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A EUROP ASSISTANCE S.A.  IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Tisztelt Partnerünk! 

1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az Opel Assistance Hosszabbítás biztosítási 
szerződést. Kérjük, hogy az ajánlattétel aláírása előtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni 
alábbi tájékoztatónkat, amelyben tájékoztatjuk  

 a Biztosító főbb adatairól, 

 a bejelentéseivel és panaszaival foglalkozó szervezeti egységeinkről, valamint 
az egyéb, a panaszok rendezésére rendelkezése álló fórumokról, 

 felügyeleti szervünk megnevezéséről és székhelyéről, 

 megismertetjük az adatvédelem és adatkezelés legfontosabb szabályaival 

 megismertetjük a távértékesítésre vonatkozó szabályozással 

2. A Biztosító főbb adatai: 

Biztosító cégneve:   Europ Assistance S.A. (société anonyme, részvénytársaság) 
Biztosító székhelye:   1 Promenade de la Bonnette 92230 Gennevilliers, Franciaország 
Nyilvántartási száma: Párizsi Kereskedelmi Kamara, Cg. 451366405 
Web:     http://www.europ-assistance.com 
Felügyeleti hatóságának neve és címe: Autorite de Controle Prudentiel, 75436 Paris, 61 rue 
Taitbout 
Felügyeleti nyilvántartási száma: 451366405 
 
A Biztosító a biztosítási tevékenységet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, tagállami 
biztosítóként határon átnyúló szolgáltatásként végzi az ír fióktelepén keresztül, mely 
adatai az alábbiak: 
 
Cégnév:    Europ Assistance S.A. Irish Branch 
Székhelye:    13-17. Dawson street, Dublin 2 Írország 
Cégjegyzékszám:   907089 
Felügyeleti hatóságának neve és címe: Irish Financial Services Regulatory Authority PO Box 
9138 College Green Dublin 
 
Biztosító közreműködője:  
Cégneve:    Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft.    
Székhelye:    1134 Budapest, Dévai u. 26-28  
Nyilvántartási száma: 01-09-565790  
Web:    http://www.europ-assistance.hu 
Email:    biztositas@europ-assistance.hu 
Telefon:    +36 1 2367575 
Felügyeleti hatóságának neve és címe: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 
39. 

3. Panaszkezelési eljárás: 

Abban az esetben, ha a Biztosító által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen 

http://www.europ-assistance.com/
http://www.europ-assistance.hu/
mailto:biztositas@europ-assistance.hu
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panasza van, kérjük, forduljon hozzánk postán (Europ Assistance S.A., 1134, Budapest, 
Dévai u. 26-28.) vagy e-mailben biztositas@europ-assistance.hu. 
A panaszbejelentés fogadás napján a Biztosító telefonon vagy e-mailben jelzi Önnek, hogy ki 
kezeli panaszát és várhatóan mikorra vizsgálja ki bejelentését. A kivizsgálás eredményéről 
30 munkanapon belül a Biztosító munkatársa válaszlevelet küld Önnek az Ön által kért 
módon.  
Abban az esetben, ha nem sikerül a panaszát megnyugtató módon rendeznie a 
biztosítóval való egyeztetés során, a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve a Magyar 
Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat, és igényét 
érvényesítheti a szerződési feltételekben megnevezett hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságon. 
 
A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei: 
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 
Levelezési cím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.  
Központi telefon: (36-1) 4899-100  
Központi fax: (36-1) 4899-102  
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu  
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.   
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-40-203-776  
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu) 
 
Felhívjuk a figyelmét a Felügyelet fogyasztóvédelmi honlapjára 
(www.felügyelet.mnb.hu/fogyasztoknak), az ott elérhető tájékoztatókra és 
összehasonlítást segítő alkalmazásokra. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: 
Címe: 1013 Budapest, Krisztina, krt. 39. 
Levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. 
A Pénzügyi Békéltető Testület működésével kapcsolatos egyéb lényeges információk 
(így a Testület eljárási szabályzata) megtalálhatóak a https://felugyelet.mnb.hu/pbt 
honlapon. 
 
A permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendezési eljárások közül – a Pénzügyi Békéltetető 
Testületi eljáráson kívül – közvetítői eljárás is kezdeményezhető, a közvetítői 
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján. 
A biztosítási szerződésből eredő igények a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési 
módok mellőzésével bírói úton is érvényesíthetőek. A bíróság eljárására a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadóak.  
 

4. A biztosítási titokra, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és 
gyakorlati tudnivalók 
 
A biztosítási titok és a személyes adat 
 
Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a 
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, 
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes 
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve 
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire 
vonatkozik. 
 

mailto:biztositas@europ-assistance.hu
http://felugyelet.mnb.hu/
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Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok: 
– a biztosító ügyfelének személyi adatai; 
– a biztosított vagyontárgy és annak értéke; 
– a biztosítási összeg; 
– élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés 
esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok; 
– a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje; 
– a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő 
összes lényeges tény és körülmény. 
 
