
Autósegély–24 Biztosítás
Különös Feltételei (AKF)

I. fejezet 

Biztosítási esemény

A biztosított gépjármû mûszaki, nem balesetbõl eredõ meghibáso-
dása, üzemzavara miatti menetképtelenség.

II. fejezet

Biztosított gépjármûvek

A casco biztosítási szerzõdésben meghatározott, érvényes ma-
gyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezõ személy-
gépjármûvek, terepjárók, 2t hasznos terhelés alatti tehergépjármû-
vek, maximum 9 állandó ülõhellyel rendelkezõ kisbuszok, valamint
az általuk vontatott vontatmányok.

III. fejezet

Biztosított személy

A casco biztosítási szerzõdésben megnevezett biztosított személy,
valamint a gépjármû jogszerû vezetõje és a biztosítási esemény
bekövetkeztekor bennülõ személyek (továbbiakban biztosított sze-
mély). A biztosított személyek száma nem haladhatja meg a forgal-
mi engedélyben meghatározott szállítható személyek számát.

IV. fejezet

Biztosítási szolgáltatások

A biztosító az Europ Assistance országos és nemzetközi segítség-
nyújtási hálózatával együttmûködve a biztosítási esemény bekö-
vetkeztekor a szerzõdésben meghatározott szolgáltatások teljesí-
tésére vállal kötelezettséget. A biztosított személy a biztosítási ese-
mény bekövetkezte után azonnal, de legkésõbb az azt követõ 24
órán belül jogosult, az Autósegély-24 munkatársával történt
egyeztetést követõen az alábbi szolgáltatások igénybevételére.

1. Alap biztosítási szolgáltatások

1.1. Helyszíni javítás

Amennyiben a biztosított gépjármû biztosítási esemény követ-
keztében menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy
autómentõt küld a helyszínre, melynek szakembere – szük-
ségjavítás útján – megkísérli a biztosított jármûvet menetké-
pessé tenni. A biztosító megtéríti a helyszínre történõ egyszeri
kiszállás és az ott történõ javítás számlával igazolt munkadíját
belföldön vagy külföldön, egy biztosítási éven belül maximum
egy alkalommal, a biztosítási szerzõdésben meghatározott
max. összeghatárig. A helyszínen történõ szükségjavítás
során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás
nem tartalmazza. A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a szol-
gáltatást nyújtó partnernek téríti meg. Amennyiben a biztosítá-
si esemény helyszínére (útszakaszra) vonatkozó szolgáltatási
kizárólagosság miatt a biztosított nem veheti igénybe a
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biztosító által küldött szakember szolgáltatását, úgy a biztosí-
tási szerzõdésben meghatározott feltételek szerint a biztosító
a számlával igazolt költséget a biztosított személynek téríti
meg. A szükségjavítással menetképessé tett gépjármû meg-
javítása csak ideiglenes javításnak minõsül, a gépjármû mie-
lõbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a biztosított személy
felelõssége.

1.2. Autómentõvel való szállítás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetkép-
telen biztosított gépjármûvet a helyszínen nem lehet menetké-
pes állapotba hozni, a biztosító által a helyszínre küldött autó-
mentõ a biztosított gépjármûvet a benne lévõ személyes
poggyásszal együtt javítómûhelybe vagy a kötvényben sze-
replõ lakóhelyre szállítja. A biztosító belföldön vagy külföldön
történt meghibásodás esetén, egy biztosítási éven belül maxi-
mum egy alkalommal, a biztosítási szerzõdésben meghatá-
rozott max. összeghatárig megtéríti a mûhelybe szállítás
számlával igazolt költségeit.

A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást nyújtó
partnernek téríti meg. Amennyiben a biztosítási esemény hely-
színére (útszakaszra) vonatkozó szolgáltatási kizárólagosság
miatt a biztosított nem veheti igénybe a biztosító által küldött
szakember szolgáltatását, úgy a biztosítási szerzõdésben
meghatározott feltételek szerint a biztosító a számlával igazolt
költséget a biztosított személynek téríti meg.

2. Kiegészítõ biztosítási szolgáltatások

A biztosított személyek kizárólag együttesen, az alább felsorolt
kiegészítõ biztosítási szolgáltatások valamelyikét, de csakis
egyikét vehetik igénybe.

2.1. Lakóhelyre történõ hazautazás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetkép-
telen biztosított gépjármûvet a biztosítási esemény napján
nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító megszer-
vezi a biztosított személy belföldrõl vagy külföldrõl történõ ha-
zautazását.

