jár mû hasz ná ló ja ál tal le adott ké zi vész jel zés,
il let ve az üt kö zés ér zé ke lõ ál tal ki vál tott vész jel zés ré vén a gép jár -
mû tar tóz ko dá si he lyét lo ka li zál ni le het, és a szük sé ges in téz ke dé -
se ket meg le het hoz ni, és/vagy a kért se gít ség nyúj tást meg le het
szer vez ni. Amennyi ben a jár mû vet el lop ják, ak kor a jár mû út ját
 nyo  mon le het kö vet ni (nyom kö ve tés – tracking). Az úgy ne ve zett
crashRecorder funk ci ók ré vén egy bal eset le fo lyá sát le het utó lag
re konst ru ál ni.

2. A SafeLine be ren de zés mû kö dé si mód ja
A jár mû be szak sze rû en be sze relt SafeLine be ren de zés GPS mo dul
ré vén dol goz za fel a jár mû hely ze ti ada ta it, ame lyek a glo bá lis  pozí -
ci o ná lá si rend szer (GPS) hasz ná la ta ré vén ke rül nek meg ál la pí tás ra.
Eze ket bi zo nyos ese mé nyek bekövetkeztekor a SafeLine be ren de -
zés ben tá rol nak. Az ada to kat a te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá si
rend szer, va la mint a szerverek ré vén a köz pont nak to váb bít ják, és
ott a szol gál ta tás tel je sí té se cél já ból hasz nál ják.

2.1 Ese mé nyek

2.1.1 Szab vány ese mé nyek, például
– gyúj tás be kap cso lás
– amennyi ben a gyúj tás meg tör tént, és a gép jár mû vel már 2000

mé tert meg tet tek, il let ve 30 perc el telt, ak kor egy ese mény rõl
be szé lünk at tól füg gõ en, hogy me lyik ese mény megy elõbb vég -
be

– gyúj tás ki kap cso lás
– ren del ke zés re tar tás, amennyi ben a gyúj tást 12 má sod perc nél

hosszabb ide ig nem kap csol ják be.

2.1.2 A vész hely ze ti ese tek és di ag nosz ti kai elem zés cél já ból szá mí tó 
ese mé nyek
– a vész jel zõ gomb mû köd te té se
– az üt kö zés ér zé ke lõ ak ti vá ló dá sa
– ön el le nõr zés: ami kor nincs be kap csol va a gyúj tás, ak kor a Safe-

Line be ren de zés 20 per cen ként úgy ne ve zett ön el le nõr zést vé -
gez. Ez a SafeLine be ren de zés mû kö dõ ké pes sé gé nek el le nõr zé -
sét szol gál ja, mely nek ré vén az eset le ges mû kö dé si za va ro kat le -
het meg ál la pí ta ni, ame lye ket hi ba jel ként to váb bít a köz pont nak;

– „ak ku mu lá tor”: ez az ese mény ak kor kö vet ke zik be, ami kor a
SafeLine be ren de zést el vá laszt ják az áram el lá tó rend szer tõl.

2.2 Adat át vi tel
A GSM mo dul ré vén a SafeLine be ren de zés to váb bít ja az ada to kat
a 13. pont ban jel zett elõ fel té te lek ese tén (a SafeLine be ren de zés
szol gál ta tá si fel tét elei sze rint) a mo bil te le fon szol gál ta tó  úgy  ne ve -
zett GPRS tech ni ká ja ré vén, és vész hely ze ti ese mé nyek il let ve elem -
zés cél já ból fenn ál ló ese mé nyek ese tén, SMS ré vén is kap cso lat ba
lép a köz pon ti szerverrel. Nor mál ese mé nyek ese tén az ese mé nye -
ket 48 tá rolt adat után to váb bít ják, vész hely zet ese tén, il let ve di ag-
 nosz ti kai elem zés cél já ból az ese mé nye ket azon nal to váb bít ják a
köz pont nak. Ezt kö ve tõ en az ada to kat biz ton sá gos Internet-kap -
csolat ré vén a köz pont nak to váb bít ják, ahol a je len té se ket fel dol -
goz zák. 

2.3 Ada tok fel hasz ná lá sa
A SafeLine be ren de zés al kal ma zá sa so rán to váb bí tott ada to kat a
Biz to sí tó és Meg bí zot tai az Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint hasz nál ja a szol gál ta tás hoz. 

