
  
 

1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-2600 
Vác, Budapesti főút 24. Tel: 06 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 Fax: 06 27 
319 379 Ügyeleti szám: 06 30 331 3359 (Adószám : 12755800-2-13, Cg: 13 09 
089719, Nyilvántartási szám: U-000204, felelősségbiztosító: Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) a továbbiakban: TdM / által szervezett 
külföldi utazásokra a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, a Polgári 
Törvénykönyv 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusai, és a TdM 
utazási feltételeiben előírtak az irányadók. Az alábbi tájékoztató, valamint a 
programfüzetben, és a www.tdmtravel.hu weboldalon) közölt információk az 
utazási szerződés részét képezik.  
 

I. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre 
1.1. Az utazó az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkap 
minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. Az utazási szerződés 
alapján a TdM köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes 
állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból 
(így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális 
program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utazó pedig köteles a 
részvételi díjat megfizetni. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes 
egészében a TdM felelős. 
 

II. Az utazási szerződés tartalma 
2.1. A TdM által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet, 
a jelen általános szerződési feltételek és az utazó által aláírt utazási szerződés 
együttesen tartalmazzák. Az utazó a szerződéskötést megelőzően pontos 
tájékoztatást kap az utazási szolgáltatás lényeges elemeiről, így különösen az úti 
cél, az utazás időpontja, az útvonal és a tartózkodás időtartama, a csomagba 
tartozó éjszakák számának a feltüntetése, szállás kategóriája a célország 
szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolásnak megfelelően, az étkezésekre 
vonatkozó tájékoztatás, a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és 
kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje (visszaérkezés 
megközelítő időpontja) közbenső megállók várható időtartama és helye, 
valamint a lehetséges közlekedési csatlakozások, a látogatások, kirándulások 
vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások. A csoportosan 
igénybe vehető utazási szolgáltatások (pl. fakultatív kirándulások, kedvezményes 
belépők) csak az előre feltüntetett minimális létszám megléte esetén vehetők 
igénybe. A TdM által meghirdetett csoportos turisztikai szolgáltatások csak 
magyar nyelven vehetők igénybe. A TdM a szerződéskötést megelőzően, minden 
előzetes információt megad arra vonatkozóan, hogy az utazás vagy üdülés 
alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére 
tájékoztatás biztosít arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e 
számára az utazás vagy üdülés. 
 

2.2 A TdM az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát - ha az 
utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, 
székhelyét, telefonszámát- az utazó/utazók nevét és lakcímét, továbbá - 
elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési 
címét, az utazó által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének 
idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló 
díját forintban meghatározva, az utazó által megrendelt részszolgáltatásokat, a 
szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és 
egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) 
forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes 
díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy 
pénzintézetnek a megnevezését, amellyel a TdM a vagyoni biztosítékra 
vonatkozóan szerződést kötött. 
 

III. A szerződés megkötése 
3.1. Az utazó utazását írásban személyesen bármely, a TdM által ajánlott, 
szerződéses jogviszonyban álló partner irodájánál (TdM utazást értékesítő 
utazásszervező, vagy utazást közvetítő iroda) lefoglalhatja. Érvényes utazási 
szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a közvetítő iroda rendelkezik 
érvényes együttműködési szerződéssel. Az utazási szerződés érvényesen akkor 
jön létre, ha a foglalást a TdM az utazó részvételi szándékával, befizetett 
előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, a TdM 
az utazást írásban visszaigazolja és a partner iroda a számla adatok alapján a 
részvételi díjat határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, 
utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal 
felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. 
Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok 
kivételével (kiemelt időszak, előfoglalási akció vagy nagyobb létszámú 
zártcsoport), az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg 
megfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, a TdM az utazó kérésére a 
kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utazónak az előleg 
megfizetésére kölcsönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az utazó 
az előlegét nem fizeti meg, a TdM a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és 
kérheti az utazótól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését. A 
2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az 
utazó a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy a TdM által nyújtott 
szolgáltatást: nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz 
utazóként) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső 
felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe, vagy adóalanyként 
saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszi igénybe. 

3.2. Utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazó szándékát a szerződés 
aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási 
vállalkozóhoz megérkezik és a TdM a jelentkezést nyilvántartásba vételt 
követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utazó a szerződés szerinti 
összeget befizeti. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a 
szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utazó pedig köteles a 
részvételi díjat megfizetni. 
 

3.3. A jelentkezéskor a szerződésen minden esetben szerepeltetni kell: az utazó 
nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, biztosítás 
megkötéséhez születési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezdetének 
és befejezésének helyét és időpontját; az utazó által megrendelt szolgáltatásokat; 
részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplő külön felszámított 
díjakat. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a 
teljesítés módját és a részvételi díj összegét, valamint a részvételi díjon 
túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így 
különösen az üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték, transzfer) 
forintban meghatározott összegét, valamint az utazó által esetlegesen helyszínen 
fizetendő többletköltségek összegét (belépők, foglalási díjak), a TdM által 
közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A 
katalógusban, valamint weboldalon található általános információk, a lefoglalt 
utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek 
az utazási szerződés tartalmát képezik. 
 

3.4. Ha nem az utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a 
TdM nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli e az 
utazót. E harmadik személyt az utazó képviselőjének kell tekinteni. Az utazási 
szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó valamely 
harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utazó a harmadik személy 
vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, a TdM és az utazási 
szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és 
a jogok a harmadik személyt illetik meg. 
 

3.5. A TdM fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját 
tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban 
csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utazó a tájékoztatást 
megkapja és ennek megtörténtét a módosított utazási szerződés tartalmazza, 
vagy az utazó aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta. 
 

IV. Szolgáltatások, részvételi díj 
4.1. A TdM kizárólag a katalógusban található, az utazó által lefoglalt utazásról 
szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj 
megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles 
személyesen, vagy közreműködő(i) útján nyújtani. A TdM jogosult az előző 
mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, 
vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő 
szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, 
közlekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, 
amennyiben a szolgáltatások teljes körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul 
biztosítani. 
 

4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő 
foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az utazó a 
részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30. napig köteles számla ellenében 
megfizetni. (Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb 
létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés 
ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A TdM köteles 
legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó 
rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
iratokat (utas tájékoztató, voucher, menetjegy stb.), valamint az indulás tervezett 
időpontjára, az utas felvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és 
az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást. Az utazáshoz 
szükséges iratok csak a szerződésben meghatározott összeg maradéktalan 
befizetése után kerülnek átadásra! Amennyiben Ön utazását partner irodánál 
foglalja le, a részvételi jegy/utas tájékoztató anyag minden esetben az iroda 
részére kerül kiküldésre, miután a részvételi díj maradéktalanul átutalásra 
került a TdM részére. Késedelmes fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve a 
kapott kedvezmények érvényüket veszítik. A TdM a szerződéstől elállhat, 
amennyiben az utazó a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. 
Ebben az esetben az utazó köteles a TdM költségeit a 6.3 pont szerinti összegben 
megtéríteni. A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, 
vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utazó a részvételi díjat 
esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára 
nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utazó az utazáson nem 
kíván részt venni, ennek megfelelően az utazót törli a részvételre jelentkezők 
nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda kárainak megtérítését igényelheti. 
 

4.3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. 
fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a TdM - 
közreműködője útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás 
(program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a 
jelentkezők megfelelő létszáma). 

 

http://www.tdmtravel.hu/


4.4. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel 
jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utazó köteles erről az 
utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a 
harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes 
kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés 
költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel történő utazás, 
ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista 
stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költsége szintén a légitársaság 
szabályzatának megfelelően számítandó. 
 

4.5. Ha a TdM a vállalt szolgáltatást nem az utazási szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan 
leszállítani. A TdM nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az 
utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy 
érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. 
 

V. Szolgáltatás-és díjváltozások 
5.1. A TdM fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a 
közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásai, vagy a 
hatósági árak változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes 
részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek 
(üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben 
szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. (Az árak 315 
Ft/EUR, 370 Ft/GBP árfolyamig érvényesek!) A TdM köteles a díjemelés 
mértékét és indokát az utazóval írásban közölni. A díjemelés indokát a TdM az 
utazóval legkésőbb az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az 
utazót, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől 
elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utazónak öt munkanapon belül 
jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. A TdM köteles a 4. pontban írt 
szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utazót 
haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb 
módon értesíteni. A TdM a fentiek alapján, a díjak esetleges csökkenése esetén, 
vállalja az utazó részére jóváírandó kedvezmény biztosítását is. 
 

VI. Az utazó elállási és módosítási joga 
6.1. Az utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor 
elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat 
akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül 
az is, ha az utazó előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no 
show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási 
időpontnak. 
 

6.2. Ha az utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-
ot meghaladja, vagy a TdM az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen 
módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő 
szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a 
jogszabályban előírtak szerint. Az utazó az értesítés kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat. 
 

