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MNB/…………/2007 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és Casco biztosítási 

szerződés 

 
amely létrejött a 
 
 Szerződő: Magyar Nemzeti Bank   
  (1051 Budapest, Szabadság tér 8-9.)  

 Biztosított: a gépjármű üzemben tartója és vezetője 
Üzemben tartó: a gépjármű tulajdonosa, vagy a telephely 
szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett 
üzemben tartója. 
  

 Biztosító: OTP Garancia Biztosító Zrt. 
  1051 Budapest, Október 6. utca 20. 

 

között az alábbiak szerint: 

 

Preambulum 
 
A Szerződő/Biztosított, mint Ajánlatkérő „Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és casco 
biztosítás” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Negyedik rész 43-44. címe  
[299. § (1) bekezdés a) pont] alapján.  
Szerződő/Biztosított a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette, majd döntéséről 2007. december 21-én írásbeli összegzés útján tájékoztatta az Ajánlattevőket. 
A Szerződő/Biztosítottnak a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő, az OTP 
Garancia Biztosító Zrt. lett. (Nyertes Ajánlattevőnek a kivonatolt ajánlata jelen szerződés 2. számú, 
elválaszthatatlan melléklete.)  
 
 

1.  

 

A jelen szerződés tárgya 

 

A jelen szerződés alapján a jelen szerződésben részletezett feltételek szerint a mellékelt biztosítási 
adatközlő lap tartalma alapján a Biztosító fedezetet nyújt a Szerződő/Biztosított tulajdonában és 
üzemeltetésében, biztosítási érdekeltségében lévő gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítására 
és CASCO biztosítására. 
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2. 

 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések 

 
2.1. A Biztosító azokra a gépjárművekre, amelyeket jogszabály (190/2004.(VI.8.) Korm. rendelet) kötelező 
felelősségbiztosítási védelem alá rendel, és amelyek forgalmi engedélyében tulajdonosként, illetve 
üzembentartóként a Szerződő/Biztosított szerepel - jelen szerződés alapján határozatlan időtartamra - a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosítási fedezetet vállal. A Biztosító azon járművekre is biztosítási 
fedezetet nyújt, melyeket a jogszabály nem kötelezi felelősségbiztosítási szerződés megkötésére. 
 
 
2.2. Keret kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés hatályba lépése:  
 
2008. január 01. 00:00 
 
2.3. Keret kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulója:  
 
minden év december 31. 
 
A biztosítási szerződés induló éves díja a jelen szerződés mellékletét képező induló adatközlésben foglaltak 
alapján:  
1 430 016 Ft, 
 
Első díj: 357.504,- Ft időszak: 2008.01.01.-2008.03.31.-ig 
Folytatólagos díj: 357.504,- Ft  
 
Az első díjrészlet megfizetése az induló állomány vonatkozásában az első gépjármű fedezetbevonásától 
számított 30. napig esedékes. 
 
2.4. A Szerződő/Biztosított tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek vonatkozásában a 
biztosítási szerződés hatályba lépésének napján 00:00 perckor kezdődik meg a Biztosító kockázatviselése. 
A biztosítási fedezetbevonás a jelen pályázati anyag mellékletét képező gépjárműveket tartalmazó lista 
alapján történik, mely lista tartalmazza a Szerződő/Biztosított tulajdonában lévő valamennyi gépjármű 
főbb paramétereit (rendszám, alvázszám, stb.). 

