
 

MMSZ  BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK – 2016 

Az MMSZ 1994. július 1-től rendelkezik kollektív felelősség- és balesetbiztosítással és 1995. 
január 1-től rendezői felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosításaink kezelését – biztosító 
váltás miatt (K&H) – 2015. április 1-től Bánki Gábor biztosítási alkusz végzi, aki káresemény 
vagy probléma esetén is szövetségünk és tagjaink rendelkezésére áll (telefon: 06-20-957-7859,  
e-mail: profaktum.kft@t-online.hu). Balesetbiztosításunk a Magyar Olimpiai Bizottság kollektív 
balesetbiztosítása keretében valósul meg.  

Tapasztalatainkból kiindulva kérjük tagjainkat, hogy ha káresemény történt – a felesleges 
bonyodalmak elkerülése érdekében – először Bánki Gábort és az MMSZ irodát keressék meg.  

Felelősségbiztosítás  

A korábbi két biztosítást 2009-től „tevékenységi és szolgáltatói” felelősségbiztosításunk 
összevontan tartalmazza „modellversenyek és edzések lebonyolítása, rendezvényszervezés” 
megnevezéssel. Repülőmodell esetében 7 kg tömegig érvényes, nagyobb tömegre kiegészítő 
biztosítást hoztunk létre, ezt azonban elegendő érdeklődés hiányában 2016. április 1-től 
felmondtuk. A biztosítás Európára érvényes, díját az MMSZ tagdíj tartalmazza. A felelősség-
biztosítás önrésze 10 %, személyi sérüléses kár esetén 0 %..  
A felelősségbiztosítás a modellező tevékenységgel harmadik személynek okozott kár, vagy 
személyi sérülés esetére nyújt fedezetet (pl. egy modell személynek, vagy a kijelölt helyen 
parkoló gépkocsinak ütközik), káreseményenként maximum 10 millió Ft-ig, évente összesen 
maximum 50 millió Ft-ig. A biztosítottak az MMSZ és tagjai. A felelősségbiztosítási fedezetet az 
érvényes MMSZ tagsági kártya igazolja, amely tartalmazza a biztosítási kötvény számát és a 
fogyasztó (MMSZ) azonosítóját. Ezen adatok a következők:  K&H Biztosító, kötvényszám: 
20016840, azonosító: 02172810  

Az edzéseket be kell jelenteni az MMSZ irodának e-mailben (mmsz@modellsport.hu), vagy 
faxon (1-221-4071), megadva a tréning helyét, időpontját és a lebonyolításért felelős MMSZ tag 
nevét. A versenyeket és a tréningeket is az MMSZ "Biztonsági Szabályzat"-nak megfelelően 
kell lebonyolítani (www.modellsport.hu/szabalyzatok/biztonsagi.pdf).  
A káreseményt írásban kell bejelenteni, és a biztosító rendelkezésére kell bocsátani minden 
olyan okiratot, amely az esemény elbírálásához szükséges. A bejelentést minél előbb meg kell 
tenni, ha lehet, 48 órán belül. A kárigény elévülési ideje 2 év. Minden biztosítási eseményről 
haladéktalanul értesíteni kell az MMSZ irodát, egyrészt az esetleges visszaélések elkerülése 
érdekében, másrészt ha szükséges, segíthessünk, továbbá az érvényes MMSZ tagság 
igazolása miatt.  
A kárbejelentéshez segítség kapható Bánki Gábortól. A bejelentéshez mellékelni kell a 
káresemény leírását és egyéb dokumentumait, pl. fényképeket, amiket verseny esetében a 
rendező szerv, edzésnél a klub igazol. Az esemény által előidézett állapot – szemle céljából –, 
ha lehetséges, 5 napig fenntartandó. Személyi sérülés esetén az orvos igazolja a sérülést, az 
orvosi lelete(ke)t mellékelni kell.  

Balesetbiztosítás 

Az MMSZ tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB), ezért tagjaink regisztrálva vannak az 
MOB-nál is, amit az MMSZ kártyával egyidőben átadandó MOB regisztrációs kártya igazol. A 
MOB balesetbiztosítása idő és területi korlátozás nélkül az MMSZ tagokra is érvényes. A MOB 
biztosítása a nagy létszám miatt kedvezőbb mint az MMSZ korábbi balesetbiztosítása. Az 
MMSZ tagdíj a balesetbiztosítás díját is tartalmazza. A biztosítási összeg 6 ezertől 2 millió Ft-ig 
terjedhet. A baleseti bejelentőlap és bővebb tájékoztató a Posta Biztosító honlapján található a 
következő linken:  
http://www.postabiztosito.hu/Termekek/Balesetbiztositas/PostaTestOr/Tajekoztato/~/media/File
s/MPB/letoltheto_dokumentumok/MOB-karbejelentö-honlap-final.ashx 
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