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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük	 bizalmát,	 hogy	 biztosítási	 szerződés	 megkötésére	 irányuló	 ajánlatával	 a	
Genertel Biztosító Zrt-hez fordult. 

Kérjük,	szíveskedjék	figyelmesen	elolvasni	alábbi	tájékoztatónkat,	amelyben	bemutatjuk	
társaságunk	főbb	adatait,	tájékoztatjuk	a	fogyasztói	bejelentésekkel	és	panaszokkal	fog-
lalkozó	szervezeti	egységeinkről,	felügyeleti	szervünk	megnevezéséről	és	székhelyéről,	
az ügyfélpanaszoknak – azok jellege szerint – a Magyar Nemzeti Bankhoz és a Pénz-
ügyi	Békéltető	Testülethez	való	előterjesztésének	a	lehetőségéről,	a	bírói	út	igénybevéte-
léről,	valamint	megismertetjük	az	adatvédelem	és	adatkezelés	legfontosabb	szabályaival.

Felsoroljuk továbbá azokat a szervezeteket, amelyek részére társaságunk az ügyfelek 
–	biztosítási	 titkot	képező	–	adatait	a	biztosítási	 tevékenységről	szóló	2014.	évi	LXXX-
VIII.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	Bit.)	alapján	kiadhatja.	Külön	kitérünk	a	biztosítási	aján-
lat	aláírása	előtt	szükséges	leglényegesebb	tudnivalókra,	közöttük	a	személyes	adatok	
kezelésére	vonatkozó	elvi	és	gyakorlati	ismeretekre,	amelyek	birtokában	a	szerződéskö-
tési	szándékát	kifejező	jognyilatkozatát	megfontoltan	teheti	meg.	Megjelöljük	a	biztosítási	
szerződésre	vonatkozó	adózással	kapcsolatos	szabályokat.

Jelen	ügyféltájékoztató	és	a	biztosítási	szerződésre	vonatkozó	általános	rendelkezések	
(a	továbbiakban:	ügyféltájékoztató)	a	fentieken	túl	tartalmazza	a	létrejött	biztosítási	szer-
ződésre	vonatkozó	általános	rendelkezéseket	is.	
 
Az	ügyféltájékoztatóban	foglalt	rendelkezéseken	túl	a	biztosítási	szerződéssel	létrejövő	
jogviszony	tartalmát	képezik	továbbá	–	a	biztosítási	szerződés	típusától	függően	–	a	biz-
tosításra	vonatkozó	általános	szerződési	 feltételek,	az	egyes	biztosítási	szerződésekre	
vonatkozó	 különös	 és	 kiegészítő	 szerződési	 feltételek,	 valamint	 a	 szerződő/biztosított	
nyilatkozatai, és a biztosító által feltett kérdésekre adott válaszai.
 
A	jelen	ügyféltájékoztatóban,	az	általános	szerződési	feltételekben,	valamint	a	különös	és	
kiegészítő	biztosítási	feltételekben	(a	továbbiakban	együtt:	általános	feltételek)	nem	sza-
bályozott	kérdésekben	a	Polgári	Törvénykönyv	rendelkezései,	valamint	az	egyéb	hatá-
lyos magyar jogszabályok az irányadóak.

1. A Biztosítóra vonatkozó tájékoztató adatok:

A Genertel Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „biztosító” vagy „társaság”) a Generali Biztosító 
Zrt. által 2007. július 16-án alapított biztosító társaság.

Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely 
társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet) által vezetett Biztosí-
tói Csoportok Nyilvántartásába 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

A Társaság neve:	 Genertel	Biztosító	Zártkörűen	működő	Részvénytársaság
A társaság alaptőkéje 
(jegyzett	tőkéje):	 1	180	000	000,-	Ft
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Az alap (jegyzett) tőke ténylegesen 
rendelkezésre bocsátott összege:  1 180 000 000,- Ft
A társaság székhelye:   1132 Budapest, Váci út 36-38.
A társaság levelezési címe   7602 Pécs, Pf. 999.
A társaság internetes elérhetősége: www.genertel.hu
A székhely állama:   Magyarország
Adatkezelési azonosító:   41022
Cégjegyzékszáma:    01-10-045704
Adószáma:   14011838-4-44
Nyilvántartja:   a	Fővárosi	Törvényszék	Cégbírósága
Fő tevékenységi köre:     nem-életbiztosítás
A társaság cégformája:   részvénytársaság
Működési módja:     zártkörű
Telefon:   (36-1) 288-00 00
A társaság egyedüli részvényese: Generali Biztosító Zrt.
Nyilvántartja:   a	Fővárosi	Törvényszék	Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:   01-10-041305
Székhelye:   1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.