 
2.5. A biztosítási szerződés tartama alatt a Szerződő/Biztosított tulajdonába és üzemeltetésébe kerülő 
gépjárművek vonatkozásában a gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási védelme a 
tulajdonszerzés, üzemeltetésébe kerülés kezdeti napjának óra, percétől – mely rögzítésre kerül az adatközlő 
lapon – kezdődik, amennyiben a biztosítási fedezet bejelentése 8 munkanapon belül megtörténik. A 
biztosítási fedezetbevonáshoz a Biztosító részéről elfogadott, a biztosított által megbízott Alkusz által 
készített formanyomtatványt (3 sz. melléklet, adatközlő lap) Szerződő/Biztosított kitölti és aláírja, majd ezt 
követően az Alkusz részére megküldi. A kitöltött formanyomtatványhoz mellékletként csatolni kell a 
biztosítási fedezetbe vonni kívánt gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint az adás-vételi 
szerződés és/vagy vásárlási számla másolatát. Az Alkusz a hozzá beérkező dokumentumokat rögzíti és a 
beérkezést követő 8 munkanapon belül, faxon, vagy eredetiben eljuttatja a Biztosító részére. 

 

2.6. A Biztosító azon járművekre is biztosítási fedezetet nyújt, amelyeket a hatályos jogszabály nem kötelez 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére. 

 
2.7. A jövőbeni fedezetbevonások esetében a biztosítási díjak kiszámítását az a Magyar Nemzeti Bank által 
megbízott Alkusz végzi.  
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2.8. A biztosítási szerződés hatálya alatt létrejött szerződések fedezetbevonásra, illetve a törlésre kerülő 
gépjárművek tekintetében az alábbiak szerint napi díjszámítást kell alkalmazni.  

 

2.9. A fedezetbevonásoknál a Szerződő/Biztosított, a Biztosító kockázatviselésének napjától köteles a 
biztosítási díjat megfizetni, az állományból kikerülő gépjárművek vonatkozásában pedig az adás-vétel 
napjáig köteles a biztosítási díjat megfizetni. Minden biztosítási évet 360 naposnak, illetve minden hónapot 
30 naposnak kell tekinteni. Jelen kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási keretszerződés hatálya alatt 
biztosított gépjárművek esetében a Biztosító nyilvántartja, de nem veszi figyelembe a díjszámításban az 
autónkénti bonus/malus fokozatot. A biztosítási díjszámításnál a bonus/malus díjszorzók értéke 1, azaz 
egy. 

 

2.10. A Magyar Nemzeti Bank Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosításának kárhányada 

  

2007. évben: 0% (2007. októberi adat)  

 
2.11. A Biztosító a Szerződő/Biztosítottat az Alkuszon keresztül igazolólapokkal látja el annak érdekében, 
hogy a Szerződő/Biztosított a felelősségbiztosítás meglétét a hatóság számára igazolni tudja, illetve 
ugyanezen célból a Szerződő/Biztosított kérésére az Alkusz a - Biztosító felhatalmazásával – a tárgyév 
végéig kiállítja az igazolólapokat és a nemzetközi gépjármű-biztosítási kártyát (Zöldkártya), valamennyi 
gépjárművére. 
 
2.12. A Biztosító vállalja, hogy a biztosítási szerződések törlését nyilvántartó rendszerében haladéktalanul 
végrehajtja, és a szerződés törléséből fakadó, fennmaradó díjat (nem megszolgált díj) a szerződés törlését 
követő 15 napon belül visszautalja a Szerződő/Biztosított számlájára, vagy jóváírásként a következő 
számlázási időszakra vonatkozó számlában szerepelteti. Díj visszautalás esetén, azzal egyidejűleg írásos 
tájékoztatást küld – rendszám megjelölésével - a Szerződő/Biztosított részére. 
 
2.13. A Felek a díjfizetés vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg: 
 
Díjfizetési gyakoriság: 

- negyedéves, a naptári negyedéves ciklushoz igazodva. 

- naptári negyedév közben fedezetbe vont gépjárművek időarányos biztosítási díjainak (első/foglaló 
díj) számlázása a következő esedékes biztosítási időszakra vonatkozó számlában kerül bekérésre és 
a Szerződő/Biztosított által megfizetésre. 

 
A Felek tudomásul veszik, hogy az állományba bekerülő gépjárművek alapján díjfizetési kötelezettség a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően napi díjszámítású. Az állományból kikerülő gépjárművekre a 
Biztosított gépjármű forgalomból történő kivonása, a tulajdonjog átruházásról szóló szerződés aláírásnak 
napjáig köteles díjat fizetni. 
 