6.3. Útlemondás esetén az utazó köteles a TdM költségeit az alábbiak szerint 
megtéríteni: 
Az utazás megkezdése előtti 60 napig  a részvételi díj 10%-a 
60-36. napon belüli lemondás esetén  a részvételi díj 15%-a 
35-25. napon belüli lemondás esetén  a részvételi díj 40%-a 
24-15.napon belüli lemondás esetén  a részvételi díj 60%-a 
14-6.napon belüli lemondás esetén  a részvételi díj 80%-a 
5-3.napon belüli lemondás esetén  a részvételi díj 90%-a 
2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a 
részvételi díj 100%-át fizeti költségtérítésként. 
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utazót, aki az utazás folyamán lép 
vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a 
vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta 
be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy 
létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az 
esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A 
speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével 
egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki. 
 

6.4. Az utazók előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek 
megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. A 
többletköltségek összege függ az igénybevett szolgáltatásoktól, és az esetleges 
névmódosítás lehetőségétől. (Pl. repülőgéppel történő utazás esetében a 
módosításra a légitársaság szabályzata érvényes, annak feltételei és díjai 
mellett.) Az utazó utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek 
(dátum, program) megváltoztatása az utazás megkezdéséig - elállásnak és új 
foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 6.5. 
pontban írottak az irányadók. Amennyiben az utazó valamilyen kedvezményes 
utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név, időpont 
stb.) , a kedvezmény érvényét veszti.  
 

6.5. A megrendelés módosítás esetén az utazó köteles a módosítás miatt 
felmerülő költségeket a TdM-nek az alábbiak szerint megtéríteni: 
- az utazás megkezdése előtt, névmódosítás esetén személyenként 3.000,-Ft 
(kivétel, ha az esetleges névmódosítás nem lehetséges vagy többletköltséggel jár 
ld.6.4) 
- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint megfelelően (kivétel 
névmódosítás autóbuszos utazások esetében) 
 

VII. A TdM elállása 
7.1. A TdM legkésőbb az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal 
elállhat az utazási szerződéstől. A TdM kártérítési kötelezettség nélkül jogosult 
felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az 
utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha:  
-az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, 
illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti 
-ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az 
utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a 
külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az 
„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő 
felsorolásba felvételre kerül 
-ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés 
teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése 
előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról. 
-az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben 
meghatározott minimális létszámot és a TdM a szerződés felmondásáról a 
szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint 
értesíti az utazót: 
-húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak 
esetén, 
-hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti 
időtartamú utak esetén, 
-negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb 
utak esetén.  
A TdM ez esetben megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag 
ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést 
haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés 
felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. 
 
VIII. Hibás teljesítés/Visszatérítés 
8.1.  A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a TdM felel.  
A TdM helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban 
az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. 
A TdM közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, 
kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi 
egyezmény korlátozza. 
 
8.2. Hibás teljesítés esetén az utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az utazó 
szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a TdM úgy teljesít, 
hogy az utazó által közölt hibát az utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás 
szolgáltatás helyett a TdM azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt.  
Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az 
Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével 
írásba foglalni. 
A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy 
példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó 
felelős és a bizonyítási teher az utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak 
részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utazó az 
utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási 
irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó 
felelős. Az utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII. 28.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
 
8.3.  A TdM felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, 
vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés vagy hibás 
teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem 
vezethető vissza, különösen, ha a hiányosságok az utazó vagy harmadik 
személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. 
Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, mely a TdM 
akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a TdM a legkörültekintőbb 
gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek 
tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt 
szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a TdM kellő 
gondossággal sem láthatta előre. 
 
8.4. Mivel az utazási szerződés teljesítése során az utazók fuvarozása (részben) 
repülőgéppel történik, e szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás 
teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. A TdM 
és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 
1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi 
XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi 
VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény korlátozza. 
Menetrendszerinti járatok, vagy diszkont légitársaságokkal történő utazások 
esetén, az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával 
kötött utazási feltételek részét képezik. A TdM minden esetben az adott 
légitársaság feltételeit érvényesíti, melyekről pontos tájékoztatást ad a 
szerződéskötéskor. A légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. 
Az esetleges módosításokat-a lehetőségekhez mérten-a TdM minél gyorsabban 
az utazó tudomására hozza. A légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. 
törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 
261/2004/EK rendelete alapján a TdM nem tartozik felelősséggel, és kártérítési 
kötelezettséggel mindazon károkért, melyek járatkésés, járattörlés, beszállás 
megtagadása esetén keletkeznek. 



8.5. A TdM felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utazó 
poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a TdM és a 
repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utazónak kell haladéktalanul 
bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az 
esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a TdM őrizetében volt. (Ha az utazó 
rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott biztosító társaság szerződésében 
foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy 
megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott 
tárgyakért a TdM felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó 
vállalkozót/szállodát stb. terheli a felelősség. 
 

8.6.  A TdM köteles az utazási szerződéssel az utazónak okozott kárt megtéríteni, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, 
ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az utazók díjengedményre illetve 
kártérítésre is jogosultak lehetnek abban az esetben, ha a TdM az utazási 
szolgáltatásokat nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. Az utazó az eset 
körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni a TdM-
et az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely 
utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. 
 

8.7.  Az utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek 
okozott károkért az utazó felel. 
 

8.8. A TdM nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást 
saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz 
igénybe. 
 

8.9. A TdM nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek a közlekedési 
eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének 
következtében maradnak el. 
 

8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást 
befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból 
bekövetkezett elmaradásáért a TdM felelősséget nem tud vállalni. A fenti 
okokból bekövetkezett változásokért a TdM kártérítési felelősséggel nem 
tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ha az utazó 
utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása a 
fentiekkel kapcsolatban, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem 
lehetséges, a TdM köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három 
éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás 
költségeit viselni. A TdM az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden 
segítséget megad az utazóknak, a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos 
szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. 
 

IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések 
9.1. E rendelkezések betartásáért az utazó felel. A TdM köteles az utazási 
szerződés megkötése során az utazó figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések 
folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utazó az 
utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.1. és 6.3. pontban 
írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg. 
 

X. Biztosítás 
10.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP 
biztosítást, de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Kivétel, 
ha az utazó írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Az 
árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Kalkulált sztornó biztosítás 
összege: 1.5%. A biztosítás, kizárólag az utazási szerződés megkötésével 
egyidejűleg köthető, és annak díja az utazás megkezdése előtti 61. napig 
téríthető vissza. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. (Önrész 20%)* 
A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 munkanapon 
belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést 
kezelő irodát. Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont a 
biztosító minden esetben a kiállított orvosi papírok vagy egyéb igazolások 
dátuma szerint fizeti meg a kártérítést. A biztosításról a Colonnade biztosító 
társaság feltételi rendelkeznek. Amennyiben az utazó saját vagy vele együtt 
utazó utastársa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos által igazolt 
utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok 
(katonai szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás) miatt nem tud 
részt venni az utazáson a biztosító a felmerült költségeket önrész levonásával az 
utazónak megtéríti. A Colonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás 
alapján az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni.  
Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint történik, 20% önrész 
levonásával. Az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételek az utazási 
szerződés részét képezik. A sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében 
nem nyújt fedezetet! Kombinált biztosítási csomag megkötésével, (sztornó 
biztosítás és baleset- betegség-poggyász biztosítás megvásárlása) 
utazásképtelenség esetén 100% pénz visszatérítést biztosít az utazónak a 
biztosító szabályzata és elbírálása alapján. 
 

XI. Utazás 
11.1. Autóbusszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje 
dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles a TdM az utazót tájékoztatni az 
utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. A TdM az utazáson való 
részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az 
utazónak átadni. Az utazó csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások 
igénybevételére jogosult. Az utas programban és a részvételi jegyen megadott 
indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! Az utazó tudomásul veszi a TdM által 
megadott találkozóhelyet és indulási időpontot. 

Amennyiben az utazó elkésik, az autóbusz a megjelölt indulási időponton túl 
maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételét követően megkezdik az 
utazást. A késésből eredő károkért az utazó felel, kárigényt a TdM felé nem 
terjeszthet elő. Autóbuszos társasutazásra személyenként egy nagyobb csomag 
vihető (max.20kg) valamint az utastérbe kisebb kézitáska elhelyezése 
engedélyezett. 
 
11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok 
miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős 
késés következik be, ezért a TdM felelősséggel nem tartozik. A TdM kötelessége – 
a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. 
Célszerűségi megfontolásokból a TdM az útvonal változtatás jogát fenntartja. 
Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből 
származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles a TdM visszafizetni 
(belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel 
kapcsolatban nincsen. Az egyes programokban meghirdetett hajókirándulások 
időjárási viszonyoktól függően valósulhatnak meg! A fentiek miatt (esetleges 
program elmaradás/módosítás) a TdM kártérítési kötelezettséggel nem tartozik! 
Az út során történő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán nem igénybe 
vett szolgáltatásokat, programokat visszatéríteni nem áll módunkban. 
 
11.3. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei 
érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy 
légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. Az utazó késéséből 
származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli. 
 
11.4. A TdM az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja 
utazásából azt az utazót, aki az utazás lefolyását jelentős mértékben megzavarja, 
magatartásával veszélyezteti utastársai biztonságát. Ez esetben megtagadható 
tőle a további programokon való részvétel és az utazó hazautazásáról saját maga 
köteles gondoskodni. A TdM-et ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások 
után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti. 
 