Személyes adat valamennyi, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. 
 
4.1. Az adatkezelés célja  

 
4.1.1. A biztosítási szerződés nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatások 
teljesítésével összefüggő adatkezelés 

 
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító, mint adatkezelő az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult 
kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással 
összefüggnek.  
 
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, 
állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez 
szükséges vagy a biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet. A biztosító 
ügyfelének minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító 
szolgáltatására jogosult más személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerződésre ajánlatot tesz. A Biztosító adatkezelése a 
biztosítási szerződés megkötésével magadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
4.1.2. A biztosítóhoz érkezett panaszokkal összefüggő adatkezelés 

A biztosító a panaszügyintézés során tudomására jutott személyes adatokat a Bit.167/B.§. 
panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az 
ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 
nyilvántartást vezet. A Biztosító adatkezelése a Bit. fenti rendelkezésén alapul. 
 
4.2. Az adatkezelés időtartama  
 
4.2.1.A Bit. 155.§-a értelmében, a biztosító a személyes adatokat- ideértve az egészségi 
állapottal közvetlenül összefüggő adatokat is- a biztosítási jogviszony fennállásának idején, 
valamint – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - azon időtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító a létre 
nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig 
a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.  
 
4.2.2.A Bit. 167/B.§ (4) bekezdése értelmében, telefonon történő panaszkezelés esetén a 
biztosító a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a 
hangfelvételt egy évig megőrzi.  
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4.2.3.A Bit. 167/B.§ (9) bekezdése értelmében biztosító a panaszt és az arra adott választ 
három évig őrzi meg. 
 
4.2.4.A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött 
szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési 
cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, 
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 
 
4.3. Az adatkezelés jogalapja  

 
4.3.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy a 
fentebb hivatkozott adatkezelések jogalapja a Bit.155.§- a és a Bit.167/B §-a. Az ügyfél 
egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító az  egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései 
szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. 
 
4.3.2. Az Infotv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett 
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes 
adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll. 

 
4.3.3.Az Infotv. értelmében, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával 
került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll 

 
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 

  
4.3.4.A fentebb felsorolt adatkezelésektől eltérő céllal a biztosító csak az ügyfél előzetes 
hozzájárulásával végezhet adatkezelést. Ezen adatkezelésekről a biztosító az adatoknak a 
cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást. 
 
4.4. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

 
Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag a biztosítónak a megfelelő hozzáférési jogosultságokkal 
rendelkező munkavállalói, megbízott biztosításközvetítői, illetve a biztosító részére külön 
szerződés alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, 
szervezetek ismerhetik meg, a biztosító által meghatározott terjedelemben és a 
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Az adatokat jogosultak megismerni 
továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben a biztosítónak a 
biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a 5-8. pontok értelmében nem áll fenn.  
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az adatkezelések során adatfeldolgozókat vesz igénybe. 
 
4.5. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések  
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A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem 
rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, 
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során 
bármilyen módon hozzájutottak.  
 
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
– a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört 
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, 
– a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 
 
4.5.1. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, 
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 
továbbá az általuk kirendelt szakértővel, 
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 
ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási 
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, 
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel, 
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a 
biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha 
biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli 
biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, 
ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, 
szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró 
Gazdasági Versenyhivatallal, 
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt 
egészségügyi hatósággal, 
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök 
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a 
kockázatvállaló biztosítókkal, 
l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a 
kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,  
m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány 
tekintetében az átvevő biztosítóval, 
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok 
tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, 
illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az 
Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a 
kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti 
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben 
érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, 
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 
tevékenységet végzővel, 
p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 
adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik 
országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által 
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támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli 
biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, 
q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal 
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának 
részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus 
besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)-j), 
n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, 
az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy 
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. 
A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi 
rendelkezés megjelölése is. 
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott 
szervek alkalmazottaira is kiterjed. 
 
4.5.2. A biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli 
megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, 
hogy a biztosítási ügylet  
 
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel 
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, 
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel 
visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett 
bűncselekménnyel, 
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros 
szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal 
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, 
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, 
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben. 
 
A biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön 
jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az 
általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a 
biztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben 
sem, ha  
a) a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző 
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő 
adatot a biztosítótól. 
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól. 
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4.5.3. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli 
biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli 
adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben: 
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy 
b) ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbításnak törvényben 
meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes 
adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
bármely módon biztosított. 
 