A	biztosító	2016.	január	1-jétől	kezdődően	évente	jelentést	tesz	közzé	a	fizetőképességé-
ről	és	pénzügyi	helyzetéről.	A	jelentés	a	biztosító	honlapján	(www.genertel.hu)	érhető	el.

2. Ügyfélszolgálat

Figyelemmel	 arra,	 hogy	 társaságunk	 biztosítási	 termékeit	 elsődlegesen	 távértékesítés	
keretében,	telefonon	illetőleg	interneten	keresztül	értékesíti,	ezen	értékesítési	formának	
és	módszernek	megfelelően	 társaságunk	elsősorban	a	székhelyén működő telefonos 
ügyfélszolgálatával áll ügyfelei rendelkezésére. Információt, és támogató útmutatást – 
Online ügyfélszolgálat; Kapcsolatfelvétel – talál a www.genertel.hu címen is. Internetes 
ügyfélszolgálatunk esetleges üzemzavara idején a telefonos ügyfélszolgálatunk (Tele-
Center)	biztosítja	az	elérhetőséget.	A	személyes	ügyintézés	lehetősége	a	1132	Budapest	
Váci út 36-38. szám alatt megtalálható ügyfélszolgálati helyiségben biztosított. A szemé-
lyes ügyfélszolgálat félfogadási rendje megtalálható társaságunk honlapján, avagy az 
iránt	a	06	(1)	288	00	00-es	telefonszámon	is	lehet	érdeklődni.	Ezen	utóbbi	telefonos	elér-
hetőségen,	valamint	az	elektronikus	ügyfélszolgálati	rendszeren	keresztül	egyúttal	mód	
van	a	személyes	ügyintézés	időpontjának	előzetes	lefoglalására	is.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: (06-1) 288-00 00
Fax: (06-1) 451-38 81
Postai levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 999
E-mail: genertel@genertel.hu
Internet:	 https://www.genertel.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg
Személyes ügyfélszolgálat címe: 1132 Budapest Váci út 36-38.

3. Panaszügyintézés

Tájékoztatjuk,	hogy	a	biztosító,	a	biztosító	ügynöke,	vagy	a	biztosító	által	megbízott	kie-
gészítő	 biztosításközvetítői	 tevékenységet	 végző	 személy	magatartására,	 tevékenysé-
gére	vagy	mulasztására	vonatkozó	panaszát	az	alábbiak	szerint	terjesztheti	elő.

A biztosító a Bit. 159. § (1) bekezdése szerinti
a)  szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyit-

http://www.genertel.hu
http://www.genertel.hu
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vatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 
óráig,	de	legalább	a	hét	egy	munkanapján	7	és	21	óra	között	legalább	tizenkét	órán	
keresztül folyamatosan,

b)	 	telefonon	közölt	szóbeli	panaszt	minden	munkanapon	8	órától	16	óráig,	de	legalább	a	
hét	egy	munkanapján	7	és	21	óra	között	legalább	tizenkét	órán	keresztül	folyamatosan,

c)	 írásbeli	panaszt	elektronikus	eléréssel	-	üzemzavar	esetén	megfelelő	más	elérhetősé-
get biztosítva - folyamatosan fogadja.

Azoknak a biztosítóknak, amelyek nem rendelkeznek az ügyfelek számára nyitva álló 
helyiséggel,	 vagyis	 csak	 a	 székhelyükön	 fogadják	 személyesen	 az	 ügyfeleket,	 mini-
mum	a	hét	egy	munkanapján	7	és	21	óra	között	legalább	12	órán	keresztül	folyamato-
san	fogadniuk	kell	az	ügyfelek	szóbeli	panaszait.	A	hét	többi	munkanapján	8	és	16	óra	
között	kell	ezt	az	ügyfeleiknek	biztosítani.	Ha	a	biztosító	rendelkezik	az	ügyfelek	számára	
nyitva álló helyiséggel, az ügyfelek személyes szóbeli panaszait annak nyitvatartási ide-
jében kell fogadnia.

A fentiek alapján, amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem 
sikerült felmerült problémáját megnyugtatóan rendezni, a Genertel Biztosító Zrt. 
ügyfélszolgálatán szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más 
által átadott irat útján, avagy postai úton, továbbá a megadott telefaxszámon, vagy 
elektronikus levelezési címen), az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében élhet beje-
lentéssel,  illetőleg a biztosító magatartására,  tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó panaszát a biztosító ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül közölheti. 

A telefonon közölt szóbeli panasz megtételére az ügyfélszolgálat fenti telefonszá-
mán keresztül, hétfőnként 8 órától 20 óráig, minden más munkanapon pedig 8 órá-
tól 18 óráig van lehetőség.

Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával és a panaszkeze-
lési nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további részletes információkat talál honlapun-
kon,	illetőleg	az	ügyfélszolgálati	irodánkban	kihelyezett	panaszkezelési	szabályzatban.

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Unió tagállamaiban bevezetett alternatív, az Európai 
Parlament	és	a	Tanács	fogyasztói	 jogviták	online	rendezéséről	szóló,	2013.	május	21-i	
524/2013/EU	rendelete	(Rendelet)	alapján	az	Európai	Bizottság	létrehozta	az	uniós	szintű	
online	vitarendezési	platformot	(platform),	amely	az	alábbi	 internetes	oldalon	érhető	el:	
http://ec.europa.eu/odr

A	platformon	az	Unióban	tartózkodási	hellyel	rendelkező	fogyasztók	(magánszemélyek),	
az	Unióban	letelepedett	kereskedőkkel	szemben,	online	szolgáltatási	szerződéssel	kap-
csolatos jogvitáik bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezhetik. Az online vita-
rendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez. 

A	Rendelet	nem	alkalmazandó	a	fogyasztók	és	kereskedők	közötti	azon	vitákra,	amelyek	
a	nem	internetes	(offline)	úton	létrejött	szerződések	kapcsán,	 illetve	kereskedők	között	
merülnek fel.

A	Rendelet	hatálya	közvetlenül	kiterjed	a	Magyarországon	székhellyel	rendelkező	pénz-
ügyi szolgáltatókra, így a Genertel Biztosító Zrt-re is, amennyiben a fogyasztó és a bizto-
sító	között	létrejött	biztosítási	szerződést	a	fogyasztó	a	biztosító,	vagy	biztosításközvetítő	
weboldalán	(jellemzően	biztosításközvetítő	személyes	közreműködése	nélkül)	elérhető,	
szerződéskötést	lehetővé	tévő	alkalmazások	igénybevételével	kötötte	meg.	

http://ec.europa.eu/odr
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A	Rendelet	értelmében	a	fogyasztók	a	platform	használatával	online	kezdeményezhetik	
a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. A jogvita peren kívüli rendezésére Magyar-
országon	a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	jogosult.

Az online vitarendezési platformról a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatót adott ki, mely az 
alábbi	internetes	oldalon	érhető	el:
http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedel-
mi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/online-vitarendezesi-platform

4. Felügyeleti Hatóság

4.1. A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB vagy 
Felügyelet). 

A Felügyelet elérhetőségei

Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levélcím:    Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest. 
Központi telefon:    (+36 1) 428-2600 
Központi fax:     (+36 1) 429-8000 
E-mail:     info@mnb.hu
Webcím:    http://www.mnb.hu/felugyelet	
Ügyfélszolgálat címe:    1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálat telefonszáma:    (+36 80) 203-776
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Felhívjuk	a	figyelmét	a	Felügyelet	fogyasztóvédelmi	honlapjára	(http://www.mnb.hu/fogyasz-
tovedelem),	az	ott	elérhető	tájékoztatókra	és	összehasonlítást	segítő	alkalmazásokra.

4.2. Társaságunk az MNB által felügyelt tevékenység folytatására jogosult szervezet, 
amely tevékenységünk vonatkozásában a Felügyelet – kérelemre vagy hivatalból indí-
tott	eljárás	keretében	-	ellenőrzi

a)	 a	biztosító	által	nyújtott	szolgáltatást	igénybe	vevő	fogyasztóval	szemben	tanúsítandó	
magatartásra	vonatkozó	kötelezettséget	megállapító,	a	Bit-ben	vagy	az	annak	felha-
talmazása	alapján	kiadott	jogszabályban	előírt	rendelkezések,	valamint

b)	 a	fogyasztókkal	szembeni	tisztességtelen	kereskedelmi	gyakorlat	tilalmáról	szóló	tör-
vény rendelkezéseinek,

c)	 a	gazdasági	 reklámtevékenység	alapvető	 feltételeiről	és	egyes	korlátairól	szóló	 tör-
vény rendelkezéseinek, továbbá

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő	szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	szóló	törvény	rendelkezéseinek	[az	a)-d)	
pont a továbbiakban együtt: fogyasztóvédelmi rendelkezések], továbbá

e)	 a	pénzügyi	 fogyasztói	 jogvitával	kapcsolatos	kötelezettség	betartását,	és	 -	 ide	nem	
értve	a	szerződés	létrejöttének,	érvényességének,	joghatásainak	és	megszűnésének,	
továbbá	a	szerződésszegésnek	és	annak	joghatásainak	megállapítását	-	eljár	e	ren-
delkezések megsértése esetén (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi eljárás).