2.4 A SafeLine be ren de zés áram el lá tá sa
Ja ví tá si mun kák ese tén, a szol gál ta tás nyúj tás so rán, il let ve min den
más a gép jár mû ben vég zett mun ká lat so rán, ami kor a SafeLine be -
ren de zés áram szol gál ta tá sa, ame lyet az au tó ak ku mu lá to ra biz to -
sít, meg sza kad, egy SMS-t kül de nek a gép jár mû vet hasz ná ló sze -
mé lyek leg utol só is mert mo bil te le fon-szá má ra. 

3. Vész jel zõ gomb (pá nik gomb)
A SafeLine be ren de zés be épí té se kor a gép jár mû bel se jé be egy vész jel -
zõ gom bot sze rel nek be. A Szer zõ dõ és azok a sze mé lyek, akik a gép -
jár mû ben tar tóz kod nak az aláb bi ese mé nyek bekövet kez tekor a vész-
 jel zõ gomb meg nyo má sá val vész je len tést kül de nek a köz pont nak:
a) egész sé get ve szé lyez te tõ vész hely zet ben
b) a sze mé lyi biz ton ság ve szé lyez te té se ese tén
c) köz le ke dé si bal eset so rán elõ idé zett sze mé lyi sé rü lés és a gép jár -

mû ká ro so dás ese tén
d) a gép jár mû mû kö dés kép te len sé ge ese tén.
A vész jel zõ gom bot há rom má sod per cig nyom va kell tar ta ni, vagy
leg aláb bis annyi ide ig, amed dig a vész jel zõ gomb mû kö dé sét jel -
zõ fény fel vil lan. Ez azt je len ti, hogy a vész jel zõ funk ci ót ak ti vál ták,
és a SafeLine be ren de zés meg pró bál ja a vész je len tést a GPRS-en
 illet ve SMS-en ke resz tül el kül de ni. Ha a vész jel zõ fé nye tar tó san ki -
al szik, ak kor ez azt je len ti, hogy a vész je len tés le állt. Amennyi ben
a vész hely ze ti je len tés meg ér ke zik a szerverre, ak kor egy részt az ott
meg lé võ két re giszt rált mo bil te le fon szám ra er rõl meg erõ sí tés ként
egy SMS-t kül de nek, más részt pe dig a gép jár mû föld raj zi hely ze tét
tar tal ma zó vész hely ze ti je len tést to váb bít ják a szol gál ta tá si köz -
pont nak. 
Ami kor a vész hely zet rõl ké szült je len tés be ér ke zik, a szol gál ta tá si
köz pont egy elekt ro ni kus tér ké pen jel zi a gép jár mû föld raj zi hely -
ze tét, a gép jár mû ada to kat, a gép jár mû fõ üzem ben tar tó ja ként re -
giszt rált sze mély va la mint két má sik hasz ná ló ként meg adott sze -
mély szá mí tó gép ben re giszt rált mo bil te le fon szá mát pe dig ki jel zi a
szá mí tó gép kép er nyõ jén. Amennyi ben a GPS rend szer eset leg pon-
 tat la nul mû kö dik, ak kor a meg adott cím el tér het a gép jár mû tény -
le ges tar tóz ko dá si he lyé tõl. A Biz to sí tó Meg bí zott já nak mun ka tár -
sai azon nal meg pró bál nak kap cso lat ba lép ni a szá muk ra meg adott
mo bil te le fon szám okon a gép jár mû hasz ná ló i val és meg pró bál ják
tisz táz ni a vész hely ze ti se gít ség nyúj tás mi ben lét ét. Amennyi ben a
gép jár mû ben tar tóz ko dó sze mé lyek kel (a gép jár mû el sõd le ges
hasz ná ló já val, il let ve a gép jár mû vet hasz ná ló egyéb sze mé lyek kel)
nem le het azon nal kap cso lat ba lép ni, vagy tõ lük a hely zet re vo nat -
ko zó an ért he tõ uta sí tás nem kap ha tó, és nem le het ki zár ni, hogy
sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró ese mény kö vet ke zett be, ak kor a
Biz to sí tó Meg bí zott já nak dol go zó ja kü lö nö sebb uta sí tás nél kül is
ér te sít he ti a bal ese ti se gély szol gá la tot, a men tõ ket és/vagy a rend -
õr sé get. Ma gya ror szá gon a Biz to sí tó Meg bí zott ja köz vet len  kap -
 cso lat ban áll a se gít ség nyúj tást vég zõk kel, en nek meg fe le lõ en mi-
 helyt tu do mást sze rez nek a gép jár mû hely ze té rõl il let ve az egyéb
kö rül mé nyek rõl, azon nal tá jé koz tat ják õket. Kül föld ön, part ner -
szer ve ze te in ken ke resz tül tör té nik a se gít ség nyúj tás ra va ló fel ké rés
az ezt vég zõ szer ve ze tek fe lé. Mind azo nál tal nem le het köz vet len
be fo lyást gya ko rol ni a to váb bi in téz ke dé sek re. A to váb bi in téz ke -
dé sek a ren del ke zés re ál ló struk tú rá tól és az adott or szág ban meg -
lé võ sza  bá  lyok tól függ nek. Amennyi ben te le fo nos kap cso la tot le het
lé te sí te ni a gép jár mû ben ülõ sze mé lyek kel (a gép jár mû fõ hasz ná -
ló já val és egyéb hasz ná ló i val), ak kor tisz táz zák a hely ze tet, és meg -
vizs gál ják a gép jár mû po zí ci ó ját. Szük ség ese tén ér te sí tik a fent
 neve zett se gít sé get nyúj tó szer ve ze te ket. Sok eset ben Assistance
szol gál ta tás meg szer ve zé se vá lik szük sé ges sé, pél dá ul gép jár mû-
men tés, el von ta tás stb. A meg szer ve zett szol gál ta tás költ sé ge it a
Szer zõ dõ re há rít juk, ki vé ve azon szol gál ta tá so kat, ame lye ket har-
 ma dik fél, pél dá ul biz to sí tó vi sel. 