A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a 
belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
4.5.4. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét 
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy 
üzleti adata nem állapítható meg, 
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti 
hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a 
külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak, 
c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a pénz-, tőke- és 
biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter részére személyes adatnak nem minősülő 
adatok átadása. 
d) a biztosítási törvény összevont alapú felügyeletre vonatkozó fejezetében és a pénzügyi 
konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések 
teljesítése érdekében történő adatátadás. 
 
Fentiekben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére 
hivatkozva nem tagadhatja meg. 
 
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 4.5.1. pont b) f) és j) pontjai, illetve a 
4.5.2.pont alapján végzett adattovábbításokról. 
 
A biztosító a 4.5.1.pontban, a 4.5.2. pont a)-b) pontjaiban, továbbá a 4.5 pont második 
bekezdésében, a 4.5.3. pontban, a 4.5.4. pontban meghatározott esetekben és szervezetek 
felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja. 
 
4.6. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük 

 
Az érintett természetes személy kérelmére - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül- a biztosító írásban tájékoztatást ad az érintett 
részére a kezelt, illetve a társaságunk által- vagy rendelkezése szerint megbízott 
adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás 
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be.  
 
Az érintett természetes személy kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – 
törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– 



  1. számú Melléklet 2. számú Függeléke 
 

8 

adatainak a zárolását és törlését. Társaságunk az érintett természetes személy által 
kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti. 
 
Az érintett természetes személy az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat 
személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást társaságunk annak benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintett természetes személyt 
írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk 
a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni. 
 
Amennyiben az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei  
 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: (+36 1) 391-1400  
Telefax: (+36 1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Web: www.naih.hu  
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt 
örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 

5. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Opel Assistance Hosszabbítás biztosítás 
megkötése távértékesítés útján történő szerződéskötésnek minősül, ezért Ön a 
szerződés megkötéstől számított 14 napon belül postán (Europ Assistance S.A. Irish 
Branch, 1134, Budapest, Dévai u. 26-28.) vagy e-mailben (biztositas@europ-
assistance.hu) jogosult a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani. E 14 
napos határidőn belül a biztosítási szerződés teljesítése (esetleges kárigényének 
rendezése) csak akkor kezdhető meg, ha a szerződő az ajánlattétel során kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a biztosítási szerződés teljesítése a szerződés létrejöttét 
követően azonnal induljon, ez a hozzájárulás azonban nem érinti a 14 napos elállási 
(felmondási) jogot.  
Amennyiben az elállási határidőn belül a Biztosító az Ön részére esetlegesen az Ön 
által előzetesen jóváhagyott módon szolgáltatást nyújtott, a Biztosító jogosult a 
biztosítási díj arányos részét megtartani a szerződés felmondásig eltelt idő arányában. A 
fennmaradó biztosítási díjat a felmondástól számított 30 napon belül kell visszafizetni. 

6. A szerződésre alkalmazott jog 
 
A szerződés tekintetében a magyar jogrend az irányadó, az alkalmazandó jog a magyar. 
 

7. Jogvita esetén eljáró bíróság 
 

Jogvita estén a magyar jog az irányadó. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a 
Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes, a törvényszék hatáskörébe tartozó 
ügyekben a magyar polgári perrendtartás szerinti általános illetékességre vonatkozó 
szabályok az irányadók.  Jogvita esetén az eljárás nyelve a magyar. 
 

mailto:biztositas@europ-assistance.hu
mailto:biztositas@europ-assistance.hu
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Opel Assistance Hosszabbítás  

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI 
 

 

 

Opel Assistance Hosszabbítás 
Csomag neve 

Limitek 

 MyOpel  
MyOpel 

10+ 
MyOpel Mozgássérült 

Területi hatály Magyarország és Európa* 

Szolgáltatások 

Segítség műszaki meghibásodás, baleset és 

önhiba esetén 
   

 

Gépjárműtárolás    nincs 

Üzenetközvetítés és tanácsadás    nincs 

A gépjármű 10 éves koráig    
 

A gépkocsi 15 éves koráig    

Kiegészítő szolgáltatás 

(egy biztosítási esemény alkalmával csak egy vehető igénybe) 

Szállás biztosítása    

max. 60 EUR/fő/éj 

(autóban utazók max. 

megengedett számáig, max.4 
éj) 

Tovább vagy hazautazás    

max. 500 EUR  

(autóban utazók max. 
megengedett számáig) 

Kölcsöngépjármű biztosítása    

bérleti díj térítése 

B kategória, max. 4 naptári 
napig 

Taxi költség    
max. 50 EUR 

A gépjármű vezetőjének elszállítása a 
lakhelyére, és/vagy a kért helyre. 

   
max. 50 EUR 

Javítás után a gépjárműnek a kért címre való 
kiszállítása 

   
max. 50 EUR 

Javítás után a gépjárműhöz történő 
visszaszállítás  

   
max. 50 EUR 

Járulékos szolgáltatás 

Dugófigyelés     

Alkatrész utánküldés külföldre    postai költségek térítése 

Megjavított autóért külföldre utaztatás    max. 500 EUR 

Éves díj 
(365 napra) 

7 990 Ft 9 990 Ft 6 990 Ft  
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1. fejezet – A biztosítás tárgya, a biztosított jármű 

 

1.1 A Biztosító az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a 

biztosítási kockázatot viseli és a jogalap fennállása esetén az általános 

feltételekben meghatározott szolgáltatások teljesítésére kötelezettséget 

vállal. 