A biztosítás első díja az induló állományon túlmenően, az egyes gépjárművek kockázatviselési kezdetét 
követő esedékes időszak számlájában kerül megfizetésre. Az aktuális biztosítási díjat a Biztosító az általa 
kibocsátott és a Biztosított Alkusza részére megküldött díjbekérő számla alapján kéri be a Biztosítottól. A 
Biztosított az aktuális díjat számla ellenében fizeti meg a Biztosító részére. A Biztosító a számláin köteles 
feltüntetni a Szerződő/Biztosított kötelezettségvállalását beazonosító, a szerződéskötést követően az 
MNB Számviteli és pénzügyi osztálya által kiadott ún. SAP bizonylatszámot is. A jelen pontban rögzített 
szabályoknak nem megfelelően megküldött számlát a Szerződő/Biztosított jogosult visszaküldeni a 
Biztosítónak. A Biztosító a számláját az alábbi címre köteles kiállítani MNB Számviteli és pénzügyi 
főosztály, pénzügyi osztály 1850. Budapest. 
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2.14. A biztosítási díj be nem fizetése esetén a Biztosító kockázatviselése a biztosítási díj befizetésének 
esedékességét követő 60. napon megszűnik. 

 
A Szerződő/Biztosított a Biztosító megkeresése alapján a károkozásban vétkes gépjárműveinek 
azonosításához szükséges adatokat, információkat soron kívül megadja. 
 
2.15. Felmondási idő: - A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás vonatkozásában 

a 190/2004. (VI.8.) Kormányrendelet (A gépjármű 
üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról) 
szerint.  

 
 

3.  
 

A CASCO biztosításra vonatkozó rendelkezések 
 
3.1. A szerződés hatálya 
 A CASCO biztosítási szerződés időbeli hatálya: 2008. február 01.-2009. december 31-ig.  
A biztosítás területi hatálya: Európa.  

 

3.2. A biztosítás kockázati körei:  

- törés kár, 

- lopáskár (teljes- és részleges) 
- rablás és vandalizmus kár, 
- elemi kár, 
- üvegkár, 
- extra tartozékok biztosítása. 
 

3.3. Kiegészítő biztosítások:  

- balesetbiztosítás (európai területi hatályú), 
- poggyászbiztosítás, 
 

3.4. Önrészesedések1:  

- kockázati kör esetén a kárösszeg   5%-a, de min. 20.000,- Ft, 
kivéve: 

- üvegtörés esetén az önrészesedés a kárösszeg  5%-a 
- balesetbiztosítás és poggyászkár esetén   nincs 
 

3.5. A Biztosító szolgáltatásai az alábbiakat is magukban foglalják: 

  

- valamennyi kockázati körre vonatkozóan értékemelkedés levonása nélküli kártérítés, (pótlási 
értéken, újértéken történő kártérítés) 

- kármegelőzés költségeinek térítése (pl.: kulcselvesztés - zárcsere szublimit 100.000,-Ft/gépjármű)  
- szállítási és tárolási költségek térítése és mértéke.  
 (szublimit 200.000,-Ft/kár) 

                                                 
1 Ha ajánlattevő kedvezőbbet nem vállal. 
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3.6. Biztosítási fedezetigazolás: 

  

- Biztosító vállalja, hogy a szükséges fedezetigazolásokat haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítotti 
Alkusz általi jelzést követő 2 munkanapon belül kiadja az Alkusznak. 

 

3.7. Egyéb szolgáltatások: 

- valamennyi szerződéssel kapcsolatos levelezés, kötvény, díjszámla az Alkusznak kerül 
megküldésre, kivétel ez alól a gépjármű káreseményekkel kapcsolatos levelezés, 

- a Biztosító az Alkusz rendelkezésére bocsátja a biztosítási fedezetbe vonáshoz alkalmazható 
kötvényszám azonosítókat, vagy biztosítási szerződés azonosító számokat és felhatalmazza az 
Alkuszt annak alkalmazására, mind a biztosítási fedezetbe vonások, mind az igazolások elkészítése 
és kiadása érdekében. 