11.5. Amennyiben az utazó egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás 
előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat 
találnunk. Ha nem sikerült a TdM az egyágyas felár felét átvállalja. A szerződés 
megkötését követően amennyiben a TdM biztosítja a társítást, a szerződés már 
nem módosítható egyágyas szobára. 
 
XII. Adatvédelmi tájékoztató 
12.1. A TdM, mint adatkezelő tájékoztatja az utazót, hogy a szerződésben 

megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeli. A 

személyes adatok, adatfeldolgozásra és átadásra kerülnek a TdM megbízott 

munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A TdM mint adatkezelő részletes 

tájékoztatást biztosít az utazói személyes adatainak kezelésének rendjéről és az 

ahhoz kapcsolódó jogaikról. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk a 

http://www.tdmtravel.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon érhető el. Az 

adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 

2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került 

megállapításra.  

XIII. Jogviták rendezése 
13.1. A TdM kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos 
igények gyors, peren kívüli rendezésre. A felek az utazási szerződéssel 
kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Vác Városi 
Bíróság eljárásának. A TdM a tájékoztatóban foglaltak változásának jogát 
fenntartja. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a 
jogszabálynak megfelelően módosulnak. 
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től 
panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak 
(www.jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. 
december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános 
jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
www.kormany.hu) 
 
* Az utazó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztató, a biztosítási szabályzat és a szerződési 
feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést. Alulírott aláírásommal igazolom, hogy 
a TdM Travel Tours Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a 
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének több adatairól (a társaság neve, 
székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) 
és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek 
jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált 
útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát 
megismertem. 

 
 

Dátum: …………………………………………………………………… 
 
 

 
……………………………………………………………….………………. 

jelentkező aláírása 

Számlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően! 

 

http://www.tdmtravel.hu/adatvedelmi-tajekoztato


 
TdM Travel Tours Kft. Vác-2600 Budapesti főút 24. Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 Fax: +36 27 319 379  
Budapest-1023 Lukács u. 1.   Tel/Fax: 036 1 336 0726, 336 0727     E-mail: info@tdmtravel.hu    (Eng.szám: U-000204) 

  
 

 

Alulírott 

Név: ………………………………………………………………………………………………………...……….. 

(Lakcím: ………………………………………………………………………………………………….................. 

Adószám: (csak cégnévre szóló számla esetén)……………………………………………………………...….. 

az ÁFA tv. 206 § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom a TdM Travel Tours Kft. 

szervezésében 

 

……….………………………………………………………….............……………..……..időtartamra lefoglalt  

 

…………..................................................................................................................................... ( úti cél/program )  

 

utazással kapcsolatban  a következők szerint: 

 

 

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles 

nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni): 

 

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utazóként) veszi igénybe 

(magánszemély)  

 

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utazóként pl. céges utak, 

üzleti utak) veszi igénybe (cégnévre történő számlázás, de az utazótól még részbeni megtérítés sincs) 

 

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszi igénybe (cégnévre történő 

számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti ezt az utazóval, a teljes szolgáltatást +27% ÁFA terheli) 

 

Az utazó meghatározása: az utazásszervezői, - közvetítői, valamint az utazási szolgáltatás együttes 

igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység vonatkozásában, minden olyan személy, akinek 

szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy 

ilyen szerződés alapján utazásra jogosult. 

Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az 

utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. 

 

 

…………………………….,  2018 ……….............................. 

 

 

 …………………………………………. 

 Aláírás  

 

 

 

mailto:info@tdmtravel.hu
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1. Biztosító adatai:
Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Ste-
fánia út 51.; telefonszáma: (06 -1) 460-1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefá-
nia út 51.) 
Alapító: A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének alapítója a 
Colonnade Insurance S.A. (székhelye: 20, Rue Eugéne Ruppert, L-2453  Luxemburg), 
nyilvántartó cégbíróság neve: Registre de Commerce at des Sociétés, Luxemburg, 
cégjegyzékszáma: B 61605, tevékenységi engedélyt kiadó és felügyeletet ellátó 
hatóság: Grand-Duche de Luxemburg, Minister des Finances, Commissariat aux 
Assurances (L-1840 Luxemburg, Bureaux: 7, boulvard Joseph II,)  a tevékenységi en-
gedély száma:S 068/15.
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe jogképes, cégneve ala� alapí-
tója a Colonnade Insurance S.A. javára szerezhet jogokat és a Colonnade Insurance 
S.A. terhére vállalhat köteleze�ségeket.

2. Biztosíto� 
Biztosíto� az a természetes személy (fogyasztó), aki az utazási iroda által szerveze� 
utazásra (min. 15 fős csoport esetén) jelentkezik, és a jelentkezéssel egy időben a 
részvételi díjba beépíte� útlemondási biztosítási díjat kifize� (vagy akinek a javára 
kifize�k). 

3. Szerződő 
Szerződő, az utazásszervező vállalkozás vagy természetes személy (fogyasztó) aki 
az utazásra történő jelentkezéskor az előleget vagy a teljes részvételi díjat és ezzel 
egyidejűleg a részvételi díjba beépíte� útlemondási biztosítási díjat befize�. 

4. A szerződő tájékoztatási köteleze�sége 
Ha a szerződést nem a biztosíto� kö�, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a 
biztosíto� belépéséig a szerződő fél a hozzá intéze� nyilatkozatokról és a szerződés-
ben bekövetkeze� változásokról a biztosíto�at köteles tájékoztatni.

5. Belépés a szerződésbe
5.1. Ha a szerződést nem a biztosíto� kötö�e, a biztosíto� a biztosítóhoz intéze� 
írásbeli nyilatkoza�al a szerződésbe beléphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása 
nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő köte-
leze�ségek összessége a biztosíto�ra száll át.

5.2. Ha a biztosíto� belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes 
díjakért a biztosíto� a szerződő féllel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő 
biztosíto� köteles a szerződő félnek a szerződésre fordíto� költségeit –ideértve a 
biztosítási díjat is – megtéríteni.

6.Kedvezményeze�
6.1. Kedvezményeze�nek minősül: a szerződésben megneveze� személy; ilyen sze-
mélyek hiányában, vagy ha a kedvezményeze� megnevezése nem volt érvényes a 
biztosítási esemény időpontjában, a biztosíto� vagy örököse.

6.2. A szerződő fél a kedvezményeze�et a biztosítóhoz címze� és a biztosítónak elju�a-
to� írásbeli nyilatkoza�al jelölhe� ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármi-
kor ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja vagy a kijelölt kedvezményeze� 
helye� más kedvezményeze�et nevezhet meg. Ha nem a biztosíto� a szerződő fél, 
mindezekhez a biztosíto� írásbeli hozzájárulása szükséges. 

6.3 Ha a szerződő fél a biztosíto�hoz vagy a kedvezményeze�hez intéze� írásbeli 
nyilatkoza�al köteleze�séget vállal arra, hogy a kedvezményeze� kijelölését folya-
matosan hatályban tartja, a kedvezményeze� kijelölését nem lehet visszavonni vagy 
megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a köteleze�ség-
vállalást te�ék.
A szerződő fél nyilatkozatáról a biztosítót tájékoztatni kell.

6.4. A kedvezményeze� kijelölése hatályát vesz�, ha a kedvezményeze� a biztosítási 
esemény bekövetkezte elő� meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik.

6.5. Kedvezményeze� a szabályzat szerint ebben a minőségben a 16. pontban foglal-
tak szerint – a Biztosító szolgáltatására jogosult. 

7 . A szerződés megkötése
7.1. A biztosítási szerződés létrejöhet írásban, illetve fogyasztói biztosítási szerződés 
esetén a biztosító ráutaló magatartásával.

7.2. Az ajánla�evő ajánlatához annak megtételétől számíto� �zenöt napig, ha az 
ajánlat elbírálásához egészségügyi kockázat felmérésre van szükség, hatvan napig 
van kötve.

7.3. Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az aján-
latra annak beérkezésétől számíto� �zenöt napon belül – ha az ajánlat elbírálásához 
egészségügyi vizsgálatra van szükség, hatvan napon belül – nem nyilatkozik, feltéve, 
hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoz-
tatás birtokában, a biztosító által rendszeresíte� ajánla� lapon és a díjszabásnak 
megfelelően te�ék.

 

  7.3.1. A 7.3. szerin� esetben a szerződés – az ajánlat szerin� tartalommal – az 
ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal a 
kockázat elbírálási idő elteltét követő napon jön létre.

  7.3.2. Ha a kockázat elbírálási idő ala� a biztosítási esemény bekövetkezik, az 
ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehető-
ségére az ajánla� lapon a figyelmet kifejeze�en felhívta, és az igényelt biztosítási 
fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az 
ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

  7.3.3. Ha a biztosító kifejeze� nyilatkozata nélkül létrejö� szerződés lényeges 
kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a szerző-
dés létrejö�étől számíto� �zenöt napon belül javasolhatja, hogy a szerződést az 
általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő fél a 
javaslatot nem fogadja el vagy arra �zenöt napon belül nem válaszol, a biztosító 
az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számíto� �zenöt napon 
belül a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

8. A Biztosító kockázatviselése
8.1. A biztosító kockázatviselése az utazásra való jelentkezéssel és  az előleg és útle-
mondási biztosítási díj egyidejű megfizetésével a biztosítási szerződésben rögzíte� 
időpontban kezdődik és az utazás megkezdéséig:
–  vona�al történő utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára való 

fellépésig,
–  külföldről induló egyéni vagy csoportos társas utazás esetén a biztosítás kockáza-

ta mindenesetben a magyar határ átlépéséig tart, kivéve abban az esetben ha az 
utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik, ez esetben a kockázat viselés 
az idegen repülőtéren történő jegykezelés befejezéséig tart,

–  külföldről induló hajóút esetén a kockázat viselés a hajóállomáson történő jegy-
kezelés befejezéséig tart,

–  a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén a 
jegykezelés (check-in) befejezéséig, 

–  egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdete� magyarországi indulá-
si helyére történő érkezésig, 

–  az egyéni személygépkocsival történő utazás esetén a magyar országhatár átlépé-
séig tart. 