 

1.2 Szerződő az a fél, aki a biztosítási szerződést megköti és a 

biztosítási díjat megfizeti. A szerződő lehet fogyasztó, illetve 

fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet. Fogyasztónak 

minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 

körén kívül eljáró természetes személy. 

 

1.3 Biztosított az a – biztosítási kötvényen Biztosítottként megjelölt - 

gépjármű, amely a szerződéskötés pillanatában nem töltötte be 15. 

évét, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal 

rendelkezik, valamint a biztosítási esemény bekövetkezésekor a 

biztosított gépjárműben utazó személyek. A biztosító a gépjármű korát 

úgy állapítja meg, hogy a biztosítás kezdetének évszámából levonja a 

gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gyártási évszámot. 

Amennyiben a Szerződő fél mozgásában korlátozott személy biztosított 

gépjárműnek csak az a gépjármű minősülhet, amely a szerződéskötés 

pillanatában nem töltötte be 10. évét és a fent meghatározott többi 

feltételnek is megfelel. 

Mozgásában korlátozott személynek az minősül, aki ezen állapotát a 

mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kiállított parkolási 

igazolvánnyal igazolni tudja. 

 

1.4 Biztosítási esemény következik be, ha a biztosított gépjárművet a 

biztosítás hatálya alatt jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, 

karbantartási előírások betartásával használták és az 

működésképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a közúti 

forgalomban való használatra alkalmatlanná vált, közlekedési balesetet 

szenvedett vagy önhiba miatt menetképtelenné vált. 

 

1.5 Közlekedési baleset: váratlanul bekövetkező, nem szándékosan 

előidézett forgalmi esemény, amely következtében anyagi kár 

keletkezik a Biztosított gépjárműben, mint például – de nem kizárólag – 

ütközés, borulás, zuhanás, robbanás, továbbá jelen feltételben 

közlekedési balesetnek minősül a gépjármű feltörése is. 

 

1.6 Műszaki meghibásodás (üzemzavar): a Biztosított gépjármű 

bármely hirtelen, előre nem látott hibája, beleértve a mechanikai vagy 

elektromos meghibásodást, amennyiben az a Biztosított gépjármű 

azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az olyan váratlan 

meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve 

lehetetlenné teszi a Biztosított gépjármű bezárását vagy lezárását 

(ablak/tetőemelő, zár). 

 

1.7. Önhiba: 

1.7.1 Műszaki meghibásodás esetében:  

- ha a Biztosított gépjármű üzemben tartója a Biztosított gépjárműre 

előírt szervizelési kötelezettségének (rendszeres alkatrész-, anyag, 

illetve tartozékcsere, időszakos és egyéb karbantartás és ellenőrzés) 

nem tesz eleget vagy;  

- ha azon járműhiányosságok, amelyek a kár bekövetkeztéhez 

vezettek, már a Biztosított gépjárművel való elindulás megkezdése előtt 

megvoltak és/vagy észlelhetők voltak és ennek ellenére a Biztosított 

gépjármű üzemben tartója nem javítatta meg a Biztosított gépjárművet 

és a biztosítási esemény okozati összefüggésben van azzal, hogy 

üzemben tartó a fent meghatározott kötelezettségeinek nem tett eleget.  

1.7.2 Baleset esetében: közlekedési baleset szándékos okozása.   

Önhibának minősül továbbá az az esemény, amely a gépjármű 

üzemeltetőjének magatartására vezethető vissza, így például lemerült 

akkumulátor, üzemanyaghiány, kizárás a gépkocsiból, pótkerék, emelő 

vagy kerékkulcs hiánya. 

1.8. A biztosítás tárgya: a biztosított gépjármű, amely magyarországi, 

szlovák, osztrák vagy német forgalomba helyezésű és rendszámú 

illetve a gépjárműben utazó személyek. A jelen szerződés kikötései 

szerint választott segítségnyújtás igénybe vehető, amennyiben a 

biztosított gépjárművet, a biztosítás hatálya alatt jogszerűen és a 

jogszabályi valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával 

használták, és az működésképtelenné, vagy a vonatkozó előírások 

alapján a közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná vált, 

közlekedési balesetet szenvedett vagy önhiba miatt menetképtelenné 

vált. 