 

3.8. A Felek a díjfizetés vonatkozásában, az alábbiakban állapodnak meg: 

 

Díjfizetés gyakorisága: 

- negyedéves, a naptári negyedéves ciklushoz igazodva. 
- naptári negyedév közbeni fedezetbevonásoknál a következő esedékes időszak számlájában kerül 

megfizetésre az első (foglaló) díj. 
 

A Felek tudomásul veszik, hogy az állományba bekerülő gépjárművek esetében napi díjszámítás kerül 
alkalmazásra. Az állományból kikerülő gépjárművekre a Biztosított gépjármű forgalomból történő 
kivonása, a tulajdonjog átruházásról szóló szerződés aláírásnak napjáig köteles díjat fizetni. 
 
A biztosítás első díja az induló állományon túlmenően, az egyes gépjárművek kockázatviselési kezdetét 
követő esedékes időszak számlájában kerül megfizetésre. Az aktuális biztosítási díjat a Biztosító az általa 
kibocsátott és a Biztosított Alkusza részére megküldött díjbekérő számla alapján kéri be a Biztosítottól. A 
Biztosított az aktuális díjat számla ellenében fizeti meg a Biztosító részére. A Biztosító a számláin köteles 
feltüntetni a Szerződő/Biztosított kötelezettségvállalását beazonosító, a szerződéskötést követően az 
MNB Számviteli és pénzügyi osztálya által kiadott ún. SAP bizonylatszámot is. A jelen pontban rögzített 
szabályoknak nem megfelelően megküldött számlát a Szerződő/Biztosított jogosult visszaküldeni a 
Biztosítónak. A Biztosító a számláját az alábbi címre köteles kiállítani MNB Számviteli és pénzügyi 
főosztály, pénzügyi osztály 1850. Budapest. 
 
Állománycsökkenés esetén a Biztosító az adott gépjármű kockázatviselésének megszűnését követő naptól 
az adott gépjárműre befizetett biztosítási díj fennmaradó részét (meg nem szolgált díj) 15 napon belül 
visszautalja a Szerződő/Biztosított számlájára, vagy jóváírásként a következő számlázási időszakra 
vonatkozó számlában szerepelteti. Díj visszautalás esetén, azzal egyidejűleg írásos tájékoztatást küld – 
rendszám megjelölésével - a Szerződő/Biztosított részére. 
 

A biztosítási díj be nem fizetése esetén a Biztosító kockázatviselése a biztosítási díj befizetésének 
esedékességét követő 60. napon megszűnik. 

 
3.9. Fedezetbe vonás, állománynövekedés 
 
A casco biztosítási keretszerződés hatálya alatt biztosítási védelem alá vont gépjárművekre vonatkozóan 
kötelező a jelen keretszerződés gépjármű-biztosítási adatközlő lap „Gépjármű-biztosítási adatközlő lap az 
ERIX Kft. felé” nyomtatvány (azon belül a Kulcsnyilatkozat) kitöltése. 
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A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben áll fenn – az előírt biztonságtechnikai berendezés 
beépítése mellett -, amennyiben a gépjármű-biztosítási adatközlő („Gépjármű-biztosítási adatközlő lap az 
ERIX Kft. felé”) nyomtatvány, valamennyi biztosítani kívánt gépjárműre kitöltésre és a Biztosító részére 
leadásra kerül a gépjárművek kockázatviselési kezdetétől számított 8 munkanapon belül. 
 
A Biztosító a casco biztosítási keretszerződés induló állományának fedezetbe vonása kapcsán eltekint a 
„Gépjármű-biztosítási adatközlő lap az ERIX Kft. felé” nyomtatvány gépjárművenkénti kitöltéséről. A 
gépjárművek fedezetbe vonása az ERIX Kft. általi adatszolgáltatás a Biztosító által elfogadott tartalommal 
történik (gépjárművenkénti felszereltségi lista, a Szerződő/Biztosított által megküldött gépjárművenkénti 
kulcsnyilatkozat). 
 