9. Közlési és változás bejelentési köteleze�ség
9.1. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjá-
ból lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy 
ismernie kelle�. A biztosító írásban közölt kérdéseire ado�, a valóságnak megfelelő 
válaszokkal a szerződő fél közlési köteleze�ségének eleget tesz. A kérdések megvála-
szolatlanul hagyása önmagában nem jelen� a közlési köteleze�ség megsértését.

9.2. A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak 8 napon 
belül írásban bejelenteni.

9.3. A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló köteleze�ség megsértése ese-
tén a biztosító köteleze�sége nem áll be, kivéve, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az 
elhallgato� vagy be nem jelente� körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismer-
te, vagy az nem hato� közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

9.4. A közlésre és változás bejelentésére irányuló köteleze�ség egyaránt terheli a 
szerződő felet és a biztosíto�at; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, ame-
lyet bármelyikük elmulaszto� a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kelle�, és a 
közlésre vagy bejelentésre köteles le� volna.

9.5. A szerződő fél, Biztosíto� a közlésre és változás bejelentésére irányuló kötele-
ze�ségének keretén belül köteles a biztosítót tájékoztatni, ha ugyanarra a biztosítási 
érdekre  más biztosítónál is biztosítási szerződést kötö�.

10. A biztosítási kockázat jelentős növekedése
10.1. Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lé-
nyeges körülményekről vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási 
kockázat jelentős növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstől számíto� �zenöt 
napon belül javaslatot tehet a szerződés módosítására vagy a szerződést harminc 
napra írásban felmondhatja.

10.2. Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhez-
vételétől számíto� �zenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat 
közlésétől számíto� harmincadik napon megszűnik, ha a biztosító erre a következ-
ményre a módosító javaslat megtételekor a szerződő fél figyelmét felhívta.

10.3. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és 
a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüg-
gésben merül fel, a biztosító az (1) és a (2) bekezdésben meghatározo� jogait a többi 
vagyontárgy vagy személy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

11. A szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás
11.1. Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete elő� a biztosítási esemény bekö-
vetkeze�, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szer-
ződés vagy annak megfelelő része megszűnik.
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11.2. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama ala� a biztosítási esemény bekö-
vetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy an-
nak megfelelő része megszűnik.

12. A díjfizetési köteleze�ség
12.1. A jelen biztosítási szabályzat alapján létrejövő biztosítási szerződés egyszeri dí-
jas, így a Biztosíto� a biztosítási díjat a díjszabás szerint meghatározo� mértékben, a 
teljes biztosítási időszakra, a jelen biztosítási szabályzaton alapuló biztosítási szerző-
dés megkötésekor köteles megfizetni.

12.2. A biztosítás díja: szerződés szerint. A biztosítási díj nem téríthető vissza.

12.3. A jelen biztosítási szerződést értékesítő biztosításközve�tő (függő, független)
jogosult az ügyféltől összegszerűségi korlát nélkül biztosítási díjat átvenni, de nem 
jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében, továbbá nem jogosult
a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni. 

13. Biztosítási esemény 
Biztosítási esemény a Biztosíto� utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor
következik be, ha a Biztosíto� – a szabályzatban meghatározo� – utazásképtelensé-
ge mia� a lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizete� utazást megkezdeni
nem tudja. 

14. A Biztosíto� utazásképtelensége
a)  Az utazásképtelenség időpontja: az utazásképtelenség időpontja minden esetben 

az eseményre, előzmények nélkül hirtelen fellépő betegségre okot adó körül-
mény kezdőnapja. 

b)  ha a Biztosíto� saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője,  nagyszülője a
szülő házastársa vagy éle�ársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogado�, a 
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a 
testvér, vagy a vele azonos lakcímre bejelente� éle�ársa elhalálozik,

c)  ha a Biztosíto� saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, a szülő házastársa
vagy éle�ársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogado�, a mostoha– és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a testvér, vagy a vele 
azonos lakcímre bejelente� éle�ársa heveny megbetegedése, vagy balesete mia�
a Biztosíto� az utazást megkezdeni nem tudja (feltéve, ha ezek az okok az utazásra
történt jelentkezéskor még nem állo�ak fenn), (szülővel, nagyszülővel együ� utazó
kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazás-képtelensége a kiskorúra minden 
esetben kiterjed) 

d)  ha a Biztosíto� vagy a vele együ� utazó a 14/c. pontokban felsorolt hozzátar-
tozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása mia� a Biztosíto� az
utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja. A 
biztosító jogosult saját orvos szakértőjével ezt a tényt személyesen ellenőrizni.

e)  ha az utazási szerződés megkötése a Biztosíto�al együ� összesen két személy
részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is ren-
delkezik a Biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik sze-
mély előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete illetve halála esetén is 
jogosult a Biztosíto� útjának lemondására.

f)  ha a Biztosíto� lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villám-
csapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszam-
lás, földrengés, kő és földomlás, légijármű ,és műhold lezuhanása kár érte és a 
Biztosíto� o�honi jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.

A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!

15. Kármegelőzési és kárenyhítési köteleze�ség
15.1. A szerződő fél és a biztosíto� a kár megelőzése érdekében az ado� helyzetben
általában elvárható magatartást köteles tanúsítani. 

15.2. A szerződő fél és a biztosíto� a biztosító előírásai és a káresemény bekövetke-
zésekor ado� utasításai szerint, ezek hiányában az ado� helyzetben általában elvár-
ható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhíteni.

16. A Biztosító szolgáltatása 
16.1. A Biztosító az utazás megkezdése elő� 35 napon belüli (egyéni szállásfoglalás
esetében 45 napon belüli) lemondás esetén (kockáza� esemény bekövetkezésekor)
a Biztosíto� részére kártérítési összegként , az önrésszel csökkente� lemondási
költségét térí� meg, feltéve,hogy a Biztosíto� ezt az összeget a lemondás napjáig
az utazási irodának megfize�e. Ezt az összeget az utazási iroda igazolja – mellékelve 
a 18.6. pontban említe� bizonylatokat – az útlemondási kárbejelentő nyomtatvá-
nyon.  Ha a részvételi díjat, előleget nem a Biztosíto�, hanem a Szerződő fize�e be,
úgy a Biztosító a térítést a Szerződőnek fize�.

16.2. A lemondási költség: az utazási iroda által felszámolt – az utazási szerződésből 
eredő, a lemondásig felmerült tényleges és bizonylatokkal igazolt – költsége, mely-
nek maximális nagysága a részvételi díj 100%-a lehet. 

16.3. A 35 napon túli szállásfoglalás és 45 napon túli lemondás esetén felszámolt 
költségekre az útlemondási biztosítási díj nem nyújt fedezetet kivéve, ha az utazási 
iroda (utazásszervező) az utazási szerződésében a 35 napon, szállásfoglalás esetén 
45 napon túli lemondás esetére a jogszabálynak (281/2008 (XI.28.) Korm. rend.), 
megfelelő mértékű bánatpénzt kötö� ki
legfeljebb az utazás megkezdését megelőző 60. napig.
A bánatpénz kiköthető legmagasabb értéke: az utazási csomag árának maximum a 
10%-a. Ezt meghaladó összegre a biztosítás nem nyújt fedezetet.

17. Önrész 
Az Biztosíto� / Szerződő által fizetendő önrész – az útlemondási biztosítási díjon

felül – a lemondási költség 20%-a. A fizetendő önrész a kárrendezéskor kerül levo-
násra. 

18. Kárbejelentés, Kárrendezés
18.1. A biztosítási esemény bekövetkezését követően a Biztosíto� köteles az utazás-
képtelenség bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát 
írásban az utazásszervező vállalkozásnál bejelenteni, és ezzel egyidejűleg ezt követő 
2 munkanapon belül a kárbejelentést a Biztosító felé is megtenni.

18.2. 
A Biztosíto� köteles a Biztosítóval a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden
tényt közölni és a Biztosítónak a jogalap �sztázásához szükséges információkat meg-
adni. Amennyiben az utazásképtelenséget követően a bejelentés a 18.1. pontban 
megado� határidőn belül nem történik meg úgy a Biztosító a megbetegedés kezde�
időpontját tekin� útlemondási időpontnak és az ebből fakadóan bekövetkező több-
letköltségek ( pl az emia�  esetlegesen módosuló kötbérköltségek )  a biztosito�at
terhelik.

18.3. A Biztosítót érintő – a 14. pontban részleteze� utazásképtelenségi indokok
alapján történő – lemondások esetén az utazásszervező vállalkozás minden esetben 
köteles kiállítani az útlemondási kárbejelentő nyomtatványt. 

18.4. A károk rendezése a Biztosító Közpon� Kárrendezési Irodájában történik (1143
Budapest, Stefánia út 51.telefon: 460-1500).

