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Tájékoztatás a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási, valamint a fele-
lősségbiztosításhoz kötött kiegészítő  
biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges dokumentumokról

Törvényben előírt értesítési kötelezettségünknek eleget téve 
tájékoztatjuk, hogy a szerződésében a 2003. évi LX. törvény 
(Bit.) 2010. április 1-jén hatályba lépő 96. § (8) bekezdése 
alapján megváltoznak a biztosítási szerződési feltételek azon 
rendelkezései, melyek a biztosítási szolgáltatás igénybevéte-
léhez szükséges dokumentumok csatolásáról/bemutatásáról 
rendelkeznek. 
A változások a törvény hatályba lépését követő biztosítási 
évfordulótól vonatkoznak a szerződésre.

Az Allianz Hungária Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítási, valamint a felelősségbiztosításhoz kötött kiegészítő 
biztosítási szolgáltatás szerződési feltételei az alábbi rendel-
kezésekkel egészülnek ki:

1. A biztosító a szolgáltatásának teljesítése érdekében a fel-
merült károk és költségek igazolása céljából az alábbi doku-
mentumok bemutatását vagy átadását kérheti az egyes biz-
tosítások szerződési feltételeiben meghatározott esetekben: 
1.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításon alapuló kárren-
dezés esetében a biztosító részére be kell nyújtani:
A biztosított (károkozó), és a károsult azon dokumentumait, 
amelyek a kártérítési felelősség megállapításához szüksége-
sek (felelősség kizárását, elismerését alátámasztó vagy a 
felelősséget vitató nyilatkozatok, illetve dokumentumok, a 
felelősségre vonatkozó hatósági határozatok, igazolások).
1.2. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kötött kiegé-
szítő biztosításon alapuló szolgáltatás nyújtása esetén a biz-
tosító részére át kell adni:

·  a biztosítási esemény bekövetkezését igazoló okiratokat és nyilat-
kozatokat, okiratnak nem minősülő dokumentumokat, amelyek 
megalapozzák a biztosító szolgáltatási kötelezettségét,

·  a biztosító szolgáltatásának összegszerű megállapításához 
szükséges, illetve a szolgáltatása korlátozását alátámasztó ira-
tokat (számlák, árajánlatok, szerződések, egyéb igazolások),

·  a kár helyreállítására vonatkozó árajánlatot, a helyreállítás 
költségét igazoló számlát,

·  a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, okiratokat,

·  ha a biztosított a szerződési feltételeken alapuló valamely 
költség, vagy valamely berendezés, alkatrész, illetve tartozék 

megtérítését igényli, annak azonosítására szolgáló, az igény 
megalapozottságát, illetve az összegszerűségét igazoló 
dokumentumokat,

·  a biztosított áfa visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát, 
beleértve adószám és az adóazonosító jel közlését is,

·  a biztosított arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott biz-
tosítási esemény kapcsán mással (biztosítóval vagy károko-
zóval) szemben, illetve más biztosítási szerződés alapján 
érvényesített-e igényt, 

·  a biztosított gépjármű tulajdon és használati jogát, illetve 
forgalomban tartását, műszaki jellemzőit és állapotát igazo-
ló dokumentumokat (számlák, szerződések, okiratok),

·  autómentés, szállítás, tárolás költségeinek igazolását,
·  a biztosító mentesülését eredményező, illetve a szolgáltatá-

sát kizáró körülmények felmerülése esetén az ezzel össze-
függő okiratokat és dokumentumokat,

·  a közlési és változás-bejelentés körébe tartozó azon igazoló 
okiratokat és dokumentumokat, amelyek a biztosítási ese-
mény bekövetkezését, illetve a szolgáltatás mértékét érintik,

·  a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségének 
betartását és költségeit igazoló dokumentumokat,

·  az egyes biztosítások szerződési feltételeiben a biztosítási 
esemény sajátosságaira tekintettel előírt okiratokat és/vagy 
okiratnak nem minősülő dokumentumokat.

2. Jelen záradékban felsorolt dokumentumok és okiratok 
benyújtásának kötelezettsége nem érinti a biztosítottnak azt 
a jogát, hogy a – bizonyítás általános szabályai szerint – a 
biztosítóval együttműködve a károkat és költségeket más 
módon is igazolhassa.

3. A szerződésekre nem vonatkoznak a szerződési feltételek 
azon rendelkezései, melyek a szolgáltatás teljesítésének az 
esedékességét a káresemény tekintetében indult büntető vagy 
szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől teszik függővé.

4. Ha a biztosított a szerződési feltételek alapján az áfát is 
magában foglaló szolgáltatásra jogosult, a biztosító az általá-
nos forgalmi adó összegének megtérítésére csak olyan 
(anyag, javítási, illetve helyreállítási) számla alapján vállalhat 
kötelezettséget, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó 
összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

5. A kiegészítő biztosítások azon szerződési feltételei, ame-
lyeket a jelen záradék nem érint, és a 2003. évi LX. törvény 
(Bit.) 96. § (8) bekezdésével nem ellentétesek, változatlanul 
érvényben maradnak.
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