 

2. fejezet - Biztosítás létrejötte, hatálya, díja 

 

2.1 . A biztosítási szerződés megkötését – ajánlattétel - a Szerződő 

adatainak online módon való megadásával, és a biztosítási szerződésre 

vonatkozó biztosítási ajánlatának elektronikus úton továbbításával, 

kezdeményezheti. 

 

2.2 A biztosítási szerződés a Szerződő és a Biztosító által történő 

aláírást követően jön létre, melyet a biztosítási kötvény tanúsít.  

 

2.3 Elállási jog 

Jelen biztosítási termék megvásárlása távértékesítés útján történő 

szerződéskötésnek minősül, ezért a biztosítási kötvény kézhezvételétől 

számított 14 napon belül a Szerződő postán (Europ Assistance S.A. 

Irish Branch, 1134, Budapest, Dévai u. 26-28.) vagy e-mailben 

(biztositas@europ-assistance.hu), jogosult a szerződést indokolás 

nélkül azonnali hatállyal felmondani. 

 

2.4 A biztosító kockázatvállalásának kezdő időpontja a kötvényen 

megjelölt időpont.  

 

2.5 A biztosítás tartama a biztosító kockázatvállalásának kezdőnapjától 

számított egy év. A kockázatvállalás kezdőnapját a biztosítási kötvény 

előlapja tartalmazza. 

 

2.6  A biztosítás díja egyszeri díj, melyet a Szerződő az ajánlattételkor 

megfizet. Amennyiben a Szerződő él elállási jogával, úgy a biztosítási 

díj maradéktalanul visszautalásra kerül. 

 

2.7  A biztosítás területi hatálya:  

 

Magyarország és a zöld kártya egyezmény országai:  

Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina, 

Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, 

Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Liechtenstein, 

Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, 

Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország 

(európai rész), Vatikánváros.  

mailto:biztositas@europ-assistance.hu
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3. fejezet – Biztosítási szolgáltatás 

 

A biztosító, az Europ Assistance országos és nemzetközi 

segítségnyújtási hálózatával együttműködve a biztosítási esemény 

bekövetkeztekor a szerződésben meghatározott alábbi szolgáltatások 

teljesítésére vállal kötelezettséget: 

 

3.1 Információszolgáltatás 

 

3.1.1 A biztosítás hatálya alatt a biztosító az alábbi információkat 

nyújtja:  

legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk 

(telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított 

által megadott biztosított gépjármű márkája szerint. 

 

 

3.2 Műszaki hiba, baleste vagy önhiba esetén 

 

3.2.1 Amennyiben a biztosított gépjárművel kapcsolatban biztosítási 

esemény következik be, a biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja: 

 

3.2.2 Közúti segélyszolgálat: E szolgáltatás alapján a biztosító 

helyszínre küldött javítója vagy járműszállítója hajtja végre a 

hibaelhárítást, ill. a gépjármű forgalomba történő visszahelyezését az 

alábbiak szerint: 

 

Ha a biztosított gépjármű a biztosított által bejelentett biztosítási 

esemény következtében menetképtelenné vált, a biztosító a biztosított 

bejelentését követően segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a 

helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a biztosított járművet 

menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni.  

 

A biztosító a szolgáltatást végzőnek téríti meg a helyszínre történő 

egyszeri kiszállás és a helyszínen történő javítás számlával igazolt 

munkadíját belföldön vagy külföldön. (A helyszínen történő javítás során 

esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, 

azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató 

számlája alapján.). 

 

A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes 

javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos 

megjavíttatása a gépkocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját 

költségére köteles eleget tenni. 

 

3.2.3 Autómentés: a legközelebbi márkaszervizbe, feltéve, ha a 3.2.2 

pontban meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre helyben. 

 

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképtelen 

biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba 

hozni, a biztosító által a helyszínre küldött autómentő a biztosított 

gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt 

javítóműhelybe szállítja. A biztosító belföldön vagy külföldön történt 

meghibásodás esetén megtéríti a műhelybe szállítás számlával igazolt 

költségeit a szolgáltatást nyújtónak. 

 

3.2.4 Autómegőrzésről gondoskodik a biztosító, az őrzés költségeinek 

vállalásával abban az esetben, ha a 3.2.3 pont alapján elszállított 

biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a 

biztosított gépjárművel történt biztosítási esemény idején zárva tart, 

mindaddig, amíg az autószerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de 

maximum az első munkanapig. 