18.5. Bizonyítási Köteleze�ség
A biztosítási szerződés teljesítését igénylő félnek (szerződő, biztosíto�, engedmé-
nyes, kedvezményeze�) kell igazolnia, hogy a biztosító szolgáltatásának a szerző-
désben valamint jogszabályban előírt feltételei fennállnak, ide értve különösen 
magának a biztosítási esemény bekövetkezésének és az annak eredményeként el-
szenvede� kár(ok) mértékének a bizonyítását. Ezzel szemben a biztosító szolgáltatási
köteleze�ségét kizáró tények és körülmények fennállását – így különösen valamely
mentesülési ok vagy kizárás fennállását, vagy a teljesítés egyéb akadályát – a bizto-
sítónak kell igazolnia.
 
18.6. Benyújtandó Okiratok 
A biztosítási szerződés teljesítését igénylő fél (szerződő, biztosíto�, engedményes,
kedvezményeze�) a biztosító szolgáltatási köteleze�ségének elbírálásához szüksé-
ges alábbi okiratokat, dokumentumokat és igazolásokat köteles, azok rendelkezésé-
re állását követő 8 napon belül, a biztosító rendelkezésére bocsátani:

Körze� orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintéze� szakorvosi vagy kórházi szakor-
vosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist 
és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, orvosi naplószámot Jogerős öröklési bizonyít-
vány vagy hagyatékátadó végzés, halo� anyakönyvi kivonat, halo� bizonyítvány, ,
rokonsági fokot igazoló dokumentum, rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás, 
Személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulási nyilatkozat, egyéb hivatalos 
okmány. Az utazási iroda által kitöltö� és bizonylatokkal alátámaszto� (erede� befi-
zetési pénztárbizonylat, erede� számla, nyugta lemondási költségekről szóló számla,
a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás bizonylata/bankszámlakivo-
nat ado� sora) Kárbejelentő nyomtatvány, részvételi jegy, jelentkezési lap, utazási
szerződés melléklete / általános szerződés, utazási ajánlat, utazási feltétel 
A kárbejelentő nyomtatvány mellé mellékelni kell az Utazási Iroda által alkalmazo�
– és az utas által aláírt – utazási feltételeket (utazási szerződést) valamint a kárbeje-
lentő nyomtatványnak tartalmaznia kell az Utazási Iroda által esetlegesen kalkulált 
utasbiztosítás összegét is. 
Nem  fogadható el az üzemorvosi dokumentáció bármilyen formája.

18.7. Ha a biztosító szolgáltatásának a szerződésben valamint jogszabályban előírt 
feltételei közül bármelyiknek a fennállása vagy �sztázása a konkrét kárügyben olyan
okirat, dokumentum vagy igazolás benyújtását igényli, mely nem szerepel a fen�
felsorolásban, erről és a szükséges bizonyítékok benyújtása elmaradásának követ-
kezményeiről a biztosító haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet. 
 
18.8. Ha a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben büntetőeljárás, 
vagy szabálysértési eljárás indult, az ilyen eljárást jogerősen lezáró határozatot a biz-
tosítási szerződés teljesítését igénylő fél (szerződő, biztosíto�, engedményes, ked-
vezményeze�) akkor is köteles a biztosítónak benyújtani, ha időközben sor került
a biztosítási szolgáltatás teljesítésére. Az ilyen határozatok rendelkezésre állásának 
hiánya a biztosító szolgáltatásának esedékessé válását nem érin�.

18.9. A Biztosító Szolgáltatásának Esedékessége: 
A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatási köteleze�ségének elbírálásához szükséges
utolsó iratnak a biztosító kárrendezést lefolytató szerveze� egységéhez való beérke-
zését követő 20. nap elteltével válik esedékessé.

18.10. Biztosító a jelen biztosítási szerződésből eredő köteleze�ségével összefüggés-
ben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkeze�
kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles 
szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az álta-
lános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla 
alapján vállal köteleze�séget, illetve térí� meg azt az arra jogosultnak (Biztosíto�/
Szerződő), amelyen feltünte�k az általános forgalmi adó összegét vagy amelyből az
általános forgalmi adó  összege kiszámítható.

18.11. A Biztosító fenntartja a jogot, hogy ezen biztosítás díját a befolyt díjak, és a 
kifizete� kártérítések arányát figyelembe véve közös megegyezéssel módosíthatja.
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18.12. A Biztosító a Biztosíto� / Szerződő – vagy annak halála esetén az örökös – ré-
szére fizetendő kártérítési összeget forint fizetőeszközben térí� meg.

19. Titoktartási köteleze�ség és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudni-
valók
Biztosítási �tok minden olyan – minősíte� adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a 
viszontbiztosító, a biztosításközve�tő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközve�tő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – sze-
mélyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, 
illetve a viszontbiztosítóval kötö� szerződéseire vonatkozik.
A biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfeleinek azon biztosítási �tkait jogosult kezelni,
amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejö�ével, nyilvántartásával, a szolgál-
tatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötésé-
hez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó 
követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározo� egyéb
cél lehet.
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 135. § (1) be-
kezdésben meghatározo� céltól eltérő célból végze� adatkezelést biztosító vagy
viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás 
megtagadása mia� az ügyfelet nem érhe� hátrány, és annak megadása esetén ré-
szére nem nyújtható előny.
A biztosítási �tok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem
rendelkezik – �toktartási köteleze�ség terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulaj-
donosait, vezetőit, alkalmazo�ait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsola-
tos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuto�ak.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsoló-
dó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: 
Eüak.) meghatározo� egészségügyi adatokat a biztosító a Bit.135. § (1) bekezdésé-
ben 3 meghatározo� célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érinte�
írásbeli hozzájárulásával kezelhe�.
Biztosítási �tok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatha-
tó biztosítási �tokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést
ad,
b)  e törvény alapján a �toktartási köteleze�ség nem áll fenn.
A biztosítási �tok megtartásának köteleze�sége nem áll fenn
a)  a feladatkörében eljáró Felügyele�el,
b)  a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c)  büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határo-

zatok bírósági felül-vizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 
szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a 
természetes személyek adósságrendezési eljárásban eljáró főhitelezővel, Családi 
Csődvédelmi szolgála�al, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal,

d)  a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,
e)  a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f)  a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgála�al,
g)  a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h)  a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i)  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt 

esetben az egész-ségügyi államigazgatási szervvel,
j)  törvényben meghatározo� feltételek megléte esetén a �tkosszolgála� eszközök

alkalmazására, �tkos információgyűjtésre felhatalmazo� szervvel,
k)  a viszontbiztosítóval, valamint együ�biztosítás esetén a kockázatvállaló biztosí-

tókkal,
l)  törvényben szabályozo� ada�ovábbítások során átado� adatok tekintetében a

kötvénynyilván-tartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténe� nyil-
vántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban nem 
szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közú� közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon� Hivatalával,” [szemben,
ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkeresés-
sel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés 
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy 
a p)–s) 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.

m)  az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány 
tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő 
biztosítóval,

n)  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok te-
kintetében és az ezen adatok egymás köz� átadásával kapcsolatban a Kártalaní-
tási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szerveze�el, a Nemze� Irodával, a 
levelezővel, az Információs Közpon�al, a Kártalanítási Szerveze�el, a kárrendezési
megbízo�al és a kárképviselővel, továbbá – a közú� közlekedési balesetével kap-
csolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érinte� másik jár-
mű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval,

o)  a kiszerveze� tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszer-
veze� tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához
szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,” [szemben, ha az a)–j), n) és 
s) 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 p)–s) 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.]

p)  fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támaszto� követelményeket
kielégítő adat-kezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint 

a harmadik országbeli biztosító székhelye szerin� állam rendelkezik a magyar jog-
szabályok által támaszto� követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal
– a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközve�tővel,

q)  a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
r)  a feladatkörében eljáró Nemze� Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
s)  a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának 

részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározo� kártörténe�
adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozo� esetekben
a biztosítóval szemben, ha az a)-j), n) és s) 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 p)-s) 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 rendel-
kezés megjelölése is.

A Bit. 138 § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási �tok megtartásának kötele-
ze�sége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására
a biztosítót törvényben meghatározo� körben nyilatkoza�ételi köteleze�ség, vagy
ha biztosítási szerződésből eredő adóköteleze�ség alá eső kifizetésről törvényben
meghatározo� adatszolgáltatási köteleze�ség terheli.
A biztosítási �tok megtartásának köteleze�sége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatáro-
zo� pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez
kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli 
megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosí-
tási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.”
Nem jelen� a biztosítási �tok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé törté-
nő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kor-
mánya közö� a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályo-
zás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA 
törvény) alapján az adó– és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazga-
tási együ�működés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt köteleze�ség teljesítésében merül ki.
A biztosító vagy a viszontbiztosító a Bit. 138 § (1) és Bit. 138 § (6) bekezdésekben, a 
Bit. 1-37. §-ban, a Bit. 138. §-ban és a Bit. 140. §-ban meghatározo� esetekben és
szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
A biztosítási �toktartási köteleze�ség az eljárás keretén kívül a Bit. 138 § (1) bekez-
désben meghatározo� szervek alkalmazo�aira is kiterjed.
A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, to-
vábbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor 
is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a 
biztosítási ügylet
a)  a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerin�

kábító- szerrel visszaéléssel, új pszichoak�v anyaggal visszaéléssel, terrorcselek-
ménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben 
elkövete� bűncselekménnyel,

b)  a Btk. szerin� kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szen-
vedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoak�v
anyaggal visszaéléssel, terrorcselek-ménnyel, terrorcselekmény feljelentésének 
elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robban-
tószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, 
bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövete� bűncselekménnyel van össze-
függésben.