Fogyasztóvédelmi	eljárást	a	Felügyeletnél	a	Magyar	Nemzeti	Bankról	szóló	törvény	sze-
rinti	fogyasztónak	minősülő	személy	kezdeményezhet,	abban	az	esetben,	ha	a	biztosító-
nál	panaszát	már	korábban	előterjesztette,	azonban	a	panaszára	nem	kapott	választ,	vagy	
a	panasz	kivizsgálása	nem	jogszerűen	történt,	vagy	a	biztosító	válaszából	egyéb,	a	fenti-
ekben	meghatározott	jogszabályokban	előírt	fogyasztói	jogot	sértő	körülményt	vélelmez.	

http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedelmi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/online-vitarendezesi-platform
http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedelmi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/online-vitarendezesi-platform


 7

5. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása, a közvetítői eljárás és a bírói út igénybe-
vétele

5.1.	A	Pénzügyi	Békéltető	Testület	az	MNB	által	működtetett	szakmailag	független	testü-
let.	A	biztosítási	szerződés	megkötésével	és	teljesítésével	kapcsolatos	esetleges	pénz-
ügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó írás-
ban	 benyújtott	 kérelmet	 terjeszthet	 elő	 a	 Pénzügyi	 Békéltető	 Testületnél.	A	 Pénzügyi	
Békéltető	Testület	 egyezség	 létrehozását	 kísérli	meg,	 ennek	 eredménytelensége	 ese-
tén	az	ügyben	döntést	hoz	a	 fogyasztói	 jogok	egyszerű,	gyors,	hatékony	és	költségkí-
mélő	érvényesítésének	biztosítása	érdekében.	A	Testület	eljárása	megindításának	felté-
tele,	hogy	azt	megelőzően	a	fogyasztó	a	biztosítóval	közvetlenül	megkísérelte	a	vitás	ügy	
rendezését vagy a biztosítónál eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei

Székhelye:  1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina, krt. 39.
Levélcím elszámolással,  Pénzügyi	Békéltető	Testület
szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben:  1539 Budapest Pf.: 670
Levélcím általános ügyekben:			 Pénzügyi	Békéltető	Testület		
 H-1525 Budapest Pf.:172
Telefon:  (+36 80) 203-776

A	Pénzügyi	Békéltető	Testület	működésével	kapcsolatos	egyéb	lényeges	információk	(így	
a	Testület	eljárási	szabályzata)	megtalálhatóak	a	http://www.mnb.hu/bekeltetes	honlapon.	

5.2.	A	permegelőző,	konfliktuskezelő,	vitarendezési	eljárások	közül	–	a	Pénzügyi	Békél-
tetető	Testületi	eljáráson	kívül	–	közvetítői	eljárás	is	kezdeményezhető,	a	közvetítői	tevé-
kenységről	szóló	2002.	évi	LV.	törvény	alapján.
5.3.	A	biztosítási	szerződésből	eredő	igények	a	fentiekben	megjelölt	alternatív	vitarende-
zési	módok	mellőzésével	bírói	úton	is	érvényesíthetőek.	A	bíróság	eljárására	a	Polgári	
perrendtartásról	szóló	2016.	évi	CXXX.	törvény	rendelkezései	irányadóak.

6. A személyes adatok kezelésére valamint a titoktartásra vonatkozó elvi és gya-
korlati tudnivalók

6.1. Személyes adat és a biztosítási titok
Személyes	adat	az	érintettel	kapcsolatba	hozható	adat	-	különösen	az	érintett	neve,	azo-
nosító	jele,	valamint	egy	vagy	több	fizikai,	fiziológiai,	mentális,	gazdasági,	kulturális	vagy	
szociális	azonosságára	 jellemző	 ismeret	 -,	valamint	az	adatból	 levonható,	az	érintettre	
vonatkozó	következtetés.
Biztosítási	titok	minden	olyan	–	minősített	adatot	nem	tartalmazó	–,	a	biztosító,	a	viszont-
biztosító,	a	biztosításközvetítő	rendelkezésére	álló	adat,	amely	a	biztosító,	a	viszontbiz-
tosító,	a	biztosításközvetítő	ügyfeleinek	(ideértve	a	károsultat	is)	személyi	körülményeire,	
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosító-
val	kötött	szerződéseire	vonatkozik.

6.2. Az adatkezelés célja
Tájékoztatjuk,	 hogy	 a	 biztosító,	mint	 adatkezelő	 az	 ügyfeleinek	 azon	 biztosítási	 titkait	
jogosult	 kezelni,	 amelyek	 a	 biztosítási	 szerződéssel,	 létrejöttével,	 nyilvántartásával,	 a	
szolgáltatással	összefüggnek.

