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AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 
FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK 

 
I. Általános Feltételek 
 
1. A MOL Nyrt. az általa kibocsátott üzemanyagkártyákhoz biztosított biztosítási szolgáltatások elvégzésével az 

Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg. 

2. A MOL Nyrt által nyújtott biztosítás -szolgáltatás harmadik személytől vásárolt, részben vagy egészben, de 
változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatást is tartalmaz. A közvetítés ténye a kibocsátott 
számlában rögzítésre kerül. A kiválasztott szolgáltatási csomagok a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 

hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített számlázási periódus szerint kiállított 
üzemanyag számlában kerülnek elszámolásra. 

3. A szolgáltatás igénybevételére a MOL Nyrt. azon MOL Gold-Silver üzemanyagkártyát használó partnerei 
jogosultak, akik az adott szolgáltatást megrendelték, díját fizetik továbbá a Kártyabirtokos MOL Gold-Silver 
kártyája nincs ideiglenesen vagy véglegesen tiltva. 

4. A szolgáltatások teljesítésének módja, ideje: a biztosítási eseményt az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársasághoz 8 napon belül – bármely fiókjuknál, a MOL üzemanyagkártya biztosításhoz 
rendszeresített nyomtatványon - írásban be kell jelenteni. A szolgáltatáshoz szükséges utolsó irat beérkezését 
követő 15 napon belül a biztosító a jogosultnak kifizeti az őt megillető összeget.  

5. A nem halálesettel összefüggő biztosítási szolgáltatásokra a biztosított jogosult, a haláleseti szolgáltatásokra 
pedig a biztosító az örökösnek, vagy a biztosított által korábban megjelölt kedvezményezett(ek)nek  fizeti ki az 
őt megillető összeget.  

6. A biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratok különösen a 
következők: 

 a biztosítási esemény leírását tartalmazó részletes kárbejelentés, 

 halál esetén halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, 

 ha a biztosított halálával kapcsolatban rendőrhatósági vagy bírósági eljárást is folytattak, a nyomozást 
megszüntető vagy megtagadó jogerős határozat, illetve a jogerős bírósági határozat, 

 egyéb hatósági eljárás esetén a hatósági értesítés, igazolás vagy határozat, 

 ha kijelölt kedvezményezett hiányában az örökös a kedvezményezett, az öröklésről szóló jogerős 
közjegyzői vagy bírósági határozat, illetőleg öröklési bizonyítvány, 

 baleseti eredetű egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi dokumentumok, 

 kórházi tartózkodás esetén az azt igazoló iratok, műtét esetén a kórházi zárójelentés, 

 munkaképtelenség esetén az azt igazoló iratok, 

 a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy azonosságát igazoló okirat, 

 a különös szerződési feltételekben előírt iratok, valamint 

 minden olyan más, a biztosító által kért dokumentum, amely a tényállás további tisztázásához, illetve az 
igény megalapozottságának igazolásához és a jogalap tisztázásához szükséges. 

 
II. Meghatározások 

 
7. Biztosított, („A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”) biztosítási csomagok esetén: 

 az 1-5 férőhellyel rendelkező személygépkocsi, terepjáró, és motorkerékpár vezetője az „A”, „C”, ”E”, „G” 
csomagok esetén, a „B”, „D”, „F”, „H” csomagok esetén az utasai is 

 a 6-9 férőhellyel rendelkező személygépkocsi, terepjáró vezetője az „A”, „C”, ”E”, „G” csomagok esetén és 
az utasai is a „B”, „D”, „F”, „H” csomagok esetén. 

 autóbusz, tehergépkocsi, különleges felépítményű gépjármű, közúti vagy mezőgazdasági vontató vezetője 
az  „A”, „C”, ”E”, „G” csomagok esetén, és még 1 fő kísérője is a „B”, „D”, „F”, „H” csomagok esetén. 

8. Az egyes biztosítottak esetében a Biztosító kockázatviselése az adott típusú MOL üzemanyag kártya 
érvényességével megegyező időszakra, de legalább 30 napra jön létre, feltéve, hogy az üzemanyagkártyához 
megrendelték a szolgáltatást, fizetik a díját és a kártya aktív (nincs sem ideiglenesen, sem véglegesen tiltva 
(A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” csomagok).  

9. A szolgáltatás megrendelése minimum 1 hónapra történik. 
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10. Biztosítási esemény: („A”, „B”, „C”, „D” biztosítás csomagok) a biztosított balesetből eredő - gépjármű 
üzemeltetése közben, közlekedéssel összefüggésben valamint a biztosított gépjárművezető által üzemeltetett 
közlekedési eszköz – szállítóeszköz – megfelelő úti okmányokkal igazolt, szállítása közben bekövetkező 
esemény. 