A vagyonvédelmi berendezések és a gépjármű-bejelentőlap kitöltésére vonatkozó előírások elmulasztása 
esetén a jelen biztosítási szerződés a lopáskárok vonatkozásában a fenti előírások meglétének a Biztosító 
felé történő igazolását követő nap 00:00 órával lép  hatályba. 
 
Ha a Szerződő/Biztosított további gépjárműveket kíván a keretszerződés hatálya alá vonni, ehhez 
elegendő a „Gépjármű-biztosítási adatközlő lap az ERIX Kft. felé” nyomtatványt (3. sz. melléklet) 
kitöltenie, aláírnia, majd a gépjármű forgalmi engedélyének, adás-vételi szerződésének, vagy beszerzési 
számlájának másolatával egyetemben eljuttatnia az ERIX Kft-hez (Alkuszhoz), az igényelt kockázatviselés 
kezdetétől számított 2 munkanapon belül, aki azt továbbítja a Biztosítóhoz.  
 
3.10. Kockázatviselési kezdet 
 

- új, 0 km-es állapotú gépjárművek esetében a gépjármű Szerződő/Biztosított általi átvételének óra, 
perce, 

- használt állapotú gépjármű esetében a Szerződő/Biztosított általi tulajdonszerzés napját követő 
nap 00:00 óra. 

 
Amennyiben a bejelentett gépjármű nem felel meg a biztonságtechnikai berendezésre és az Adatközlő 
Kulcsnyilatkozat részének kitöltésére vonatkozó, a Biztosító által gépjárművenként meghatározott 
előírásoknak, abban az esetben a biztosítási szerződés a lopáskárok vonatkozásában a fenti előírások 
meglétének a Biztosító felé történő igazolását követő nap 00:00 órával lép hatályba. 
 
A Szerződő/Biztosított a kockázatviselés kezdetének napjától kezdődően köteles a díjat megfizetni.  
 
3.11. Állománycsökkenés 
 
Állománycsökkenés esetén a Szerződő/Biztosított köteles a Biztosítót az Alkuszon keresztül a változás 
tényéről, - annak bekövetkeztétől - számított 15 napon belül értesíteni. Amennyiben a biztosítás totálkár, 
illetve lopáskár miatt szűnik meg a Biztosítót megilleti a biztosítási időszak végéig esedékes díj. 
Amennyiben a szerződés érdekmúlás (pl. tulajdonosváltás) miatt szűnik meg, a biztosítási díj az adott 
gépjárműre vonatkozó szerződés megszűnésének napjával bezárólag illeti meg a Biztosítót. 
 
3.12. Díjképzés: 

 
A jövőbeni fedezetbevonások esetében a biztosítási díjak kiszámítását a Biztosított által megbízott Alkusz 
végzi az alábbiak szerint: 
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3.12.1. Új gépjármű esetében 

 
Személygépjármű kategória: 
A biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel és a díjképzés alapjául szolgáló bruttó vásárlási 
számla érték szorzata alapján történik a biztosítási éves díj kiszámítása.  
A vásárlási számla érték alapján történő biztosítás esetén a gépjármű extra tartozékai is biztosítási 
fedezetbe vonásra kerülnek. 

 
Tehergépjármű, busz és egyéb jármű kategória: 
A biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel és a díjképzés alapjául szolgáló bruttó vásárlási 
számla érték szorzata alapján történik a biztosítási éves díj kiszámítása.  
A vásárlási számla érték alapján történő biztosítás esetén a gépjármű extra tartozékai is biztosítási 
fedezetbe vonásra kerül. 

 

3.12.2. Használt gépjármű esetében: 

 
Személygépjármű kategória: 
 
A biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel és az állományba kerülést közvetlenül megelőzően 
kiadott magyarországi Eurotax katalógus, adott modellre vonatkozó gyártási évnek megfelelő bruttó 
újérték szorzata alapján történik a biztosítási éves díj kiszámítása. A gépjárműbe beépített 
extratartozékok bruttó értékét a katalógusban közölt gépjármű értékhez hozzá kell számítani. 