Az	adatkezelés	célja	csak	a	biztosítási	szerződés	megkötéséhez,	módosításához,	állo-
mányban	 tartásához,	 a	 biztosítási	 szerződésből	 származó	 követelések	megítéléséhez	
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szükséges	vagy	a	biztosítási	törvényben	meghatározott	egyéb	cél	lehet.	A	biztosító	ügy-
felének	minősül	a	szerződő,	a	biztosított,	a	kedvezményezett,	a	károsult,	a	biztosító	szá-
mára	 szerződéses	 ajánlatot	 tett	 és	 a	 biztosító	 szolgáltatására	 jogosult	 más	 személy,	
továbbá	a	független	biztosításközvetítő	esetében	az	a	személy	is,	aki	a	független	biztosí-
tásközvetítővel	alkuszi	megbízási	szerződést	kötött;	az	adatvédelemre	vonatkozó	rendel-
kezések	alkalmazásában	ügyfél	az	is,	aki	a	szerződésre	ajánlatot	tesz.	

6.3. Az adatkezelés jogalapja
A	 biztosító	 adatkezelése	 a	 biztosítási	 szerződés	 megkötésével	 megadottnak	 tekintett	
önkéntes	hozzájáruláson	alapul.	A	szerződő	a	szerződés	megkötésével	hozzájárul	ada-
tainak	a	szerződésben	meghatározottak	szerinti	kezeléséhez.

Az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	
törvényben	(a	továbbiakban:	Infotv.)	foglaltaknak	megfelelően	tájékoztatjuk,	hogy	az	Ügy-
féltájékoztatóban hivatkozott adatkezelések jogalapja a Bit. 135. §-a és a Bit. 159 §-a, az 
Sztv.	169.	§-a,	illetve	a	veszélyközösség	védelme	céljából	a	biztosítók	közötti	adatátadá-
sok	tekintetében	a	Bit.	149	§-a.	Az	ügyfél	egészségi	állapotával	összefüggő	adatokat	a	
biztosító	az	egészségügyi	és	a	hozzájuk	kapcsolódó	személyes	adatok	kezeléséről	szóló	
törvény	rendelkezései	szerint,	a	6.2.	pont	szerinti	célokból,	kizárólag	az	érintett	írásbeli	
hozzájárulásával kezelheti.

Az	Infotv.	értelmében	személyes	adat	kezelhető	akkor	is,	ha	az	érintett	hozzájárulásának	
beszerzése	lehetetlen	vagy	aránytalan	költséggel	járna,	és	a	személyes	adat	kezelése
a)	 	az	adatkezelőre	vonatkozó	jogi	kötelezettség	teljesítése	céljából	szükséges,	vagy
b)	 	az	adatkezelő	vagy	harmadik	személy	jogos	érdekének	érvényesítése	céljából	szük-

séges,	és	ezen	érdek	érvényesítése	a	személyes	adatok	védelméhez	fűződő	jog	kor-
látozásával arányban áll.

Az Infotv. értelmében, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került 
sor,	az	adatkezelő	a	felvett	adatokat	törvény	eltérő	rendelkezésének	hiányában
a)	 	a	rá	vonatkozó	jogi	kötelezettség	teljesítése	céljából,	vagy
b)	 	az	 adatkezelő	 vagy	 harmadik	 személy	 jogos	 érdekének	 érvényesítése	 céljából,	 ha	

ezen	érdek	érvényesítése	a	személyes	adatok	védelméhez	fűződő	jog	korlátozásá-
val arányban áll,

további	külön	hozzájárulás	nélkül,	valamint	az	érintett	hozzájárulásának	visszavonását	
követően	is	kezelheti.

Az	érintett	természetes	személy	előzetes	hozzájárulása	esetén	a	biztosító	egyéb	céllal	is	
kezelhet	személyes	adatokat.	Ezen	adatkezelésekről	a	biztosító	az	adatoknak	a	cél	sze-
rinti felvételekor ad tájékoztatást.