A biztosítási �tok megtartásának köteleze�sége nem áll fenn abban az esetben, ha a 
biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározo� bejelentési
köteleze�ségének tesz eleget.
Nem jelen� a biztosítási �tok és az üzle� �tok sérelmét a felügyele� ellenőrzési el-
járás során a csopor�elügyelet esetében a csoportvizsgála� jelentésnek a pénzügyi
csoport irányító tagja részére történő átadása.
A biztosítási �tok megtartásának köteleze�sége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi köteleze�ségvállalás alapján külföldi bűn-
üldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási �-
toknak minősülő adatot,
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatáro-
zo� feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli meg-
keresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási �toknak minősülő adatot.
Nem jelen� a biztosítási �tok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harma-
dik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli ada�eldol-
gozó szervezethez történő ada�ovábbítás abban az esetben:
a)  ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, 

vagy
b)  ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az ada�ovábbításnak törvény-

ben meghatározo� 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 (a továbbiakban: 
Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározo� bármely módon biztosíto�.

A biztosítási �toknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása
esetén a belföldre történő ada�ovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni.
Nem jelen� a biztosítási �tok sérelmét
a)  az olyan összesíte� adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye

vagy üzle� adata nem állapítható meg,
b)  fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerin�
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fel- ügyele� hatóság számára a felügyele� tevékenységhez szükséges ada�ováb-
bítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyele� hatóság közö� megállapo-
dásban foglaltaknak,

c)  a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter 
részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,

d)  a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt 
rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározo� adatok átadását a biztosító és a viszontbizto-
sító a biztosítási �tok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
Az ada�ovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az ada�ovábbítás-
tól számíto� öt év elteltével, a 136. § alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különle-
ges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.
A biztosító és a viszontbiztosító az érinte� személyt nem tájékoztathatja a Bit. 138.
§ (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 138. § (6) bekezdése alapján végze� adat-
továbbításokról.
A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, 
illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam ala�
kezelhe�, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető.
A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jö� biztosítási szerződéssel kapcsolatos
személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejö�ének meghiúsulásával
kapcsolatban igény érvényesíthető.
A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügy-
feleivel vagy létre nem jö� szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek
kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érin-
te� hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvé-
nyi jogalap.
(3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érinte� jogait
az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesíte� jogosult is gyako-
rolhatja.
A biztosító és a viszontbiztosító üzle� �tka
A biztosító, a viszontbiztosító, valamint ezek tulajdonosa, a biztosítóban, a viszont-
biztosítóban részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, egyéb 
vezető, valamint a biztosító és a viszontbiztosító alkalmazo�ja, megbízo�ja köteles
a biztosító és a viszontbiztosító működésével kapcsolatban tudomására juto� üzle�
�tkot – időbeli korlátozás nélkül – megőrizni.
A Bit. 144. §-ban előírt �toktartási köteleze�ség nem áll fenn a feladatkörében el-
járó
a)  Felügyele�el,
b)  nemzetbiztonsági szolgála�al,
c)  Állami Számvevőszékkel,
d)  Gazdasági Versenyhivatallal,
e)  a közpon� költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és cél-

szerűségét ellen-őrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel,
f)  vagyonellenőrrel,
g)  Információs Közpon�al,
Nem jelen� az üzle� �tok sérelmét a biztosító által az adóhatóság felé történő adat-
szolgáltatás a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B-43/C. §-ában foglalt köteleze�ség
teljesítéséhez.
(3) Nem jelen� az üzle� �tok sérelmét a Felügyelet által az Európai Biztosítás– és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban: EBFH) felé történő adatszolgáltatás, 
az európai felügyele� hatóság (az Európai Biztosítás– és Foglalkoztatóinyugdíj-ható-
ság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/
EK bizo�sági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/
2010/EU európai parlamen� és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 1094/2010/
EU rendelet) megfelelően.
A Bit. 144. §-ban előírt �toktartási köteleze�ség nem áll fenn
a)  a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
b)  büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási hatá-

rozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 
szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, 
valamint az önkormányza� adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal
szemben.

(5) Nem jelen� az üzle� �tok sérelmét a Felügyelet által a biztosítókról és a viszont-
biztosítókról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a jogalkotás meg-
alapozása és hatásvizsgálatok elvégzése céljából a pénz-, tőke– és biztosítási piac 
szabályozásáért felelős miniszter részére.
(6) Nem jelen� az üzle� �tok sérelmét a feladatkörében eljáró Információs Központ
által végze� ada�ovábbítás.
Aki üzle� �tok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
A �toktartási köteleze�ség alapján az üzle� �tok körébe tartozó tény, tájékoztatás
vagy adat az e törvényben meghatározo� körön kívül a biztosító és a viszontbiztosí-
tó, továbbá az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és 
feladatkör- ön kívül nem használható fel.
Aki üzle� �tok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga
vagy más személy részére közvetlen vagy közvete� módon előnyt szerezzen, továb-
bá, hogy a biztosítónak, a viszontbiztosítónak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon.
Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító és a 
viszontbiztosító által kezelt üzle� �tkot tartalmazó irat a keletkezésétől számíto�
hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.
Nem lehet üzle� �tokra vagy biztosítási �tokra hivatkozással visszatartani az infor-
mációt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonat-
kozó – az Infotv.-ben meghatározo� – adatszolgáltatási köteleze�ség esetén.
Az üzle� �tokra és a biztosítási �tokra egyebekben a Ptk.-ban foglaltakat kell meg-
felelően alkalmazni.

A biztosítók közö� adatcserével összefüggő adatkezelés
A biztosíto� veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a Biztosító – a jog-
szabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt köteleze�ségének teljesítése során
a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási 
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából – a 2015. év ja-
nuár hó 1. napjától kezdődően jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az 
e biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározo�ak szerint, a biztosítási
termék sajátosságainak a figyelembevételével kezelt – a Bit. 149 § (3)-(5) bekezdés-
ben meghatározo� adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az
o� meghatározo� személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges
adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A meg-
keresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási �tok megsértésének.
A Biztosító ennek keretében,
(I)  a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározo� ágazatokhoz

tartozó biztosítási szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a 
Bit.149 § (3) bek. a-e) pontjaiban felsorolt adatokat;

(II)  a Bit. 1. számú melléklet A) rész 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17. és 18. pontjában meg-
határozo� ágazatokhoz tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kap-
csolatban a Bit. 149. § (4) bek. a)-e) pontjaiban felsorolt adatokat, továbbá

(III)  a Bit. 1. számú melléklet A) rész 11., 12. és 13. pontjában meghatározo� ágaza-
tokhoz tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban káro-
sult személy előzetes hozzájárulása esetén a Bit. 149 § (5) bek. a)-c) pontjaiban 
felsorolt adatokat kérhe� más biztosítótól.

A megkerese� biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerin� adatokat
a megkeresésben meghatározo� megfelelő határidőben, ennek hiányában a meg-
keresés kézhezvételétől számíto� �zenöt (15) napon belül köteles(ek) átadni a Biz-
tosítónak.
A megkereső Biztosító a megkeresés eredményeként tudomására juto� adatot a
kézhezvételt követő kilencven (90) napig kezelhe�. Ha a megkeresés eredménye-
ként a megkereső Biztosító tudomására juto� adat a Biztosító jogos érdekeinek
az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meghatározo� időtartama
meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerős be-
fejezéséig.
Ha a megkeresés eredményeként a megkereső Biztosító tudomására juto� adat a
Biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésé-
vel kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy (1) évig 
nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy (1) évig kezelhető. A megkereső 
Biztosító az e célból végze� megkeresésről, és a megkeresés teljesítésének tényéről,
továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érinte� ügyfelet a bizto-
sítási időszak ala� legalább egyszer értesí�.
Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó-
ló törvényben meghatározo� módon az adatairól tájékoztatást kér és a megkereső
biztosító – a Bit. 149 § (8)–(10) bekezdésben meghatározo�akra tekinte�el – már
nem kezeli a kérelemmel érinte� adatokat, akkor ennek a tényéről kell tájékoztatni
a kérelmezőt.
A megkereső Biztosító a megkeresés eredményeként kapo� adatokat a biztosíto�
érdekre nem vonatkozó, tudomására juto�, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a
fen� céltól eltérő célból nem kapcsolja össze. A megkeresésben megjelölt adatok
helyességéért és pontosságáért a megkerese� biztosító a felelős.”