4. Üt kö zés ér zé ke lõ (crash-szenzor)
A SafeLine be ren de zés hez egy úgy ne ve zett üt kö zés ér zé ke lõ (crash-
szenzor) csat la ko zik, amely a gép jár mû gyor su lá sá ra, üt kö zé sé re
re a gál. Ab ban az eset ben, ha a mért gyor su lá si ér té kek meg ha lad -
ják az elõ re meg adott ha tár ér té ke ket, ak kor vész hely zet rõl ad je-
 len tést. An nak ér de ké ben, hogy a hi bás ki ol dá sok szá mát le he tõ leg
csök ken te ni le hes sen, a szen zor ér té ke it, egy szoft ver se gít sé gé vel
el le nõr zik, pél dá ul vész fé ke zés ese tén, ami kor utá na foly tat ja a gép -
jár mû az utat, a GPS-rendszer ré vén eze ket az ér té ke ket el le nõr zik,
és így nem ke rül sor a vész jel zés le adá sá ra. 
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Amennyi ben a rend szer egy ese ményt bal eset nek mi nõ sít, ak kor a
bal ese ti je len tés re a 3. pont ban is mer te tett fo lya mat hoz ha son ló -
an (vész jel zõ gomb meg nyo má sa ré vén) ke rül sor, ki vé ve, hogy
nem kül de nek SMS-értesítést.

5. Gép jár mû hely zet meg ha tá ro zás (carFinder) funk ció
A gép jár mû el lo pá sá nak, el rab lá sá nak vagy ön ké nyes el vé tel ének
té nyét a jo go sult sze mély az úgy ne ve zett carFinder szá mo kon ke -
resz tül tud ja be je len te ni (kül föld rõl és bel föld rõl egya ránt hív ha tó:
+36 1 5445-555/SafeLine me nü pont).  A jo go sult sá got a Biz to sí tó
Meg bí zott ja a hí vást kez de mé nye zõ fél mo bil te le fon szá má nak azo -
no sí tá sá val és a jel szó meg adá sá val el le nõr zi, szük ség ese tén  vissza -
 hí vá sa ré vén, il let ve a rend szer ben a gép jár mû fõ il let ve egyéb
hasz ná ló i ként meg adott sze mé lyek mo bil te le fon ja i nak fel hí vá sa ré -
vén tisz táz zák. A Biz to sí tó Meg bí zott ja online meg ke re si a gép jár -
mû vet és be azo no sít ja en nek he lyét. A jo go sult sze mély és szük ség
ese tén a rend õr ség meg kap ja a gép jár mû hely ze ti ada ta it. A gép -
jár mû el tu laj do ní tá sa ese tén mind a Szer zõ dõ, mind a Biz to sí tó
Meg bí zott ja ér te sí ti a rend õr sé get, és a Biz to sí tó Meg bí zott ja min-
 den se gít sé get meg ad a ha tó ság nak a gép jár mû fel ta lá lá sá hoz. 
A Biz to sí tó Meg bí zott já nak szol gál ta tá sa kül föl di ál lam rend õr ha -
tó sá gá nak ér te sí té sé re nem ter jed ki. 