11. Biztosítási modulok meghatározását lásd a IV. pontban. 

 
III. Egyéb rendelkezések 
 
12. A biztosító nem tekinti biztosítási eseménynek az alábbiakat: 

 Biztosító akkor is mentesül a haláleseti szolgáltatás kifizetése alól, ha a biztosítási esemény a biztosított 
szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be. 

 A megemelés, rándulás, fagyás, napszúrás és hőguta nem biztosítási esemény. Nem terjed ki a biztosító 
fedezetvállalása a baleset előtt bármely okból már károsodott, sérült, csonkolt, illetőleg funkciójukban 
korlátozott testrészekre, szervekre. 

 A biztosító nem teljesít betegségbiztosítási szolgáltatást, ha a biztosítási esemény alapjául szolgáló 
betegséget a szerződő vagy a biztosított szándékos magatartása idézte elő. 

 A biztosító mentesül a baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási 
esemény alapjául szolgáló balesetet a szerződő vagy a biztosított jogellenes és szándékos vagy súlyos 
gondatlan magatartása idézte elő. 

 Nem biztosítási esemény, azaz a biztosítottra vonatkozó biztosítási szerződés a haláleseti biztosítási 
összeg kifizetése nélkül szűnik meg, ha a biztosított halála harci cselekményekben, háborús vagy 
polgárháborús cselekményekben, felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétel (kivéve azt az 
esetet, ha erre hivatali vagy közszolgálati kötelezettség teljesítése miatt került sor) következménye. 

13. A biztosító mentesül az életbiztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosított halála 
 a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, 
 a biztosított szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy  

 a szerződés létrejöttét követő, illetőleg a biztosított(ak) személyének tartamon belüli változása esetén az új 
biztosított belépésétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkosság miatt következett be. 

14. A biztosító a baleset-biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól akkor mentesül, 
 ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, 

 ha a biztosítási esemény a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a 
szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan 
vagy súlyosan gondatlanul okozott. 

15. A biztosító mentesül az egészségbiztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosítási esemény a 
biztosított olyan sérülésével, betegségével, illetőleg balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, 
a szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy 
súlyosan gondatlanul okozott. 

16. Szerződés megszűnése 
A szerződés a biztosítottra vonatkozóan a következők miatt szűnhet meg: a díj nem fizetése, a biztosító és a 
MOL Nyrt. között létrejött szerződés felmondásával, az üzemanyagkártya szerződés megszűnésével, a 
biztosított tartamon belüli halálával, a kártyabirtokos által történő biztosítási fedezet, max. havi 
időtartamonkénti aktiválásával, módosításával, lemondásával, a biztosított tartamon belül bekövetkezett halála 
a biztosítási összeg kifizetését követően. 

17. Titoktartási kötelezettség 
A biztosítót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan rendelkezésére álló adat tekintetében, amely a 
biztosító egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a 
biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Az ilyen, biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosító csak 
akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a 
kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A biztosító 
titoktartási kötelezettsége azonban a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
156. – 159. § valamint 162§-165.§- okban rögzített esetekben nem áll fenn.  
 

18. Kapcsolattartó 
A biztosítási ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseket Spránitz Gáborhoz kérünk intézni.  
/Tel: +36-1-4292-500/546 
Az ügyintézés és a kárrendezés minden problémájával készséggel áll rendelkezésükre közvetlenül az Élet- és 
személybiztosítási üzletág Szakkezelési szekciójának szakreferense Hernádi Zsuzsanna /lev. cím: 1387 
Budapest Pf.11. fax: +36-1-488-1006, illetve valamennyi fiókunk az ország egész területén. 
Külföldi utazásra érvényes biztosítási modulok esetén a nap 24 órájában hívható segélyszolgálat 
telefonszámai a következők: Budapest (36-1) 237-2333, Bécs (43-1) 525-03-6516 
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Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyeleti szerve a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete (1017 Budapest, Krisztina krt. 37.) 