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
A Szerződő, a Biztosíto�, a Kedvezményeze� és bárki, aki a Biztosító szolgáltatására
jogosan igényt tarthat, a jelen fejezet alkalmazásában és az adatvédelmi rendelkezé-
sek szempontjából, a Biztosító ügyfelének tekintendő (a továbbiakban: Ügyfél).
Az Ügyfelek adatainak kezeléséért és megőrzésért – beleértve a biztosítási szerző-
déssel össze-függésben a jövőben rendelkezésre bocsátandó adatokat is – a Bizto-
sító felelős.
Személyes Adatnak minősül bármely meghatározo� (személyes adat alapján azo-
nosíto� vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható) természetes személy
Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, valamint az ilyen adatból levonható, az érinte�
Ügyfélre vonatkozó következtetés.
Az Ügyfelek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére illetve gazdálkodására, to-
vábbá a Biztosítóval létesíte� jogviszonyára vonatkozó adat, amennyiben az a Bizto-
sító rendelkezésére áll, Biztosítási Titoknak minősül.
A Biztosító Személyes Adatokat a biztosítási szerződés és az Ügyfelek biztosítási 
jogviszonyai létrejö�ével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésé-
vel összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes. A biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény értelmében, az adatkezelés céljára is figyelemmel,
a Biztosító az Ügyfelek kifejeze� hozzájárulása nélkül kezelhe� az Ügyfelek Biztosítá-
si Titoknak minősülő Személyes Adatait. Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggő 
adatokat (a továbbiakban: Egészségügyi Adat) a Biztosító az egészségügyi és a hoz-
zájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló törvény rendelkezései szerint, 
kizárólag az érinte� Ügyfél írásbeli hozzájárulásával kezelhe�. Az Egészségügyi Adat
kezelése is kizárólag az Ügyfél biztosítási jogviszonyai létrejö�ével, nyilvántartásával
és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével függhet össze.
A Biztosító a Személyes Adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, vala-
mint azon időtartam ala� kezelhe�, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolat-
ban vele szemben, vagy általa igény érvényesíthető.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító a tevékenysége során szerze� és
Biztosítási Titoknak minősülő adatot csak akkor adhat ki Harmadik Személynek, ha az 
Ügyfél vagy annak törvényes képviselője, a kiszolgáltatható biztosítási �tokkört pon-
tosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. Harmadik Személynek 
minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel vagy 
az ada�eldolgozóval. Nem minősül Harmadik Személynek, ezért az Ügyfelek külön
hozzájáruló nyilatkozata nélkül jogosult az Ügyfelek Személyes Adatainak és Biztosítási 
Titkainak kezelésére a Colonnade Insurance S.A., mint a Biztosító alapítója.
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Az Európai Unió tagállamaiba és bármely EGT-államba irányuló ada�ovábbítást úgy
kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli ada�ovábbításra kerülne sor.
Az Ügyfél Személyes Adatai (beleértve a különleges adatnak minősülő Személyes 
Adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül 
– Harmadik Országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy ada�eldolgozást végző
ada�eldolgozó részére csak akkor továbbíthatóak, ha ahhoz az Ügyfél kifejeze�en
hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha az adatkezelésnek törvényben elő-
írt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átado� adatok kezelése, vala-
mint feldolgozása során biztosíto� a személyes adatok törvényben meghatározo�
megfelelő szintű védelme. Harmadik Országnak minősülnek azok az országok, me-
lyek nem tagjai az Európai Uniónak és nem minősülnek EGT-államnak.
A Biztosító az Ügyfelek kérésére, köteles az általa kezelt vagy a jogszabályban meg-
határozo� feltételek melle� továbbíto� Személyes Adatokról tájékoztatást adni. Az 
Ügyfelek kérhe�k ezen adatok helyesbítését, illetve – a közérdeken alapuló célból,
jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével – azok zárolását vagy tör-
lését is. A Biztosító az Ügyfél kérésének megfelelően köteles az Ügyfél általa kezelt 
Személyes Adatait helyesbíteni.
A Biztosító köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem 
jö� szerződéssel kapcsolatos Személyes Adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érinte� Ügyfél hozzájáru-
lása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

20. Panaszkezelés/Panaszfórumok/Bírósági vitarendezés
Társaságunk biztosítja, hogy Társaságunk ügyfele Társaságunk magatartására, tevé-
kenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) 
vagy írásban (személyesen vagy más által átado� irat útján, postai úton, telefaxon,
elektronikus levélben) előterjeszthesse.
Társaságunk szolgáltatásaival, valamint a biztosítási szerződés teljesítésével összefüg-
gésben panasz terjeszthető elő írásban a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelepe vezetőjéhez címze� levélben, e-mailben vagy faxon (levelezési cím: 1143
Budapest, Stefánia út 51., telefaxszám: (06-1) 461499; e-mail cím: info@colonnade.
hu), illetőleg személyesen vagy telefonon is nyitvatartási  időben az Ügyfélszolgála-
tunkon (cím:1143 Budapest, Stefánia út 51.; telefonszám:(06-1) 460-1400). Társasá-
gunk a panaszbejelentés beérkezésétől számíto� 30 (harminc) napon belül írásban
küldi meg válaszát a panaszos részére.

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadá-
si határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi 
testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: 
–  Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe vezetője (1143 Budapest, 

Stefánia út 51., levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.:101. ,telefonszám: (36-1) 460-
1400, e-mailcím: info@colonnade.hu. faxszám: (361) 4601499)

–  Pénzügyi Békéltető Testület ( a szerződés létrejö�ével,érvényességével ,jogha-
tásaival, és megszűnésével ,továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival 
kapcsolatos jogvita estén ) (1013 Budapest, Krisz�na krt. 37-39., levelezési cím: H-
1525 Budapest BKKP Pf.: 172, telefonszám:36 1-489-9700, e-mailcím: pbt@mnb.
hu,www.felugyelet.mnb.hu/pbt.)

–  fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló köteleze�ségszegéssel kapcsolatos pa-
nasz esetén a Társaságunk felügyeletét ellátó Magyar Nemze� Bank Zrt. Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központ (MNB) cím: 1013 Budapest,Krisz�na krt.39.,levelezési
cím: Magyar Nemze� Bank Zrt. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Buda-
pest BKKP Pf.777.; telefonszám: 0640203776, e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, 

A panaszos jogosult továbbá a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
(1143 Budapest, Stefánia út 51.) által hozo�, számára nem megfelelő döntés ellen
bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel 
rendelkező magyar bíróság elő� kell a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fiók-
telepével (1143 Budapest, Stefánia út 51.) szemben megindítani.  
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél jogosult 
a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 
51.) által hozo�, számára nem megfelelő döntés ellen bírósághoz fordulni. Ebben az
esetben a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező magyar bíróság 
elő� kell a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest,
Stefánia út 51.) szemben megindítani.

21. Mentesülés
A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha:
–  a Szerződő, Biztosíto� elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő

bejelentését (a biztosíto� köteles 2 napon belül a kárt bejelenteni), illetve a szük-
séges felvilágosítás megadását és emia� lényeges körülmények kideríthetetlenné
válnak, 

–  a Szerződő, Biztosíto� megsér� a közlésre és a változás bejelentésre irányuló kö-
teleze�ségét és az elhallgato�, illetve be nem jelente� körülmény közrehato� a
biztosítási esemény bekövetkeztében, 

–  a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Szerződő fél, Bizto-
síto�, a Biztosíto�al közös háztartásban élő hozzátartozója okozta.

22. Kizárás 
A biztosításból kizárásra kerülnek: 
– sérelemdíj
–  ha az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá, illet-

ve utólagos orvosi dokumentáció támasztja alá,
– más biztosítással fedeze� károk,
–  a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioak�v sugárzásból,

továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk 

–  a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete elő� bekövetkeze� esemény
vagy fennálló állapot következménye mia� károk

– pszichiátriai és pszichés megbetegedések 
– öngyilkosság vagy annak kísérlete, 
–  valamennyi plasz�kai sebésze�, vagy egyéb orvosi korrekciós, valamint szé-

pésze�- eszté�kai orvosi vagy kozmetológiai jellegű kezelés vagy beavatkozás,
valamint az ezekkel közvetlen vagy közvete� összefüggésbe hozható bármilyen
útlemondási ok

–  valamennyi asszisztált humán reprodukciós eljárás , és ezzel közvetlen vagy köz-
vete� összefüggésbe hozható bármilyen útlemondási ok    

– nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés és műtét, 
– krónikus megbetegedés, 
–  alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint fele�) vagy kábítószeres befolyásolt-

ság mia� vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátás,
– szexuális úton terjedő betegségek, 
– terhességre és annak következtében fellépő komplikációk, 
–  az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállíto�, de az azt megelő-

ző időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek. 

23. Megtérítési igény
23.1. A biztosítót az általa megtéríte� kár mértékéig megtérítési igény ille� meg a 
károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosíto�al közös háztartásban élő
hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biz-
tosítják.

23.2. Ha a biztosító nem téríte�e meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szem-
ben keresetet indít, köteles erről a biztosíto�at tájékoztatni, és a biztosíto� kérésére
köteles a biztosíto� igényét is érvényesíteni. A biztosíto� igényének érvényesítését
a biztosító a költségek előlegezésétől tehe� függővé. A megtérült összegből elsőként
a biztosíto� követelését kell kielégíteni.

24. A Biztosítás felmondása
A Jelen biztosítási szabályzat alapján megkötö� biztosítási szerződés határozo� idő-
re szól, így a biztosítási szerződés az időtartam lejárta elő� nem mondható fel.

25. A Biztosítás megszűnése
A biztosítási szerződés megszűnik: 
a.) a szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén,
b.) biztosítási időtartam lejártával,
c.) biztosítási tartam ala� egy biztosítási esemény bekövetkeztével.

