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XLV. fejezet - A biztosítás
1. Közös szabályok
536. § (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény
(biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy
más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj
fizetésére kötelezi magát. (2) A biztosítási esemény lehet különösen: a) a szerződésben
megállapított károsító esemény; b) halál bekövetkezése, meghatározott életkor elérése; c)
testi sérülést, rokkantságot vagy halált okozó baleset.
537. § (1) A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. (2) A
szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem nyilatkozik.
Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történt átadása
időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. (3) Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül
létrejött szerződés eltér a biztosítási szabályzattól, a biztosító tizenöt napon belül írásban
javasolhatja, hogy a szerződést a szabályzatnak megfelelően módosítsák. Ezt a határidőt
attól a naptól kell számítani, amelyen az ajánlat a biztosítónak kötvénykiállításra jogosult
szervéhez beérkezett. Ha a szerződő fél a javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt
napon belül nem válaszol, az elutasítástól, illetőleg a módosító javaslat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.
538. § (1) Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási
kötvény (igazolójegy, biztosítási bélyeg) kiállítása pótolja. Ha a kötvény tartalma a fél
ajánlatától eltér, és az eltérést a fél tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a
kötvény tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést lényeges eltérésekre csak akkor lehet
alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szerződő fél figyelmét a kötvény
kiszolgáltatásakor írásban felhívta; ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat
tartalmának megfelelően jön létre. (2) A szerződő fél biztosítási kötvény kiadását akkor is
követelheti, ha a szerződés más módon már létrejött.
539. § (1) A biztosítás az azt követő napon lép hatályba, amikor a szerződő fél az első
díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetőleg amikor a díj megfizetésére
vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a biztosító díj iránti igényét bírósági úton
érvényesíti. (2) Ha a szerződő fél a díjat a biztosító képviselőjének fizette, a díjat
legkésőbb a fizetés napjától számított negyedik napon a biztosító számlájára, illetőleg
pénztárába beérkezettnek kell tekinteni; a szerződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj
korábban érkezett be.
540. § (1) A biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából
lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie
kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a
fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása
egymagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. (2) A felek

megállapodhatnak, hogy a biztosított és a szerződő fél a szerződésben meghatározott
lényeges körülmények változását megfelelő határidőn belül köteles legyen a biztosítónak
írásban bejelenteni. (3) A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség
megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte,
vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
541. § (1) Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő
lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges
körülmények változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a
szerződés módosítására, illetőleg - ha a kockázatot a szabályzat értelmében nem
vállalhatja - a szerződést harminc napra írásban felmondhatja. (2) Ha a biztosított a
módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a
szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik. Erre a
következményre a biztosítottat a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell. (3)
Ha a biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.
542. § (1) A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig annak
az időszaknak első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. (2) Az egyszeri díjat a
szerződés létrejöttekor kell megfizetni. (3) Ezektől a rendelkezésektől a felek
megállapodással eltérhetnek.
543. § (1) A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a
szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított
halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
(2) A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét
további harminc nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékességtől számított harminc nap
eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésével a biztosítottat a fizetésre írásban
felszólítja.
544. § (1) A biztosítási esemény bekövetkezését a szabályzatban megállapított idő alatt a
biztosítónak be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé
kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. (2) A biztosító
kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított az előző bekezdésben előírt
kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké
válnak.
545. § (1) Ha a biztosítás hatályának kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett,
bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg
annak megfelelő része nem válik hatályossá. (2) Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási
esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés,
illetőleg annak megfelelő része a hónap utolsó napjával megszűnik.
546. § (1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész évre járó díj
megfizetését követelheti, kivéve ha a felek rövidebb időszakban állapodtak meg. (2) A
szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig
járó díjak megfizetését követelheti, amelyben veszélyviselése véget ért.
547. § (1) Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik

személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig
(550. §) a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell
intézni, és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére. (2) A közlésre, illetőleg a
változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a
biztosítottat; egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával,
amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni vagy neki bejelenteni, noha arról
tudnia kellett, és a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.
2. A vagyonbiztosítás
548. § Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában
érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg.
549. § (1) A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy valóságos
értékét. A vagyontárgy valóságos értékét meghaladó részében a biztosítási összegre
vonatkozó megállapodás semmis, s a díjat megfelelően le kell szállítani. (2) E
rendelkezések ellenére is lehet biztosítási szerződést kötni valamely vagyontárgy várható
értéke, továbbá helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig.
550. § Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerződő fél helyébe léphet. Ebben az esetben a folyó
biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllel egyetemlegesen felelős.
551. § (1) A határozatlan időre kötött szerződést a felek bármikor felmondhatják. (2) A
felek a szerződésben a felmondási jogot legfeljebb három évre kizárhatják. (3) Ha a
szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a
megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést
bármelyik fél felmondhatja. Felmondás esetében a biztosító a szabályzat szerint
követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb
tartamára tekintettel a biztosítottnak nyújtott (tartamengedmény). (4) A szerződést írásban,
a biztosítási időszak végére kell felmondani. A felmondási idő harminc nap.
552. § (1) Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés - változatlan
biztosítási összeggel - a kifizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. (2) Ha a
szerződés a díj nem fizetése miatt megszűnik, a biztosító a szabályzat szerint követelheti a
tartamengedmény megfizetését.
553. § (1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító a szabályzatban
megállapított időn belül köteles szolgáltatását teljesíteni. (2) Ha a biztosítási összeg a
vagyontárgy értékénél kisebb, a biztosító ellenkező megállapodás hiányában a kárt olyan
arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.
554. § A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre a fizetett kártérítési összeggel csökken,
kivéve ha a szerződő fél az évi díjat megfelelően kiegészíti. Ezt a rendelkezést a
felelősség- és a balesetbiztosítás körében nem lehet alkalmazni.
555. § (1) A biztosított köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni. A felek megállapodhatnak a
biztosított kármegelőzési és kárenyhítési teendőiben. (2) A kárenyhítés költségei akkor is
a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre. (3) Ha a biztosítási összeg

a vagyontárgy értékénél kisebb, a biztosító a kárenyhítés költségeit olyan arányban köteles
megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.
556. § (1) A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a
kárt jogellenesen a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél, b) velük közös háztartásban élő
hozzátartozójuk, c) a biztosítottnak a szabályzatban megállapított munkakört betöltő
alkalmazottai, illetőleg megbízottai, d) a biztosított jogi személynek a szabályzatban
meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. (2) A
szabályzat a biztosító mentesülését csak vezető, továbbá a biztosított vagyontárgyak
kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottak, megbízottak, tagok, illetőleg
szervek magatartásához fűzheti. (3) Ezeket a rendelkezéseket a kármegelőzési és
kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
557. § (1) A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgy állapotában a
biztosított a szabályzat által megállapított határidőn belül csak annyiban változtathat,
amennyiben ez a kárenyhítéshez szükséges. (2) Amennyiben a megengedettnél nagyobb
mérvű változtatás következtében a biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása
szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll
be.
558. § (1) Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek
a biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal
közös háztartásban élő hozzátartozó. (2) Ha a biztosítóra a kár megtérítésére irányuló jog
csak részben száll át, és a biztosító a kárért felelős személy ellen keresetet indít, a
biztosított kívánságára köteles egyszersmind az ő igényét is érvényesíteni. A biztosított
igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti függővé. (3) Ha a
biztosító és a biztosított ugyanabban az eljárásban érvényesíti igényét, és a kártérítésként
befolyt érték mindkettőjük követelését nem fedezi, a biztosított elsőbbséget élvez. (4) Ha a
biztosított vagyontárgy megkerül, a biztosított arra igényt tarthat; ebben az esetben
azonban a kártalanítási összeget vissza kell fizetni.
559. § (1) Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító
a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért
jogszabály szerint felelős. (2) A biztosító a megállapított kártérítési összeget csak a
károsultnak fizetheti; a károsult azonban igényét közvetlenül a biztosító ellen nem
érvényesítheti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez
fizessen, amennyiben a károsult követelését ő egyenlítette ki. (3) A biztosítót a károsulttal
szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. A
szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a szerződésben megállapított
eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését,
kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes. (4) A
biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a
biztosító tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a
biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről
lemondott.
3. Az életbiztosítás
560. § (1) Életbiztosítási szerződésben kedvezményezett lehet a) a szerződésben