 
Tehergépjármű, busz és egyéb jármű kategória: 
 
A biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel és a vásárlási bruttó számlaérték szorzata alapján 
történik, a gépjármű teljes felszereltségére vonatkozóan (széria és extra tartozékok)a biztosítási éves díj 
kiszámítása. 

 
 

3.13. Napi díjszámítás: 
 

A biztosítási szerződés hatálya alatt létrejött szerződések fedezetbevonásra, illetve a törlésre kerül 
gépjárművek tekintetében az alábbiak szerint napi díjszámítást kell alkalmazni. A fedezetbevonásoknál 
a Szerződő/Biztosított, a Biztosító kockázatviselésének napjától köteles a biztosítási díjat megfizetni, 
az állományból kikerülő gépjárművek vonatkozásában pedig az adás-vétel napjáig köteles a biztosítási 
díjat megfizetni. Minden biztosítási évet 360 naposnak, illetve minden hónapot 30 naposnak kell 
tekinteni. 
 
Kárrendezési szolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat is: 
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A szerződő/biztosított esetleges casco káreseményeit a biztosító kiemelt (VIP) kárrendezés keretében  
rendezi az ország egész területén, mely egyszerűsített kárrendezést tesz lehetővé: 
 

- A Biztosítónak közvetlenül vagy az Alkuszon keresztüli egyszerűsített kárbejelentések faxon, e-
mail-en, melyet a biztosító társaság illetékes kárügyintézője fogad. A kárbejelentést követően a 
kárszemlék 24, de legkésőbb 48 órán belüli lefolytatása. Munkaszüneti, ünnep- és pihenőnap 
esetén az azt követő első munkanapon történik meg a kárszemle. A kárszemlék lefolytatása 
előzetesen a biztosító társaság kárügyintézőjével egyeztetett időpontban és helyszínen történik 
meg. 

 

- A kiemelt kárrendezési szolgáltatás keretén belül lehetőség van a Szerződő/Biztosított által 
alkalmazott szervizekkel, javítóműhelyekkel történő külön megállapodás létrehozása a konkrét 
igényeknek megfelelően. 

 

- A kiemelt gépjármű kárrendezés keretében a biztosító lehetőséget biztosít a kárszakértői szemle 
nélküli helyreállításra, javítási számla, a sérülést dokumentáló digitális fotók alapján történő 
elszámolásra a kárbejelentést követően az alábbi esetekben: 

 
- szélvédő, vagy oldalüvegek sérülésénél, 
- gépjármű zárrongálása, zárcsere (rendőrségi feljelentés szükséges, a zárcseréig a 

lopáskockázat szünetel), 
- gépjármű feltörése, részlopás (rendőrségi feljelentés szükséges), 
- bagatell sajáthibás karosszéria-sérülés (bruttó 150.000,-Ft/kár) 

 

3.14. Kárhányad: 

  

A Magyar Nemzeti Bank Casco Biztosításának kárhányada, 

  

2007. évben: 51,68% (2007. októberi adat)  

 
3.15. Felmondási idő: -  a casco biztosítás vonatkozásában a felmondási idő az 

évfordulót megelőző 120. nap. 
 
 

4. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
4.1. Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés megkötéséhez. A 
Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és 
rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással. 
 
4.2. A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés 
érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása. 
 
4.3. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek szigorú 
teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás 
gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon 
jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. 
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4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen szerződés megkötésével 
kapcsolatban az adott felet terhelő költségeket. 
 
4.5. Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek – a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg 
az ajánlat tartalma alapján meghatározott részének – a módosítására közös megegyezéssel, kizárólag abban 
az esetben van mód, amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A 
Biztosító a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy minden, jelen szerződéshez és az azt megelőző 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a szerződés teljesítése érdekében a 
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illetőleg az 
egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során 
szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.  
 