A biztosító megtéríti a belföldi II. osztályú vonatjegy vagy távol-
sági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön
felhasznált menetjegyek számlával igazolt költségét biztosított
személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alka-
lommal, a biztosítási szerzõdésben meghatározott max.
összeghatárig. 

A biztosító megtéríti a külföldi II. osztályú vonatjegy vagy
távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön
felhasznált menetjegyek számlával igazolt költségét biztosított
személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy
alkalommal, a biztosítási szerzõdésben a biztosított szemé-
lyekre vonatkozóan együttesen meghatározott max. összeg-
határig. 

A taxival megtett utazás számlával igazolt költségeit a biztosító
az összes biztosított személyre vonatkozóan együttesen téríti
meg, egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a
biztosítási szerzõdésben meghatározott max. összeghatárig.

A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a biztosított személynek
téríti meg. 



Amennyiben a biztosított a lakóhelyre történõ hazautazás
szolgáltatást igénybe veszi, nem jogosult a 2.2., 2.3. és 2.4.
pontokban foglalt szolgáltatások igénybevételére.

2.2. Úticélhoz történõ továbbutazás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetkép-
telen biztosított gépjármûvet a biztosítási esemény napján
nem lehet menetképes állapotba hozni, és az úticélhoz törté-
nõ továbbutaztatás várható költségei nem magasabbak, mint
a hazautazás várható költségei, a biztosító megszervezi a
biztosított személy belföldrõl vagy külföldrõl történõ tovább-
utazását.

A biztosító megtéríti a belföldi II. osztályú vonatjegy vagy távol-
sági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön fel-
használt menetjegyek számlával igazolt költségét biztosított
személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alka-
lommal, a biztosítási szerzõdésben meghatározott max.
összeghatárig.

A biztosító megtéríti a külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távol-
sági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön fel-
használt menetjegyek számlával igazolt költségét biztosított
személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alka-
lommal, a biztosítási szerzõdésben a biztosított személyekre
vonatkozóan együttesen meghatározott max. összeghatárig. 

A taxival megtett utazás számlával igazolt költségeit a biztosító
az összes biztosított személyre vonatkozóan együttesen téríti
meg, egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a
biztosítási szerzõdésben meghatározott max. összeghatárig.

A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a biztosított személynek
téríti meg. 

Amennyiben a biztosított személy az úticélhoz történõ tovább-
utaztatás szolgáltatást igénybe veszi, nem jogosult a 2.1.,
2.3. és 2.4. pontokban foglalt szolgáltatások igénybevételére.

2.3. Bérgépjármû igénybevétele

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetkép-
telen biztosított gépjármûvet a biztosítási esemény napján
nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosított személy
részére a biztosító belföldi és külföldi gépjármû kölcsönzéssel
foglalkozó szerzõdéses partnerei mindenkor hatályos köl-
csönzési feltételeinek figyelembevételével saját vezetésû bér-
gépjármû igénybevételét szervezi meg. A biztosító megtéríti a
bérgépjármû számlával igazolt költségét egy biztosítási éven
belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerzõdésben
meghatározott max. összeghatárig.

A biztosító által nyújtott fedezet nem terjed ki a bérgépjár-
mûvön keletkezett károkra, sérülésekre, a jármû ellopásából,
elsikkasztásából vagy a jármû késedelmes visszaszolgáltatá-
sából eredõ költségekre, valamint az útdíj, átkelési díj, alagút-,
üzemanyag- és egyéb költségekre, amelyek a biztosított
személyt terhelik. A biztosított személy a bérgépjármû átvéte-
lekor a szolgáltató partner részére az esetlegesen felmerülõ
költségekre elõleget köteles biztosítani, melynek fedezetéül
készpénzelõleg vagy bankkártyafedezet szolgálhat.

A biztosító a szolgáltatás ellenértékét  a szolgáltatást nyújtó
partnernek téríti meg. 

Amennyiben a biztosított személy a bérgépjármû szolgáltatást
igénybe veszi, nem jogosult a 2.1., 2.2. és 2.4. pontokban
foglalt szolgáltatások igénybevételére.

2.4. Éjszakai szállás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetkép-
telen biztosított gépjármûvet a biztosítási esemény napján
nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító megszer-
vezi a biztosított személy éjszakai szállását belföldön vagy
külföldön, szállodában vagy panzióban.