 
IV. Biztosítási modulok 
 
19. Élet és balesetbiztosítások 
 

Magyarország területére érvényes élet és balesetbiztosítások (normál és emelt -VIP- biztosítási fedezetek) („A”, 
„B”, „C”, „D” biztosítási csomagok, szgk., thgk., mkp vezető/ vezető és utasai részére)  
 a biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkezett halála, 
 a biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező baleseti eredetű maradandó egészég károsodása, 
 a biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező baleseti eredetű sérülése, amelynek következménye 

kórházi ápolás, 

 

Alapbiztosítás 
„A” 

csomag 

„B” 

csomag 
„C” csomag „D” csomag 

Életbiztosítás 

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Szolgáltatásai a 

Biztosított(ak)  
Biztosítási összeg/fő 

Bármely okú halála esetén  1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

Balesetbiztosítás 

Baleseti eredetű maradandó rokkantsága esetén  

 

- teljes, 100%-os egészségkárosodása esetén a biztosítási 

szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás 

(biztosítási összeg) 200%-át,  

 

- 67–99% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási 

szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás 

(biztosítási összeg) kétszeresének a károsodás mértékével 

arányos részét,  

 

- 11–66% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási 

szerződésben meghatározott összegű szolgáltatásnak 

(biztosítási összegnek) a károsodás mértékével arányos 

részét fizeti ki a biztosítottnak.  

 

 

 

4 000 000 Ft  

 

 

 

4 000 000 Ft  

arányos része  

 

 

2 000 000 Ft  

arányos része 

 

 

 

8 000 000 Ft  

 

 

 

8 000 000 Ft  

arányos része  

 

 

4 000 000 Ft  

arányos része 

A biztosított baleseti eredetű kórházi ápolása esetén (napi 

térítés) 0 nap önrésszel  
1 500 Ft 4 000 Ft 
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20. Kiegészítő biztosítási modulok  
 
(„E”, „F”, „G”, „H” biztosítás csomagok szgk., thgk., mkp vezető/ vezető és utasai részére, az „A”, „B”, „C”, „D” 
biztosítási csomagok szolgáltatásaihoz kapcsolódva) 

 Külföldi utazásra érvényes biztosítási modul (normál és emelt -VIP- biztosítási fedezetek, baleset-, betegség-, 
poggyász, jogvédelem) 

 Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás, Balesetbiztosítás 

 Egyéb segítségnyújtási szolgáltatás (assistance), jogvédelmi biztosítás, poggyászbiztosítás 
Területi hatálya: Európa. Törökország és Oroszország teljes területe, Ciprus, Málta, a Kanári-szigetek, valamint 
Madeira a biztosítási modul szempontjából európai országnak tekintendő 

 

Kiegészítő biztosítás 
„E” csomag 

(„A”-hoz) 
„F” csomag 

(„B”-hez) 
„G” csomag 

(„C”-hez) 
„H” csomag 

(„D”-hez) 

Egészségügyi és egyéb 
utazási segítségnyújtás 
biztosítás 

Biztosítási összeg/fő Biztosítási összeg/fő 

Megbetegedés vagy baleset 
esetén 

7 500 000 Ft 14 000 000 Ft 

Megbetegedés vagy baleset 
miatt tartózkodás 
meghosszabbítása: 

60 Euró/éj, max 5 nap 60 Euró/éj, max 5 nap 

Időelőtti hazautazás 
költsége 

60 000 Ft 60 000 Ft 

Beteg hazaszállítása Limit nélkül Limit nélkül 

Beteglátogatás 120 000 Ft 120 000 Ft 

Holttest hazaszállítása Limit nélkül Limit nélkül 

Értesítés, hozzátartozó 
tájékoztatása 

Van Van 

Assistencia szolgálat Van Van 

 

Baleset biztosítás 

Baleseti halál: 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

Baleseti rokkantság 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

Balesettel kapcsolatban 
felmerülő ktsg. 

150 000 Ft 150 000 Ft 

Poggyászbiztosítás 

Poggyászkár  120 000 Ft 200 000 Ft 

Úti okmány pótlása 15 000 Ft 25 000 Ft 

Jogvédelem (biztosított által okozott kárra) 

Külföldön felmerülő 
ügyvédi költségek: 

500 000 Ft 500 000 Ft 

Óvadék, szakértői 
költség 

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 
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21. Külföldre érvényes kiegészítő gépjármű kár és jogvédelmi biztosítás modul  
 
(„A+”, „B+”, „C+”, „D+” csomag típusok, szgk., thgk. részére, (normál és emelt biztosítási fedezetek)  
 kártérítési szolgáltatás 
 jogvédelmi szolgáltatás 
 segítségnyújtási szolgáltatás a vonatkozó feltételekben foglaltak szerint 
 

Területi hatálya: Andorra, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia és a Faroer-szigetek, Franciaország és Monaco, 
Finnország, Görögország Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Nagy-Britannia és Észak-
Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Vatikán és San Marino, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svájc és Lichtenstein, Svédország, Szlovákia, Szlovénia Törökország. 