4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra nem ruházható 
át, nem engedményezhető (ide nem értve a Biztosító törvényes jogutódját, valamint a Biztosító 
szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Biztosító szerződéses jogutódját a Szerződő/Biztosított is írásban 
elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem egyéb jogviszony fedezeteként fel 
nem használható. 
 
4.7. Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban, írásban kell megtenni és az 
alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 
 

a)  kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés 
időpontjában; 

 c)  telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 

 
4.8. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez 
kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat), amelynek a nyilvánosságra 
hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági 
vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának 
nem minősít - a Felek üzleti titkát képezik.  
   

• A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a szerződésben foglaltakra 
figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat 
illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra 
nem hozhatják.  

• A Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik 
személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevonnak. A Felek kötelesek felhívni e 
személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, 
amelynek megtörténtét egymás részére bármikor igazolni is kötelesek.  

• A Felek közötti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató köteles - az 
MNB választása szerint -  haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas 
adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot, amellyel kapcsolatban 
titoktartási kötelezettség terheli.  

• A titoktartási kötelezettség a jelen jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll 
fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.  

• A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt 
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.  

• A jelen titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl - a Felek 
egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 
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4.9. Képviselők megnevezése 
 

Megrendelő: 
 Magyar Nemzeti Bank 
 Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. sz. 
 Tel: 428-2600 
 Fax: 428-2522 
 
 Nyilatkozattételre jogosultak: 

 
Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: 
  Mikó Zoltán  

e-mail: miko@mnb.hu 
 
Operatív kérdésekkel kapcsolatos ügyek: 

Káspári András  
e-mail: kasparia@mnb.hu 
Tel: 428-2600/1226 
Fax: 428-2522 

 
Biztosító:  
  OTP Garancia Biztosító Zrt. 
   1051 Budapest, Október 6. utca 20. 

 
Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: 
            e-mail: pest@garancia.hu 
 
Operatív kérdésekkel kapcsolatos ügyek: 
e-mail: veronika.damasdi@garancia.hu 
Tel: 06-30-201-23-88 
Fax: 23-56-369 
 

 
4.10. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére, a szerződő Felek a 
pertárgytól és annak az értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
4.11. A jelen szerződés tizenegy (11) számozott oldalból és hat (6) mellékletből áll és négy eredeti azonos 
tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal láttak el. A jelen 
okirat bizalmas iratnak minősül. 
 

4.12. A szerződés elválaszthatatlan részei: 

 
Mellékletek:   
 
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Nyertes Ajánlattevő kivonatolt ajánlata 
3. számú melléklet: „Gépjármű-biztosítási adatközlő lap az ERIX Kft. felé” c. adatlap (szgk., max. 2 t 

teherbírású haszongépjárművek” 
4. számú melléklet: Induló gépjármű állomány részletezése 
5. számú melléklet: Casco Alapbiztosítás feltételei 
6. számú melléklet: 190/2004. (VI. 8.) Kormány rendelet 
 



 11

4.13. A Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés és 
annak mellékletei, vagy a jelen szerződés és a Biztosító Általános Szerződési Feltételei, vagy/és 
Üzletszabályzata között ellentét állna fenn, úgy abban az esetben a szerződés rendelkezései az irányadóak 
az ellentmondás megszüntetésére. 
 
4.14. A jelen szerződés értelmezésében az Alkusz alatt, a Biztosítottnak a jelen szerződés tárgyát képező 
ügyekben eljáró biztosításközvetítő ügynökét, az ERIX Kft. (székhely: 1086 Budapest Elnök u. 1.) kell 
érteni. 
 
4.15. Jelen szerződésre és a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (PTK), 190/2004.(VI.8.) Korm. Rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
az irányadóak. 
 
 
A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Budapest, 2007. december 28. 
 
 
 
 

….…………………………………       
Szerződő/Biztosított 

………………………………        
Biztosító 

 
 

 