A biztosító a belföldi számlával igazolt költséget megtéríti egy
biztosítási éven belül maximum egy alkalommal,a biztosítási
szerzõdésben a biztosított személyekre vonatkozóan együtte-
sen meghatározott max. összeghatárig.

A biztosító a külföldi számlával igazolt költséget megtéríti egy
biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási
szerzõdésben a biztosított személyekre vonatkozóan együtte-
sen meghatározott max. összeghatárig.

A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást nyújtó part-
nernek téríti meg. Amennyiben a biztosított személy az éjszakai
szállás szolgáltatást igénybe veszi, nem jogosult a 2.1., 2.2. és
a 2.3. pontokban foglalt szolgáltatások igénybevételére.

V. fejezet

Területi hatály

A biztosítás Európa területére érvényes. Törökország ázsiai terüle-
tére, illetve Észtország, Lettország és Litvánia kivételével a volt
Szovjetunió utódállamaira a biztosítási védelem nem terjed ki.

VI. fejezet

Kockázatviselés kezdete, megszûnése, hatálya

Az Autósegély–24 biztosítás kockázatviselésének kezdetére, meg-
szûnésére és hatályára vonatkozóan a Jármûvek Casco biztosítá-
sának Különös Feltételei-ben (JCKF2 4. fejezet) meghatározottak
érvényesek. Az Autósegély–24 biztosítás minden esetben meg-
szûnik, amennyiben az alapbiztosítás (casco biztosítás) kockázat-
viselése megszûnik.

VII. fejezet

A biztosító szolgáltatásának esedékessége

A biztosító a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul köteles
megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Amennyi-
ben erre lehetõség van, a biztosító a biztosított személyt tájékoz-
tatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és határidejérõl. 
A számlával igazolt költségek megtérítése az Autósegély–24 Köz-
pontjához a fedezet, jogalap és összegszerûség megállapításához
szükséges dokumentumok benyújtása utáni 15. napon esedékes. 
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VIII. fejezet

Kockázatkizárás

A biztosító nem téríti meg a következõ költségeket:
– az érvényes mûszaki vizsgával nem rendelkezõ gépjármû által

elszenvedett biztosítási esemény során felmerülõ károkat,
– a biztosított gépjármû végleges helyreállítását szolgáló javí-

tási és karbantartási költségeit (kivéve  a helyszíni javítás
munkadíját),

– az üzemanyagköltségeket,
– a bérgépjármû szolgáltatás igénybevétele esetén az útdíja-

kat, alagút-, átkelési-, és egyéb díjakat,
– a poggyász szállítási- vagy postaköltségeit, amennyiben

azok nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel,
– a személy- és áruszállító taxiként vagy bérgépjámûként

üzembe helyezett gépjármûvek kárait,
– a biztosított gépjármûben utazó autóstopposok kárigényeit,
– a biztosított egyéb biztosítási szerzõdése alapján (pl. casco

biztosítás) megtérülõ károkat,
– a gumidefekt ill. üzemanyag hiányából adódó kárigényeket,
– a felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy hábo-

rús eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati össze-
függésben bekövetkezett károkat,

– a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigaz-
gatási szervek intézkedései/rendelkezései során keletkezõ
károkat,

– a biztosítási szolgáltatás során a biztosított jármûben, annak
tartozékaiban vagy az abban szállított poggyászban kelet-
kezett károkat.

IX. fejezet

A szerzõdõ/biztosított személy kötelezettségei
káresemény elõtt és után

A biztosított személy a biztosítási esemény bekövetkezte után
azonnal, de legkésõbb az azt követõ 24 órán belül köteles a bizto-
sítási eseményt a Autósegély–24 vonalán bejelenteni. A
szolgáltatások igénybevétele kizárólag az Autósegély–24 munka-
társával történt egyeztetést követõen, a megállapodásnak meg-
felelõ módon lehetséges.
A fedezet, jogalap és összegszerûség megállapításához szüksé-
ges felvilágosítást meg kell adni és lehetõvé kell tenni a bejelentés
és a felvilágosítás tartalmának ellenõrzését.
A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek érvényesítésé-
hez a biztosított személy köteles – az ehhez szükséges –
rendelkezésére álló dokumentumokat a biztosító rendelkezésére
bocsátani. A biztosított/szerzõdõ 15 napon belül írásban köteles a
biztosítónak bejelenteni az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett
adatok megváltozását.
A biztosított/szerzõdõ köteles a tõle elvárható módon a kárt
enyhíteni és megelõzni. A felek megállapodhatnak a biztosított
személy kármegelõzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teen-
dõiben. A biztosított személy kármegelõzéssel és kárenyhítéssel
összefüggõ teendõivel kapcsolatban a biztosítóhoz fordulhat
tanácsért.