26. Elévülés 
Jelen szabályzatból eredő biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésé-
től számíto� 1 év ala� évülnek el.

27. A Biztosításra vonatkozó jogszabályok, lényeges eltérések a jogszabályokban 
foglaltaktól
A biztosítási fedezetet igazoló dokumentumban és a jelen szabályzatban nem szabá-
lyozo�  kérdésekben a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok az irányadóak.
A jelen szabályzat 26. pontjában foglalt elévülési idő lényegesen eltér a Ptk. 6:22.§ 
(2) bekezdésében foglaltaktól.

28. Értelmező rendelkezések
28.1. A Ptk.8:1§(1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalko-
zása vagy üzle� tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

28.2. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint: vállalkozás: a szakmája, önálló fog-
lalkozása vagy üzle� tevékenysége körében eljáró személy.

28.3. Utazásszervező: Utazás szervező e szabályzat alapján az, aki saját szervezésű 
vagy egyedi megrendelés szerint összeállíto� utazást belföldről belföldre, belföldről
külföldre vagy külföldi utazásszervező által szerveze� utat belföldön bizományos-
ként értékesít, illetőleg külföldi szálláshelyet belföldön értékesít.

„Alulíro� aláírásommal igazolom, hogy  .................................................................. 
biztosításközve�tőtől a  biztosítási szerződés megkötése elő� a Colonnade Insurance
S.A.-ról és a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének főbb adatairól 
(a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyele�
hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosí-
tási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli 
tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás szabályzatát a szerződés 
megkötése elő� átve�em, tartalmát megismertem és az abban foglaltakat kötelező-
nek ismerem( ismerjük ) el.” 

dátum .............................................................................

.................................................................................... 
       aláírás



�
�

�����������	
����
�������������������
���������������������������
��������������������������������
�

��� !"#$%&'()#*�+$,(%$-(./�#01"#(+/23

��4
�
���5��6���7�����8����
�5����9:�
�:������
�����;�����:������
���
���7������<�������9��������������
�������
���������������������������5
����9������������
���
�����������������������������7�����������9��=�
�
�

���.!#$!.>!?#@�#1#*�+$,(%$-(2�
�
A�����
������
�9��������������
���
���7������<�������9��������������
���
��������������������7�����������9�����
	��������������������5����������
������BCDEFGHHBIJCKHDLLIEMIMMC���
�5����������9������������9;������	�;��
9:���NOBMPHQMPMMC
���������9��������
�5�����<���9���7��������
5�������9��������

�

�

���.!#"!R#$!.>!?#@�#1#*�+$,(%$-(23
�
S3TU+$,(%$-(*/�#@�+-.-(.1#@!.V�"!@W3
AHGFIJIXYQZ�
A�����8�����
�5��������5�<
������
�	
���5
�7�����[�������������������;������	��7����9
��
�	
���5
�7�����[���
������������;�
A�������
�����������5��������
�;�
A������5����:�9
���
����������;����7������������[�����;���5�
����	��79�������;��
	������
��������������79��������
���5�����
��
A\C]OBMPHQM����������:����
[����	���������5����������̂�����<<�������	��������������:�	�9:��������������<
��
��	�������:������������
��
A<��[������������<��[������9����9�5����_�
A��9:���
���9�	�9:����������������;�
A	�������:��<�����������������;�	�9:��9:���
�	
����
����[���;�	����������<�����̀�����������
�	
���	�9:��
���
��9����
�����9���������	�9:����	���
��;�	�������������������	������	�9:���	�����������a99������
�����������:���
8����
�5����
��
A	�������:�������������7������<�
57�[������������;����������	������	�9:���	�����������a99������
�����������:���
8����
�5����
��
A�����a�9����9�������9��
�	
�����	��9����;����������������;�
A������7����9����9�5��;�
A���
�
�
��bc;d����������	�����
�
��������������e�	�9:����������������
�:��
����9�������	�9:������	����	��������

�
������a���9�����	������������������;�
A��f7�����8�
�������5������9��9��;�
A��������9��������������	���������������<���
�<����[���;�
A��8����
�5�������
��������	��:����9������:��7�����������
��;�5���������9������5�������	����7�����
�	
����9�
���
��
ghij�klklmln=�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3
opqrsturvtpwrxyz{|ptzxyrxr}3

3



���������	
���	��	��������������	������������������
�

�����	������������������
��
��������������������������� �

!"#$%&'()*'(''#+,-.,")&'/"#"#$%&'()*'0)%#+)+-123#+,4*50)(62"6#-+78+,+,4#$+/+,+2'1)1'#9"#$%&'()*'(''#6:'+,+)#;#2"<(2#$+,=,#
"#605'#$+/+,+2'+2%>?#%,,+'@+#"#)&=6)17+)#8+,@%,07()*'0)#-+7"A0)0'#1)#+-%"''#,123+7+)#6:5=,-123+6#6%A+5*'B+'+',+221#
@0,2"6?�

!"#$%&'()*'(''#-+7)15'%#"#6:&,1)5+#1)#"#@0,'(&0)#$+/+,+2'1)5+#%5023.,C#6:'+,+&+'')171'#1)#"&#+,B",,7"'(''?#%,,+'DE�FE�GEH�
/+,+2'+''#6:5=,-123#6:&5+B"'(''#"#$%&'()*'0)%#+)+-123#$+6:@+'6+&'1$+2?#�

!"#605'#/(7+,,+2+)+2?#)&02A16()"2#@"73#)I,3()"2#7(2A"',"2.,#"#J&+5&4A4#81,?#K%&'()*'(''?#"#K%&'()*'(''",#6:&:)#B0&'"5'0)$"2#
1,4#B(&&0'"5'(&C/"#(6(&'"L�

�

�

�M	���
������������	�����	���
N!O#$%&'()*'0)#'+5=,+'%#15@123+))17154,#"#$%&'()*'C#6(P60&"'@%)+,1)+#<(2'$"2#'.AB"'#-+7#':$$+'Q�

�

�

������������������������������������	�����������RS�	��������
O#)&+5&4A4'T$%&'()*'(''"'#'+5B+,4#6:'+,+&+'')17+6U�

N!"#)&+5&4A1)#-+76:'1)+6(5#6:&,1)%�1)#A*/8%&+'1)5+#@(2"'6(&C#6:'+,+&+)))17?�

N!"#)&+5&4A1)#'"5'"-"#)(502#"#@0,'(&0)(6#$+/+,+2'1)15+#@(2"'6(&C#1)#605-+7+,4&1)%#6:'+,+&+'')17?�

N!605#+)+'12#605+23B*'1)%?#605$+/+,+2'1)%#6:'+,+&+'')17L�
�

�
�

����	
�����	�������������������
N!O#$%&'()*'0)#A*/0'#"#$%&'()*'0)%#)&+5&4A1)#-+76:'1)1@@+,#+73#%A4$+2#1)#+73#:))&+7$+2#6+,,#-+78%&+'2%L�
�

�
�

����	
�������������
�����	S�������������
�
O#$%&'()*'C#6(P60&"'@%)+,1)+#"&#.'"&0)5"#@",C#/+,+2'6+&1))+,#1)#"&#+,4,+7#1)#I',+-(2A0)%#$%&'()*'0)%#A*/#+73%A+/V#
-+78%&+'1)1@+,�"#$%&'()*'0)%#)&+5&4A1)$+2#5:7&*'+''#%A4<(2'$"2#6+&A4A%6#1)#"&#.'"&0)#-+76+&A1)1%7U�

N!@(2"''",#':5'124#.'"&0)#+)+'12#-"73"5(5)&07%#%2A.,0)20,#"#@(2"'#<+5(2/05"#@",C#8+,,1<1)%7?�

N!6=,8:,A54,#%2A.,C#+7312%#@"73#P)(<(5'()#'05)")#.'"&0)#+)+'12#"#$%&'()*'0)#6(P60&"'"#-%2A+2+)+'$+2#"#-"73"5#B"'05#
0',1<1)1%7#'"5'?#6%@1@+#"$$"2#"&#+)+'$+2?#B"#"&#.'"&0)#"#<(&)(23%#@"73#"#$1P)%#5+<=,4'1554,#':5'12%6?#+&#+)+'$+2#"#
6(P60&"'@%)+,1)#"&#%A+7+2#5+<=,4'15+2#':5'124#/+736+&+,1)#$+8+/+&1)1%7#'"5'?�

N!6=,8:,A54,#%2A.,C#B"/CI'#+)+'12#"#6(P60&"'@%)+,1)#"#B"/C0,,(-0)(2#':5'124#/+736+&+,1)#$+8+/+&1)1%7#'"5'?�

N!"#-"73"5#5+<=,4'1554,?#%,,+'@+#"#-"73"5#B"/C0,,(-0)5C,#':5'124#%2A.,0)#+)+'12#"#/+736+&+,1)#9PB+P6W%2>#$+8+/+&1)1%7?#�

N!+731$#'05)")#I'#+)+'12#"#P)(<(5'<5(75"-$"2#-+7B%5A+'+''#-"73"5(5)&07%#%2A.,0)%#B+,315+#':5'124#156+&1)%7?#�

N!"&#+7312%#)&+-1,371<6(P)%@",#':5'124#.'"&0)#+)+'12#"#-"73"5#(5)&07B"'05#0',1<1)1%7#'"5'L�
�

�
�

�XYZ[\]̂_̀a]bcbdcbcêecẐ\̂_̀cf̀ghi_bj�
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