6. CrashRecorder
A crashRecorder – a re pü lõ gé pe ken az adat rög zí tés hez ha son lóan
– re giszt rál ja a gép jár mû gyor su lá si és fé ke zé si ada ta it, va la mint a
gép jár mû hasz ná ló ilyen jel le gû te vé keny sé gét, és ha nem tör té nik
bal eset, ak kor hat van má sod per cen ként to váb bít ja a tá rolt ada to -
kat. Amennyi ben olyan ese mény tör té nik, amit a SafeLine be ren -
de zés bal eset ként ér tel mez, ak kor az ese mény idõ pont ját va la mint
a 60 má sod perc cel ez elõtt rög zí tett ada to kat már nem ír ja felül. 
Az ada to kat 15 má sod per cig az ese ményt kö ve tõ en tá rol ják. Ez ál -
tal a crashRecorder a gép jár mû me net ada ta it, a bal eset bekövet -
kez tének idõ pont já tól szá mí tott 75 má sod perc el tel té vel is tá rol ja.
A crashRecorder a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za kro no lo gi kus,
idõ be li sor rend ben:
– dá tum és idõ (pon tos óra meg ne ve zé se)
– a gép jár mû föld raj zi hely ze te
– gyor su lá si ér té kek
– se bes ség.
Bal eset ese tén eze ket az ada to kat ki sebb idõ in ter val lu mon ként fel-
 jegy zik, má sod per cen ként szá zat, en nek meg fe le lõ en a se bes ség -
ada tok 75 má sod per cig ren del ke zés re áll nak, és má sod perc nyi
pon tos ság gal ki szá mít ják a gyor su lá si gör bét, ami kor a bal eset be -
kö vet ke zett.
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A Biz to sí tó és – a je len szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sé hez szük sé ges mér -
ték ben – az Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek ben meg ne ve zett együtt mû -
kö dõ part ne rei az aláb bi ada tok ke ze lé sé re jo go sul tak:
a) A Szer zõ dõ ál tal meg adott ál ta lá nos sze mé lyi ada tok (pl. ve ze ték- és

ke reszt név, szü le té si idõ, cím, ban ki kap cso lat)
b) a gép jár mû re vo nat ko zó ada tok (pl. faj tá ja, gyárt má nya és tí pu sa, gyár -

tás éve, al váz szám, rend szám, for ga lom ba ho za tal dá tu ma, a SafeLine
be ren de zés be- és ki sze re lé sé nek dá tu ma, a be sze re lés kor a ki lo mé ter -
óra ál lá sa) 

c) vész hely zet ese tén ér te sí ten dõ kap cso lat tar tó sze mé lyek (név, két mo-
 bil szám)

d) a SafeLine szol gál ta tás sal kap cso la tos ada tok
– vész jel zõ gomb: a vész jel zõ gomb üze mel te té sé nek dá tu ma és idõ -

pont ja, a vész hely zet he lye, a vész jel zõ gomb meg nyo má sá nak szá ma
– üt kö zés ér zé ke lõ: dá tum, idõ pont, a bal eset bekövetkeztének he lye, az

út tí pu sa (pl. au tó pá lya, gyors for gal mi út),
– crashRecorder: dá tum, idõ pont, hely, se bes ség és gyor su lás, a gép -

 jármû le ál lá sa, aka do zá sa 60 má sod per cig, va la mint az eset le ges bal -
eset bekövetkeztét kö ve tõ en 15 má sod per cig