X. fejezet

A biztosító mentesülése

A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizo-
nyítja, hogy a kárt a biztosított személy, ill. a szerzõdõ fél, velük

közös háztartásban élõ hozzátartozójuk, a biztosított gépjármûvé-
nek üzemeltetésében közremûködõ alkalmazottai, illetve megbí-
zottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy súlyo-
san gondatlanul okozták. Súlyosan gondatlannak minõsül
különösen, ha:

– a biztosított személy a biztosítási esemény bekövetkezésé-
tõl számított 24 órán belül nem jelentette be kárigényét az
Autósegély–24 telefonszámán,

– a jármû jellemzõi nem felelnek meg a biztosított jármûvel
szemben támasztott mûszaki követelményeknek a megen-
gedett tömeg, illetve szállítható személyek számának vonat-
kozásában,

– a biztosított személy nem az Autósegély–24 telefonszámán
jelentkezõ munkatárssal elõzetesen egyeztetett módon
vesz igénybe biztosítási szolgáltatást,

– a szerzõdés megkötésekor a jármû már nem volt menet-
képes állapotban, illetve, ha a biztosítási esemény abból
adódott, hogy a jármû menetkészsége egy korábbi meghi-
básodást követõen csak ideiglenesen, nem tartósan lett
helyreállítva,

– a biztosított személy a költségek és kiadások felmerülését
nem az eredeti számlákkal igazolja,

– a biztosítási esemény autóversenyen, arra való felkészülés
közben, vagy megbízhatósági-, illetve teljesítményteszt
során történt,

– a biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban
résztvevõ gépjármû jogszerû vezetõjének nem volt érvé-
nyes vezetõi engedélye és ez közrehatott a biztosítási
esemény bekövetkezésében,

– a biztosítási esemény a jármû szakszerûtlen üzemeltetése
következtében történt, vagy amennyiben a biztosítási ese-
mény idõpontjában a biztosított gépjármû nem rendelkezik
érvényes hatósági mûszaki vizsgával,

– a biztosított személy a szerzõdés 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,

– a károk a IX. fejezetben foglalt kötelezettségek megsértése
következtében keletkeztek,

– a biztosított személy kárenyhítési, kármegelõzési kötelezett-
ségét megsérti,

– a biztosított jármûvet nem az ajánlaton meghatározott
módon, illetve jelleggel használták,

– ha a biztosított jármûvel a közlekedés-rendészeti szabályok
megsértésével szállítottak személyeket és ez a tény közre-
hatott a biztosítási esemény bekövetkeztében.

XI. fejezet

A szerzõdésben érintett felek jogállása

A szerzõdõre/biztosítottra vonatkozó minden rendelkezés érvé-
nyes a biztosított személyre és mindazokra, akik igényeiket a
biztosítási szerõdésbõl érvényesíthetik és ugyanezek betartását
meg kell követelniük a gépjármû mindenkori jogszerû használójától
is. A kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség ezen szemé-
lyeket ugyanúgy terheli, mint a szerzõdõt/tulajdonost.

XII. fejezet

Elévülés

Jelen szerzõdésbõl származó igények 1 év elteltével elévülnek.
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XIII. fejezet

A szerzõdés módosítása

Jelen feltételen alapuló szerzõdés módosítása kizárólag írásban
történhet.

XIV. fejezet 

Egyebek

Jelen feltételében nem szabályozott kérdésekben a Jármûvek
Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF2), az Általános
Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF), valamint a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
A szerzõdés tekintetében fogyasztói panaszokkal foglalkozó szer-
vek: Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (1088 Bp. József krt. 6.),
Állami Biztosításfelügyelet (1051 Bp. Nádor u. 15.).
A biztosító az ügyfelek adatait jogszabály keretén belül az alábbi
szerveknek továbbíthatja: Állami Biztosításfelügyelet, rendészeti
nyomozóhatóság vezetõje, ügyészség, bíróság, közjegyzõ, adó-
hatóság, Nemzetbiztonsági Szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, – a
veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében – társbiztosítók.

Autósegély-24 központ címe:
Europ Assistance Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Jelen feltétel 1999. február 1-tõl hatályos.
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