
 

  1 

 
 

 
Budapesti M4-es metró beruházás  
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 

 
Címzett (a nyomtatvány az alábbi címre küldendő): 
Aon Magyarország Kft.  

H-1138  Budapest, Dunavirág u. 2. 
Gateway Office Park, 1. torony 
Telefon: +36  1  815-9800 
Fax: +36  1  815-9807 
E-mail: m4karbejelentes@aon.hu 

KÁRBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY 

 

A károsult adatai: 
 

Károsult neve: 
 
 

Károsult lakcíme: Károsult telefonszáma: 

Károsult vagyontárgyhoz 
való viszonya: 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 

- Tulajdonos 
- Bérlő 
- Közös képviselő 

  

Káresemény helyszíne: 

 
 

Kárbejelentés típusa: 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 

- dologi kár 
- személyi sérülés 

Káridőpont: 

(észlelés időpontja)  
 
 

Kárbejelentésig megtett intézkedések: 

 

Káresemény rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kárrendezés menete: 

 
Dologi- és/vagy személyi sérülés esetén: 

Az alkusz a kárbejelentést nyilvántartásba veszi és továbbítja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
biztosítója részére. Ezt követően igazságügyi szakértő méri fel a jelzett kár nagyságát és készíti el 
kárszámítását. A károsultat a szakértői eredményről postai úton tájékoztatja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, személyes ügyintézésre az Aon irodában nincs lehetőség. 

 
Dátum:                                                      Bejelentő aláírása: 
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Adatkezelési tájékoztató 
 
A budapesti 4. számú metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának 
megvalósításával („Projekt”) és a Projekt kockázatainak fedezetére szolgáló biztosítási szerződéssel („Biztosítás”) 
összefüggésben a kár rendezése során felmerülő feladatok ellátásához – így különösen a kárbejelentés tartalmának 
elbírálása, a kárszemle elvégzése, a kárszámítás és a kárigény egyeztetése érdekében – a BKV Zrt.-nek („BKV”), az 
Aon Biztosítási Alkusz Kft.-nek („Aon”), valamint a károkozóként érintett vállalkozó(k)nak („Vállalkozó”), a kárt 
bejelentők személyes adatainak, személyi sérüléssel járó káresemény esetén egészségi állapotára vonatkozó 
különleges személyes adatainak, valamint biztosítási titoknak minősülő adatainak kezelését, feldolgozását és 
továbbítását is el kell végeznie.  
 
A kárrendezési eljárási rend kialakítása során a BKV és az Aon, mint biztosítási tanácsadó, tekintetbe vette az irányadó 
adat- és titokvédelmi szabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit.  
 
Ennek megfelelően a kárrendezési eljárás során a BKV, az Aon és a Vállalkozó gondoskodnak az adatok biztonságáról 
annak érdekében, hogy megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra 
hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülést vagy sérülést. A BKV, az Aon és a Vállalkozó a 
károsult kérelmére tájékoztatást ad személyes és különleges adatainak kezeléséről, annak időtartamáról, illetve arról, 
hogy kik és milyen célból kapták meg az adatait. A károsult kérheti továbbá helytelen adatai helyesbítését és azok 
törlését is. A kárrendezési eljárás lezárását követően legkésőbb a károsult számára nyitva álló igényérvényesítési 
határidő elteltével a BKV, az Aon és a Vállalkozó megszünteti a kárrendezéssel érintett személyes adatok kezelését és 
továbbítását, az adatokat pedig törli.  
 
Ha a BKV, az Aon vagy a Vállalkozó adatkezelése nem felel meg a fentiekben részletezetteknek, valamint a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek, a károsult jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulhat megfelelő jogorvoslatért, 
továbbá kártérítésre tarthat igényt, amennyiben a jogszerűtlen adatkezelés folytán kára keletkezett.  
 

 
A kárrendezés során birtokába került, a károsult személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására 
vonatkozó adatokat az Aon, mint biztosítási tanácsadó, biztosítási titokként is köteles kezelni. A károsult biztosítási 
titoknak minősülő adatait, amennyiben azokat a kárrendezési eljárás során az Aon vagy a Biztosításban érintett 
biztosítók tudomásukra hozzák, a BKV és a Vállalkozók is kötelesek biztosítási titokként kezelni. A biztosítási titoknak 
minősülő adatokat az Aon, a BKV és a Vállalkozók csak abban az esetben adhatják ki harmadik személynek, ha a 
károsult őket a titoktartási kötelezettség alól írásban felmenti.  
 
Hozzájáruló nyilatkozat 
 
A személyes adatok és a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése és továbbítása körében részemre adott fenti 
tájékoztatást megismerve, mint károsult önkéntes és határozott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a BKV, az Aon és 
a Vállalkozók 

 a kárrendezési eljárás lefolytatása során, a fenti feladatok elvégzése céljából, személyes és egészségi 
állapotomra vonatkozó különleges adataimat kezeljék, 

 a kárigényem érvényesítése során közreműködő kárfelmérő, kárrendező vagy kárszakértő, valamint a 
Biztosításban érintett biztosítók, illetve az érintett Vállalkozó(k) továbbá a BKV által a projektvezetési 
tanácsadással megbízott Eurometro Kft. számára a kárigény felmérése és rendezése céljából továbbítsák, 
továbbá 

 a kárrendezési eljárás megfelelősége és a kárkifizetés ellenőrzése céljából Budapest Főváros 
Önkormányzata, a Magyar Állam, az Európai Beruházási Bank és a Projekt finanszírozásában 
közreműködő egyéb szervezet, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint 
valamennyi, a Projekt ellenőrzését végző állami szerv vagy hatóság számára, ideértve az Európai Unió 
illetékes szerveit is, továbbítsák. 

 
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az Aon a kárrendezéssel összefüggésben végzett adatkezelési, adatfeldolgozási 
illetve adattovábbítási tevékenysége során személyes, illetve biztosítási titoknak minősülő, a kárrendezéshez 
szükséges adataimat – ideértve az egészségi állapotomra vonatkozó különleges személyes adataimat is – 
adatfeldolgozás céljából az Aon Cégcsoport másik tagvállalatának harmadik országba továbbítsa. 
 
A fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését követően, károsultként/a Biztosítás kárt szenvedett 
biztosítottjának megfelelően felhatalmazott képviselőjeként jelen nyilatkozatommal, a fentiekben meghatározott, a 
kárrendezési eljáráshoz szükséges adatok tekintetében ezúton felmentem az Aont, a BKV-t és a Vállalkozókat a 
biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól az alábbi körben; biztosítási titoknak minősülő adatok átadása: 

 egymás számára, 

 a kárrendezésben közreműködő kárfelmérő, kárrendező vagy kárszakértő számára, 

 Budapest Főváros Önkormányzata számára, 

 a Magyar Állam, az Európai Beruházási Bank és a Projekt finanszírozásában közreműködő egyéb szervezet 
számára, 

 az Állami Számvevőszék, valamint valamennyi, a Projekt ellenőrzését végző állami szerv vagy hatóság 
számára ideértve az Európai Unió illetékes szerveit is. 

 