 

3.3 Kiegészítő szolgáltatások  

 

 

3.3.1 Amennyiben a gépkocsiban utazó személy(ek) által használt 

biztosított gépjárművön biztosítási esemény következett be, de a 

biztosítási esemény napján nem lehetséges a biztosított gépjármű 

ismételt menetképes állapotba helyezése, a biztosító az alábbi 

szolgáltatások egyikét nyújtja. Egy biztosítási esemény alkalmával csak 

az egyik szolgáltatás vehető igénybe, nem kombinálhatók:  

 

 

3.3.1.1. A Biztosító vállalja a biztosítottak részére (a gyártó által előírt, a 

gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig) a szerviz vagy 

a biztosítási esemény közelében lévő 3 csillagos szállodában történő 

elhelyezésének megszervezését, és annak költségeit legfeljebb 4 

éjszakára reggelivel 60 EUR/személy/éjszaka összegben. Az ezt 

meghaladó költségek az utas(oka)t terhelik. A biztosítási szolgáltatás 

által fedezett összeget a Biztosító közvetlenül fizeti meg a szálloda 

számára. Amennyiben az adott szállodában nincs mód a közvetlen 

fizetésre, akkor azt a biztosított személy(ek) köteles megfizetni, és azt a 

Biztosító utólag téríti számára. A Biztosító megszervezi a biztosítási 

eseménytől a szállodába jutást is, és annak költségeit utólag, számla 

ellenében átvállalja. A Biztosító a jelen szolgáltatás szervezése során a 

biztosított igényét közvetíti a szálloda számára, a tényleges jogviszony 

azonban a biztosított és s szálloda között jön létre, a szálloda általános 

szerződési feltételei szerint, az abban foglalt követelmények, feltételek 

figyelembevételével. 

 

3.3.1.2. A Biztosító vállalja a gépjármű utasainak (a gyártó által előírt, a 

gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig), vonattal (1. 

osztályon, amennyiben nincs az adott vonalon, akkor 2. osztályon), 

illetve ha az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe és erre 

lehetőség van, repülőgéppel (turistaosztályon) történő 

továbbutazásának megszervezését a célállomásig vagy a biztosított 

gépjárműben utazó személy(ek) választása alapján a lakhelyükig. A 

felmerülő költségeket a Biztosító biztosítási eseményenként 500 EUR 

összegig vállalja. 

 

3.3.1.3 A Biztosító vállalja egy B kategóriás bérautó kölcsönzésének 

megszervezését és annak költségeit 4 egymást követő napra, de 

legfeljebb a javítás idejére. A Biztosító kizárólag a bérautó bérleti díját 

téríti. A Biztosító nem kötelezhető a bérautó üzemeltetésével 

kapcsolatos (pl. üzemanyagköltség) és egyéb esetleges károkból eredő 

költségek megtérítésére, így kifejezetten nem kötelezhető az 

autókölcsönző által kért kaució megtérítésére. A Biztosított köteles saját 

költségén megfelelni az autókölcsönző esetleges egyéb feltételeinek is. 

A Biztosító a jelen szolgáltatás szervezése során a biztosított igényét 

az autókölcsönző cégnek közvetíti, a tényleges autóbérlési szerződés 

az autókölcsönző cég és a biztosított között jön létre az autókölcsönző 

cég általános szerződési feltételei szerint, az abban foglalt 

követelmények, feltételek figyelembe vételével. 

A Biztosított köteles a bérautót leadni az autókölcsönző telephelyén a 

Biztosító által térített időszak végét követő első naptári nap reggel 9 

óráig. A késésből eredő többletköltségeket a Biztosító nem vállalja. 
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Mozgásában korlátozott személy Szerződő esetén jelen szolgáltatás 

szervezése során a Biztosító speciális igényű bérautó szolgáltatására 

nem köteles. 

 

3.3.2. Amennyiben a biztosítási esemény külföldön következett be, és a 

márkaszerviz megfelelő alkatrész hiányában nem képes a javítást 

végrehajtani a biztosító díjmentesen juttatja el a hiányzó alkatrészt a 

márkaszerviznek a lehető legrövidebb időn belül. A biztosító kizárólag 

az alkatrész kézbesítésének költségét téríti és az alkatrész díjának 

megfizetésére a gépkocsiban utazó személy(ek) köteles. 

 

3.3.3 Amennyiben a biztosítási esemény külföldön következett be, a 

megjavított gépjárműért a gépkocsiban utazó személy(ek)t vagy annak 

képviselőjét a biztosító visszautaztatja. Vonattal (1. osztály, 

amennyiben az nincs az adott vonalon, akkor 2. osztályon), ill. ha az 

utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, repülőgéppel 

(turistaosztály) a szervizig, de maximum 500 € / eset értékhatárig. 

 

3.3.4. A Biztosító vállalja a biztosítási esemény kapcsán felmerült és 

számlával igazolt taxi költségek megtérítését maximum 50 € / eset 

értékhatárig. 

 

3.3.5 Akkumulátor meghibásodásából eredő biztosítási esemény 

bekövetkezése esetén a közúti segélyszolgálat, autómentés, 

autómegőrzés vehető csak igénybe az adott biztosítási évben 

maximum 1 alkalommal. 

 

3.4. Mozgásában korlátozott személyek kiegészítő szolgáltatásai 

 

3.4.1 Mozgásában korlátozott személy elszállításának megszervezése 

lakhelyére, és/vagy a kért helyre a költségek vállalásával a 

Szolgáltatási táblázatban meghatározott limitekig. 