– carFinder: dá tum, idõ pont, hely, az el lo pott gép jár mû gyúj tá si hely -
ze te, gyúj tás ada tai, a lo pás idõ pont já ban va la mint a gép jár mû hely -
ze ti fel is me ré se egé szen ad dig, amíg le nem kap cso lód nak a
carFinder szol gál ta tó köz pont ról

e) szer zõ dé ses ada tok: 
– a szer zõ dés kez de te, fel mon dá sa, ami kor a Biz to sí tó val kö tött szer -

zõ dés le jár, va la mint a tel je sí tés sel kap cso la tos szer zõ dé si ada tok
– kö te le zõ gép jár mû-biz to sí tás vagy Cas co biz to sí tá sa mel lé ki egé szí tõ

biz to sí tás ként köt he tõ SafeLine asszisz ten cia biz to sí tá si szer zõ dés
meg kö té sé nek dá tu ma és adott eset ben en nek le jár ta, mely nek meg -
lé te a SafeLine szol gál ta tá si szer zõ dés elõ fel té te le.

f) A Biztosító statisztikai elemzések céljából az alábbi összesített és fel-
dolgozott adatokat kezeli:
– futásteljesítmény (összesen hány km-t tett meg a jármű),
– milyen úttípuson közlekedett (város, autópálya, egyéb),
– a hét egyes napjain mennyit közlekedett,
– milyen napszakban közlekedett (reggel 6 órától este 10 óráig, vagy

este 10 órától reggel 6 óráig).

A ke zelt ada tok kö re 2. sz. mel lék let

Jogcím Fizetési gyakoriság Összeg

1. Átalány-kártérítés arra az esetre, ha a Szerződő a Biztosító Megbízottja által
megjelölt helyen és vele előre egyeztetett időpontokban (összesen három alkalom)
nem jelenik meg a SafeLine berendezés beszerelése végett

egyszeri 18800 Ft

2. Átalány-kártérítés arra az esetre, ha az ügyfél nem teszi lehetővé a Biztosító 
Megbízottja számára a SafeLine berendezés kiszerelését és számára annak 
visszaadását a szerződés megszűnését követően, vagy a SafeLine berendezést neki
felróhatóan működésképtelen állapotban szolgáltatja vissza  

egyszeri 75000 Ft

3. Átalány-kártérítés arra az esetre, ha a SafeLine biztosítási szerződés a három éves 
határozott idő lejárta előtt megszűnik és a megszűnés napját követő 30 napon belül 
a SafeLine berendezés működőképes állapotban kiszerelésre és a Biztosító 
Megbízottjának átadásra kerül

egyszeri 45000 Ft

4. Átalány-kártérítés a vészjelző gomb megnyomásával aktivált téves riasztás esetére alkalmanként 5000 Ft

5. Átszerelési díj egyszeri
36000 Ft 9000 Ft 45000 Ft
(nettó) (25% áfa) (bruttó)

I. SafeLine assistance biztosítási díjtáblázat 3. sz. mel lék let

II. Egyéb fizetési kötelezettségek

Fizetési gyakoriság Gyakoriság szerint fizetendô díj

Éves 68400 Ft

Féléves 34898 Ft

Negyedéves 17599 Ft

Havi 5990 Ft
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További információval biztosítási tanácsadója készséggel áll 
rendel ke zé sére. Bizalommal fordulhat ezen túl az ország számos pontján
megtalálható kirendeltségeinkhez is. 
Regionális központjaink:
Dél-magyarországi Régióigazgatóság
6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3. · Tel.: +36 76 500-330
Észak-magyarországi Régióigazgatóság
3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. · Tel.: +36 46 500-950
Dél-dunántúli Régióigazgatóság
7621 Pécs, Citrom u. 2. · Tel.: +36 72 513-850
Nyugat-magyarországi Régióigazgatóság
9700 Szombathely, Hunyadi u, 10–12. · Tel.: +36 94 513-570

Vezérigazgatóság
1134 Budapest, Róbert K. krt. 76–78. · Tel.: +36 1 5445-555
E-mail: info@uniqa.hu · Internet: www.uniqa.hu

Az UNIQA Biztosító Zrt. az ISO 9001:2000 
minõségügyi szabvány szerint tanúsított 
pénzügyi szolgáltató. 
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