Csak a MOL üzemanyag kártya biztosítási moduljai(„A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” biztosítási csomagok) és az 
élő – az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel kötött - Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítási vagy CASCO biztosítási 
szerződéshez, mint alapbiztosítások mellé,hoz kiegészítő biztosításként köthető. 
 

Kiegészítő biztosítás 
„A+”  

csomag 
szgk 

„B+”   
csomag 

„C+” 
csomag 

szgk 

„D+” 
csomag 

Külföldi forgalmi rendszámú - 
harmadik személy - által okozott és a 
biztosított által gépjármű 
üzemeltetése során vétlenül 
elszenvedett károk megtérítése az 
előírt feltételek teljesülése esetén,  
jogi eljárások költségeinek viselése, 
és a biztosított jogi  érdekeinek 
védelméhez kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások   nyújtása  

500 000,- Ft 1 000 000,- Ft 

 
 
Biztosított:   

 az1-5 férőhellyel rendelkező személygépkocsi, terepjáró  

 a 6-9 férőhellyel rendelkező személygépkocsi, terepjáró   

 autóbusz, tehergépkocsi, különleges felépítményű gépjármű, közúti vagy mezőgazdasági vontató  
 

Az egyes biztosítottak esetében a Biztosító kockázatviselése az adott típusú MOL üzemanyag kártya 
érvényességével megegyező időszakra jön létre, feltéve, hogy az üzemanyagkártyához aktiválták a biztosítási 
fedezetet. („A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” biztosítás csomagok) Ezen belül, az aktivált biztosítási modulok 
esetében a Biztosító kockázatviselési ideje legalább 90 nap, de legfeljebb, megegyezik az üzemanyag kártya 
érvényességének idejével.   
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V. Biztosítási csomagok és díjak 
 
 

 
VI. Jogvédelem csomagok és díjak 
 
 

Megnevezés Tartalom 
díjak 

[Ft/kártya/nap] 

Jogvédelem "A" csomag SZGK kiegészítő kár és jogvédelmi biztosítás 3,95 

Jogvédelem "B" csomag TGK kiegészítő kár és jogvédelmi biztosítás 6,60 

Jogvédelem "C" csomag SZGK VIP kiegészítő kár és jogvédelmi biztosítás 5,00 

Jogvédelem "D" csomag TGK VIP kiegészítő kár és jogvédelmi biztosítás 8,75 

 

Csak a MOL üzemanyagkártya biztosítási moduljai és az élő - az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel kötött - Kötelező 
Gépjármű Felelősségbiztosítási vagy CASCO biztosítási szerződéshez, mint alapbiztosítások mellé, kiegészítő 
biztosításként köthető. 
 
Az V. és VI. pontokban meghatározott árak nettó árak, a mindenkori ÁFA-törvényben definiált ÁFA értékével 
növelve kerülnek a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban 
rögzített számlázási periódus szerint kiállított számlába az igénybevett szolgáltatások értékének megfelelően.  
 

Megnevezés Tartalom 
Nettó díjak 
[Ft/ kártya/ 

nap] 

Biztosítás ”A” csomag Járművezetőre érvényes belföldi élet- és balesetbiztosítás 0,55 

Biztosítás „B” csomag Járművezetőre és utasaira érvényes belföldi élet- és balesetbiztosítás 1,00 

Biztosítás „C” csomag Járművezetőre érvényes  VIP belföldi élet- és balesetbiztosítás 1,37 

Biztosítás „D” csomag Járművezetőre és utasaira érvényes VIP belföldi élet- és balesetbiztosítás 2,75 

Biztosítás „E” csomag Járművezetőre érvényes 
belföldi élet- és balesetbiztosítás            
külföldi egészségügyi és egyéb utazási 
segítségnyújtási biztosítás 

1,92 

Biztosítás „F” csomag Járművezetőre és utasaira érvényes 
belföldi élet- és balesetbiztosítás            
külföldi egészségügyi és egyéb utazási 
segítségnyújtási biztosítás 

3,45 

Biztosítás „G” csomag Járművezetőre érvényes 
VIP belföldi élet- és balesetbiztosítás VIP 
külföldi egészségügyi és egyéb utazási 
segítségnyújtási biztosítás 

3,30 

Biztosítás „H” csomag Járművezetőre és utasaira érvényes 
VIP belföldi élet- és balesetbiztosítás          
VIP külföldi egészségügyi és egyéb 
utazási segítségnyújtási biztosítás 

6,85 