Amennyiben a Mozgásában korlátozott személy a 3.4.1. pontban foglalt 

szolgáltatást igénybe vette az alábbi szolgáltatásokra válik jogosulttá.  

Egy biztosítási esemény alkalmával csak az egyik szolgáltatás vehető 

igénybe, nem kombinálhatók: 

3.4.2 Javítás után a gépjárműnek a Mozgásában korlátozott személy 

által kért címre való kiszállításának megszervezése a költségek 

vállalásával a Szolgáltatási táblázatban meghatározott limitekig. 

3.4.3 Javítás után, a Mozgásában korlátozott személynek a 

gépjárműhöz történő visszaszállításának megszervezése a költségek 

vállalásával a Szolgáltatási táblázatban meghatározott limitekig. 

 

4. fejezet – Kizárások és korlátozások 

 

4.1. A biztosítás valamint a kockázatviselés nem terjed ki: 

 

4.1.1. Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított 

vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett járművekre (pl. 

versenyautók, megkülönböztető jelzés viselésére jogosult járművek, 

veszélyes anyagokat szállító járművek, történelmi járművek, személy 

vagy áruszállító taxi-szolgálat ill. autókölcsönző járművei); 

4.1.2. A rendszeres alkatrész-, anyag ill. tartozékcserére, időszakos és 

egyéb karbantartásra és ellenőrzésre, amely a gépjármű normál 

üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá az előírt felszerelésre és 

tartozékokra; 

4.1.3. A biztosított gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom 

elől lezárt közúton bekövetkező balesete vagy menetképtelenné válása 

esetében; 

4.1.4 A biztosított gépjármű olyan területen történő balesetére, egyéb 

okból bekövetkező menetképtelenségére, ahol nem biztosítható az 

időbeli és teljes szolgáltatás. 

4.1.5 A biztosított gépjárművek vontatmányai által a biztosított 

gépjárműben okozott károkra; 

4.1.6. A biztosított gépjármű ellopása, rongálása következtében beálló 

károkra; 

4.1.7 Az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjármű által 

elszenvedett biztosítási esemény során felmerülő károkra, valamint 

azon biztosított járművön keletkezett károkra, amelyre a tulajdonos a 

szervizkönyvben előírt karbantartási, ellenőrzési kötelezettségeit 

elmulasztotta teljesíteni; 

4.1.8 A biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és 

karbantartási költségeit, 

4.1.9 Az üzemanyagköltségeket 

4.1.10 A poggyász szállítási- vagy postaköltségeit, amennyiben azok 

nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel, a biztosított 

gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeit, 

4.1.11 A biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco 

biztosítás) megtérülő károkat, 

4.1.12 A felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús 

eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati összefüggésben 

bekövetkezett károkat, 

4.1.13 A magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási 

szervek intézkedései/rendelkezései során keletkező károkat, 

4.1.14 A biztosítási szolgáltatás vagyis a gépkocsi telephelyre történő 

elszállításának megtörténte után a biztosított járműre ill. annak 

tartozékaiban keletkezett károkra  

4.1.15. Ha a gépjárművet vezető személy alkohol ill. más bódító hatású 

szer, illetve ítélőképességét befolyásoló megbetegedés hatása alatt állt 

a károk bekövetkezésének időpontjában, vagy öngyilkosságot kísérelt 

meg, és a baleset vagy a meghibásodás, működésképtelenné válás, 

vagy a forgalomban való részvételre való alkalmatlanság emiatt 

következett be; 

4.1.16 Maghasadás, ionizáló, sugárzó anyagok, hulladékok és 

termékek hatására, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver által okozott 

közvetlenül vagy közvetve okozott balesetekre; 

4.1.17 Elemi csapás miatt bekövetkező eseményekre. 

4.2. A következő esetekben a biztosító mentesül a biztosítási 

szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége alól: 

 

A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, 

hogy a kárt a gépkocsi tulajdonosa, illetve a szerződő fél, velük közös 

háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének 

üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetve megbízottai, tagjai 

vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul 

okozták. Súlyosan gondatlannak minősül különösen, ha: 

4.2.1 A gépkocsiban utazó személy(ek) a biztosítási esemény 

bekövetkezése után közvetlenül nem jelentette be kárigényét az Opel 

Assistance Biztosítás telefonszámán; 

4.2.2 A jármű használatának jellemzői nem felelnek meg a biztosított 

járművel szemben jogszabályban támasztott műszaki 

követelményeknek a megengedett tömeg, illetve szállítható személyek 

számának vonatkozásában; 

4.2.3 A gépkocsiban utazó személy(ek) nem az Opel Assistance 

Biztosítás telefonszámán jelentkező személlyel előzetesen 

megállapodott módon veszi igénybe biztosítási szolgáltatást; 