6.4. Az adatkezelés időtartama
A Bit. 142.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a biztosító a személyes adatokat a biz-
tosítási	jogviszony	fennállásának	idején,	valamint	azon	időtartam	alatt	kezelheti,	amed-
dig	a	biztosítási	jogviszonnyal	kapcsolatban	igény	érvényesíthető.	A	biztosító	a	létre	nem	
jött	biztosítási	szerződéssel	kapcsolatos	személyes	adatokat	addig	kezelheti,	ameddig	a	
szerződés	létrejöttének	meghiúsulásával	kapcsolatban	igény	érvényesíthető.	A	Bit.	159.§	
(5)	bekezdése	értelmében,	telefonon	történő	panaszkezelés	esetén	a	biztosító	és	az	ügy-
fél	közötti	telefonos	kommunikációt	a	biztosító	hangfelvétellel	rögzíti,	és	a	hangfelvételt	
öt	 évig	megőrzi.	A	Bit.	 159.§	 (10)	 bekezdése	 értelmében	 a	 biztosító	 a	 panaszt	 és	 az	
arra	adott	választ	öt	évig	őrzi	meg	és	azt	a	Felügyeletnek	kérésére	bemutatja.	A	biztosí-
tási	szerződés	megkötésével,	nyilvántartásával	összefüggésben	keletkezett,	számviteli	
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bizonylatnak	minősülő	dokumentumokat	a	biztosító	a	Számvitelről	szóló	2000.	évi	C.	tör-
vény	(a	továbbiakban:	Sztv.)	169.§	-a	értelmében	8	évig	őrzi	meg.

A	biztosító	a	6.7.	pontban	részletezett,	a	veszélyközösség	védelme	érdekében	történő	
adatátvétel folytán más biztosítótól beszerzett adatokat a 6.7. pontban részletezett felté-
telekkel	és	időtartam	elteltéig	kezeli.

A	biztosító	köteles	törölni	minden	olyan,	ügyfeleivel,	volt	ügyfeleivel	vagy	létre	nem	jött	
szerződéssel	kapcsolatos	személyes	adatot,	amelynek	kezelése	esetében	az	adatkeze-
lési	cél	megszűnt,	vagy	amelynek	kezeléséhez	az	érintett	hozzájárulása	nem	áll	rendel-
kezésre,	illetve	amelynek	kezeléséhez	nincs	törvényi	jogalap.

6.5. Az adatok megismerésére jogosultak köre, az adatok továbbítása
Az adatokat kizárólag társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hoz-
záférési	jogosultságokkal	rendelkező	munkavállalói,	illetve	a	társaságunk	részére	külön	
szerződés	 alapján	 adatfeldolgozási-	 vagy	 kiszervezett	 tevékenységet	 végző	 szemé-
lyek, szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által meghatározott terjedelemben és 
a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Az adatokat jogosultak megismerni 
továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben társaságunknak a 
biztosítási	 titok	megtartására	 vonatkozó	kötelezettsége	a	Bit.	 138-140.§-ai	 értelmében	
nem áll fenn. Társaságunk az adatkezelések során adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az adatkezelések során adatfeldolgozókat vesz igénybe. 
Az	adatfeldolgozók	személyéről	a	biztosító	a	https://www.genertel.hu/ weboldaláról elér-
hető	Adatkezelési	tájékoztatóban	ad	tájékoztatást	az	érintettek	részére.

6.6. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
Társaságunk	az	érintett	kérelmére	–	a	kérelem	benyújtásától	számított	legrövidebb	idő	
alatt,	 legfeljebb	azonban	25	napon	belül	–	közérthető	 formában,	az	érintett	erre	 irá-
nyuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a társa-
ságunk által – vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
személyes	adatairól,	azok	forrásáról,	az	adatkezelés	céljáról,	jogalapjáról,	időtartamá-
ról,	az	adatfeldolgozó	nevéről,	címéről	és	az	adatkezeléssel	összefüggő	tevékenysé-
géről,	adatvédelmi	 incidens	esetén	az	adatvédelmi	 incidens	körülményeiről,	hatásai-
ról	és	az	elhárítására	megtett	intézkedésekről,	továbbá	–	az	érintett	személyes	adatai-
nak	továbbítása	esetén	–	az	adattovábbítás	jogalapjáról	és	címzettjéről.	A	tájékoztatás	
ingyenes,	ha	a	tájékoztatást	kérő	a	folyó	évben	azonos	adatkörre	vonatkozóan	tájé-
koztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb ese-
tekben	költségtérítés	állapítható	meg.	A	már	megfizetett	költségtérítést	vissza	kell	térí-
teni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítés-
hez vezetett.

Az	érintett	kérheti	személyes	adatainak	helyesbítését,	 továbbá	–	törvény	vagy	–	tör-
vény	 felhatalmazása	alapján,	az	abban	meghatározott	 körben	–	helyi	önkormányzat	
rendelete	közérdeken	alapuló	célból	elrendelt	adatkezelések	kivételével	–	adatainak	a	
zárolását	vagy	törlését.	Társaságunk	az	érintett	által	kezdeményezett	adathelyesbíté-
seket a nyilvántartásaiban átvezeti.

Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a 
kezelése	ellen.	A	tiltakozást	társaságunk	annak	benyújtásától	számított	legrövidebb	időn	
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést	hoz,	és	döntéséről	az	érintettet	 írásban	 tájékoztatja.	Amennyiben	az	érintett	a	
döntéssel	nem	ért	egyet,	illetve	a	társaságunk	a	fenti	határidőt	elmulasztja,	úgy	a	döntés	
közlésétől,	illetve	a	határidő	utolsó	napjától	számított	30	napon	belül	jogosult	bírósághoz	

https://www.genertel.hu/
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fordulni. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait 
az	elhunyt	örököse,	illetve	a	biztosítási	szerződésben	nevesített	jogosult	is	gyakorolhatja.

Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, 
kérelmeit társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett 
bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett	be,	vagy	annak	közvetlen	veszélye	fennáll,	úgy	a	Nemzeti	Adatvédelmi	és	
Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóság	elérhetőségei	
Székhely:		 1125	Budapest,	Szilágyi	Erzsébet	fasor	22/c.
Levelezési	cím:		 1530	Budapest,	Pf.	5
Telefon:  06 1 391 1400
Telefax:  06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

6.7. A veszélyközösség védelme céljából történő adatkezelés
A	biztosítotti	veszélyközösség	érdekeinek	a	megóvása	érdekében	Társaságunk	-	a	jog-
szabályokban	foglalt	vagy	a	szerződésben	vállalt	kötelezettségének	teljesítése	során	a	
szolgáltatások	jogszabályoknak	és	szerződésnek	megfelelő	teljesítése,	a	biztosítási	szer-
ződésekkel	kapcsolatos	visszaélések	megakadályozása	céljából	-	a	Bit.149.	§-ában	biz-
tosított felhatalmazása alapján, jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az e 
biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási ter-
mék	sajátosságainak	a	 figyelembevételével	 kezelt	 -	 a	Bit.149.	§	 (3)-(	 6)	bekezdésben	
meghatározott adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meg-
határozott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a 
kért	adatok	fajtáját,	valamint	az	adatkérés	céljának	megjelölését.	A	megkeresés	és	annak	
teljesítése	nem	minősül	a	biztosítási	titok	megsértésének.

Társaságunk ennek keretében, 

Ø baleset és betegség biztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kap-
csolatban az alábbi adatokat kérheti:

a)	 	a	szerződő,	a	biztosított,	a	kedvezményezett	személy	azonosító	adatait;
b)	 	a	biztosított	 személy	adatfelvételkori,	 a	 szerződéses	kockázattal	 kapcsolatos	

egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c)	 	az	a)	pontban	meghatározott	személyt	érintő	korábbi	-	az	e	bekezdésben	meg-

határozott	 ágazathoz	 tartozó	 szerződéssel	 kapcsolatos	 -	 biztosítási	 esemé-
nyekre vonatkozó adatokat;

d)	 	a	megkeresett	 biztosítónál	megkötött	 szerződés	megkötésével	 kapcsolatban	
felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és

e)	 	a	megkeresett	biztosítónál	megkötött	szerződés	alapján	teljesítendő	szolgálta-
tások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

Ø	 szárazföldi	járművek	(sínpályához	kötött	járművek	nélkül),	sínpályához	kötött	jármű-
vek,	légjárművek,	hajók,	szállítmány,	tűz-	és	elemi	károk,	egyéb	vagyoni	károk,	hitel,	
kezesség	és	garancia,	különböző	pénzügyi	veszteségek,	jogvédelem,	segítségnyúj-
tás ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat 
kérheti:

a)	 	a	szerződő,	a	biztosított,	a	kedvezményezett	és	a	károsult	személy	azonosító	adatait;
b)	 	a	biztosított	vagyontárgyak,	követelések	vagy	vagyoni	jogok	beazonosításához	

szükséges adatokat;

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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c)	 	az	 b)	 pontban	 meghatározott	 vagyontárgyakat,	 követeléseket	 vagy	 vagyoni	
jogokat	érintően	bekövetkezett	biztosítási	eseményekre	vonatkozó	adatokat;

d)	 	a	megkeresett	 biztosítónál	megkötött	 szerződés	megkötésével	 kapcsolatban	
felmerült kockázat fel- méréséhez szükséges adatokat; és

e)	 	a	megkeresett	biztosítónál	megkötött	szerződés	alapján	teljesítendő	szolgálta-
tások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