megnevezett személy; b) a bemutatóra szóló kötvény birtokosa; c) a biztosított örököse, ha
a kedvezményezettet a szerződésben nem jelölték meg, és bemutatóra szóló kötvényt sem
állítottak ki. (2) A szerződő fél az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a
biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvezményezettet nevezhet
meg. Ha nem a biztosított a szerződő fél, ehhez a biztosított írásbeli hozzájárulása
szükséges. (3) A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a
biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal.
561. § (1) Az életbiztosítási szerződés megkötéséhez és módosításához - ha a szerződést
nem ő köti meg - a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a biztosított kiskorú, és
a szerződést nem a törvényes képviseletet gyakorló szülője köti meg, a szerződés
érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. (2) A biztosított hozzájárulása
nélkül kötött biztosítási szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része
semmis; ilyen esetben kedvezményezettnek a biztosítottat, illetőleg örökösét kell tekinteni,
aki azonban az ennek folytán neki járó biztosítási összegből a szerződő fél költekezéseit beleértve a kifizetett biztosítási díjakat - köteles megtéríteni. (3) A biztosított a szerződés
megkötéséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A visszavonás
következtében a szerződés a biztosítási időszak végével megszűnik, kivéve, ha a
biztosított a szerződő fél írásbeli hozzájárulásával a szerződésbe belép.
562. § (1) A biztosított a szerződő fél beleegyezésével a szerződésbe bármikor beléphet; a
belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. (2) A biztosított, mielőtt a szerződés
felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszűnik, a biztosítóval közölt
nyilatkozatával a szerződő fél helyébe léphet. (3) Ilyen esetekben a folyó biztosítási
időszakban esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemlegesen felelős.
563. § (1) Ha a biztosító csak később szerez tudomást a szerződéskor már fennállott
lényeges körülményekről, az ebből eredő jogokat a szerződés fennállásának csupán az első
öt évében gyakorolhatja. (2) A közlési kötelezettség megsértése ellenére beáll a biztosító
kötelezettsége, ha a szerződés megkötésétől a biztosítási esemény bekövetkeztéig öt év
már eltelt.
564. § (1) A biztosítási díjat a biztosító az első évben bírósági úton érvényesítheti; ezt
követően csak akkor élhet e jogával, ha abban az évben a biztosított a díjfizetést már
megkezdte, vagy a díjfizetésre halasztásban állapodtak meg. (2) Ha a biztosító kötvényt
adott ki, a biztosítási összeget csak a kötvény visszaszolgáltatása ellenében köteles
kifizetni.
565. § (1) Ha a szerződés bármely okból a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg,
a biztosító köteles a befizetett díjaknak a szabályzatban megállapított részét
(visszavásárlási összeg) kifizetni. (2) Díjfizetés elmulasztása esetében a szerződés
megfelelően csökkentett biztosítási összeggel marad fenn; a biztosított azonban ehelyett
követelheti a szerződés megszüntetését és a visszavásárlási összeg kifizetését. (3) A
biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosított a kedvezményezett
szándékos magatartása következtében vesztette életét; a visszavásárlási összeg ebben az
esetben az örökösöket illeti meg, és a kedvezményezett abból nem részesülhet. (4) A
szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, és a biztosító nem a
visszavásárlási összeget, hanem a díjtartalékot köteles visszatéríteni, ha a biztosított a)
szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy

b) a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt
meg.
4. A balesetbiztosítás
566. § (1) A balesetbiztosításra az életbiztosítás szabályait a következő kérdésekben kell
alkalmazni: a) a biztosított részéről szükséges hozzájárulásra, ha nem a biztosított a
szerződő fél [561. § (1) bek.]; b) a biztosított hozzájáruló nyilatkozatának visszavonására
és belépési jogára [561. § (3) bek.]; c) a kedvezményezett kijelölésére és jogaira [560. §,
561. § (2) bek.]; d) a biztosító mentesülésére, ha a szerződő fél halálát a biztosítási
összegre jogosult okozta [565. § (3) bek.]. (2) A biztosítási összeg nem esik korlátozás alá,
és a biztosító a kárért felelős személlyel szemben igényt nem támaszthat. (3) A felek
megállapodhatnak, hogy a biztosított foglalkozásának megváltozásával a biztosítási összeg
- a veszélyviselésnek megfelelően - kifejezett megállapodás nélkül is módosul. (4) A felek
a felmondási jog korlátozásában érvényesen nem állapodhatnak meg. (5) A
balesetbiztosításra egyébként a vagyonbiztosítás szabályait kell alkalmazni.
5. Vegyes rendelkezések
567. § (1) A jelen fejezet rendelkezéseitől a biztosítási szabályzat és a felek szerződése a
biztosított, illetőleg a kedvezményezett hátrányára a törvény kifejezett engedélye nélkül
nem térhet el. A szabályzat azonban kimondhatja, hogy ha a biztosítási esemény
meghatározott rendkívüli körülményekkel kapcsolatosan következik be, a biztosító nem
köteles teljesíteni. (2) A fuvarozási biztosításra eltérő szabályokat lehet megállapítani; a
viszontbiztosításra a vagyonbiztosítás szabályait kell alkalmazni, a felek azonban e
szabályoktól eltérhetnek. (3) A kötelező biztosítás, valamint a külön törvényben
szabályozott nem-piacképes kockázatú biztosítás szabályait jogszabály a törvénytől
eltérően állapíthatja meg.