4.2.4 A szerződés megkötésekor a jármű már nem volt menetképes 

állapotban, illetve, ha a biztosítási esemény abból adódott, hogy a 
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jármű menetkészsége egy korábbi meghibásodást követően csak 

ideiglenesen, nem tartósan lett helyreállítva, 

4.2.5 Ha a gépkocsiban utazó személy(ek) a költségek és kiadások 

felmerülését, amennyiben azokat neki kellett előelegeznie, nem az 

eredeti számlákkal igazolja; 

4.2.6 A biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban résztvevő 

gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, 

és ez közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében; 

4.2.7 A biztosítási esemény a jármű szakszerűtlen üzemeltetése 

következtében történt, vagy amennyiben a biztosítási esemény 

időpontjában a biztosított gépjármű nem rendelkezett érvényes műszaki 

vizsgával, forgalmi engedéllyel vagy rendszámmal; 

4.2. A gépkocsiban utazó személy(ek) a szerződés elvállalása 

szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés 

során a biztosítót megtéveszti olyan tény tekintetében, amely a biztosító 

fizetési kötelezettségére, vagy annak mértékére kihatással van; 

4.2.9 Ha a biztosított járművel a közlekedés-rendészeti szabályok 

megsértésével szállítottak személyeket és ez a tény közrehatott a 

biztosítási esemény bekövetkeztében. 

4.2.10 A 3,5 T maximum megengedett össztömeget meghaladó 

járművek 

4.2.11 A gépkocsi 9 évnél idősebb a szerződéskötés pillanatában 

 

5. fejezet – A biztosítási esemény bejelentése, a 

szolgáltatásnyújtás határideje 

 

5.1. Biztosítási esemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó 

személy(ek) köteles haladéktalanul értesíteni a biztosítót a következő, 

24 órán keresztül elérhető telefonszámon: belföldről és külföldről a + 36 

1 465 36 79-as számon  

 

5.2. Az ügyfél a következő adatokat köteles megadni az asszisztencia 

központnak: 

• telefonos elérhetőség; 

• gépjármű modell megnevezése, alvázszáma, és rendszáma; 

• a működésképtelen gépjármű helyszíne; 

• a gépjármű működésképtelenségének oka és egyéb olyan fontosnak 

ítélt körülmény, amely a biztosítási esemény lefolyását és a 

kárrendezést befolyásolják. 

 

5.3 A biztosító a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul köteles 

megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Amennyiben 

erre lehetőség van, a biztosító a gépkocsiban utazó személy(ek)t 

tájékoztatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és előrelátható 

teljesítési idejéről. A számlával igazolt költségek megtérítése az Opel 

Assistance Központjához a fedezet, jogalap és összegszerűség 

megállapításához szükséges dokumentumok benyújtása utáni 15. 

napon esedékes. 

 

5.4 A gépkocsiban utazó személy(ek) köteles a fedezet, jogalap és 

összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást megadni 

és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának 

ellenőrzését. A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek 

érvényesítéséhez a  gépkocsiban utazó személy(ek) köteles – az ehhez 

szükséges – rendelkezésére álló dokumentumokat a biztosító 

rendelkezésére bocsátani. 

 

5.5 A biztosított/szerződő köteles a tőle elvárható módon a kárt 

enyhíteni és megelőzni. A felek megállapodhatnak a gépkocsiban utazó 

személy(ek) kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos 

teendőiben. A gépkocsiban utazó személy(ek) kármegelőzéssel és 

kárenyhítéssel összefüggő teendőivel kapcsolatban a biztosítóhoz 

fordulhat tanácsért. 

 

6. fejezet – Vegyes rendelkezések 

 

6.1 A jelen szerzõdésből származó igények 1 év elteltével elévülnek. 

 

6.2  A biztosított/szerződõ 15 napon belül írásban köteles a biztosítónak 

bejelenteni az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett adatok 

megváltozását. 

 

6.3 A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. 

6.4 A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 

EAIB általános szerződési feltételei valamint a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

6.5 Az Assistance Központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 

1134 Budapest, Dévai utca 26–28. 

 

6.6 A Biztosító az Europ Assistance S.A. a francia biztosítás-felügyelet 
által nyilvántartásba vett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX. tv. (a továbbiakban: Bit.) 1. sz. melléklete A) 

részében meghatározott nem életbiztosítási ágba tartozó ágazatokban 
tevékenykedő biztosító, mely a Bit. 5. § (2) bekezdése alapján 
Magyarország területén a MNB által is tudomásul vett módon az ír 

fióktelepén, az Europ Assistance S.A. Irish Branch-en (székhely: 13-17 
Dawson Street, Dublin 2, Írország, cg.:907089) keresztül határon 
átnyúló szolgáltatás keretében folytatja tevékenységét.

 