Ø	 a	szárazföldi	járművekkel	kapcsolatos	felelősség,	(beleértve	a	fuvarozó	felelősségét	
is,	és	ideértve	a	kötelező	gépjármű-felelősségbiztosítást),	a	légi	járművekkel	kapcso-
latos	felelősség,	a	hajókkal	kapcsolatos	felelősség,	valamint	az	általános	felelősség-
biztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi ada-
tokat kérheti:

a)	 	a	károsult	személy	előzetes	hozzájárulása	esetén	a	károsult	személy	azonosító	
adatait;

b)	 	a	szerződő,	a	biztosított	és	a	kedvezményezett	azonosító	adatait,	továbbá	az	
előző	bekezdés	b)–e)	pontjában	meghatározott	adatokat;

c)	 	a	 károsult	 személy	 előzetes	 hozzájárulása	 esetén	 a	 személyi	 sérülés	 miatt	
kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvénye-
sítő	személy	adatfelvételkori,	a	szerződéses	kockázattal	kapcsolatos	egészségi	
állapotára vonatkozó adatokat; 

d)	 	a	károsodott	vagyontárgy	miatt	kárigényt	érvényesítő	személyt	érintő	korábbi,	-	
az	e	bekezdésben	meghatározott	ágazathoz	tartozó	szerződéssel	kapcsolatos	-	
biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatokat;,

e)	 	a	károsult	személy	előzetes	hozzájárulása	esetén	a	személyi	sérülés	vagy	sze-
mélyiségi	jogsérelem	miatt	sérelemdíj	iránti	igényt	érvényesítő	személyt	érintő	
korábbi	 -	 az	 e	 bekezdésben	 meghatározott	 ágazathoz	 tartozó	 szerződéssel	
kapcsolatos - biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.

Ø	 a	szárazföldi	járművek	(sínpályához	kötött	járművek	nélkül)	és	a	szárazföldi	járművek-
kel	kapcsolatos	felelősség	(beleértve	a	fuvarozó	felelősségét	is,	és	ideértve	a	kötelező	
gépjármű-felelősségbiztosítást)	biztosítási	ágazatokhoz	tartozó	szerződés	teljesítésé-
vel	kapcsolatosan	a	 jármű	járműazonosító	adatai	(rendszáma,	alvázszáma)	alapján	
–	a	szárazföldi	 járművekkel	kapcsolatos	felelősség,	(beleértve	a	fuvarozó	felelőssé-
gét	is,	és	ideértve	a	kötelező	gépjármű-felelősségbiztosítást)	ágazathoz	tartozó	károk	
esetén	a	károsult	előzetes	hozzájárulása	nélkül	 is	–	 társaságunk	 jogosult	az	alábbi	
adatokat kérni:

a)  az	adott	 járművet	 érintően	bekövetkezett	 biztosítási	 eseményekre	 vonatkozó	
adatokat,	így	különösen	a	káresemény	időpontjára,	jogalapjára,	a	jármű	sérülé-
seire és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó adatokat, ide-
értve	 a	megkereső	 biztosító	 által	megjelölt	 gépjárműben	 be-	 következett,	 de	
nem	gépjármű	által	okozott	károk	adatait	is,

b)	 	az	adott	járművet	érintően	a	biztosító	által	elvégzett	kárfelvétel	tényeire,	a	kár	
összegére	vonatkozó	információkat.

A	társaságunk	által	megkeresett	biztosító	a	jogszabályoknak	megfelelő	megkeresés	sze-
rinti	 adatokat	 a	 megkeresésben	meghatározott	 megfelelő	 határidőben,	 ennek	 hiányá-
ban	a	megkeresés	 kézhezvételétől	 számított	 tizenöt	 napon	belül	 köteles	 átadni	 társa-
ságunknak. Társaságunk a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kéz-
hezvételt	követő	kilencven	napig	kezelheti.	Ha	a	megkeresés	eredményeként	a	társasá-
gunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szüksé-
ges,	az	adatkezelés	fentebb	meghatározott	időtartama	meghosszabbodik	az	igény	érvé-
nyesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig. Ha a megkeresés eredményeként 
társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 
szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat 
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megismerését	követő	egy	évig	nem	kerül	sor,	az	adat	a	megismerést	követő	egy	évig	
kezelhető.	Társaságunk		az	e	célból	végzett	megkeresés	és	a	megkeresés	teljesítésé-
nek	tényéről,	továbbá	az	abban	szereplő	adatok	köréről	a	megkereséssel	érintett	ügyfe-
let	a	biztosítási	időszak	alatt	legalább	egyszer	értesíti.	Ha	az	ügyfél	az	információs	önren-
delkezési	jogról	és	az	információszabadságról	szóló	törvényben	szabályozott	módon	az	
adatairól tájékoztatást kér és társaságunk – a jelen bekezdésben meghatározottakra 
tekintettel	-	már	nem	kezeli	a	kérelemmel	érintett	adatokat,	akkor	ennek	a	tényéről	tájé-
koztatja	a	kérelmezőt.	Társaságunk	a	megkeresés	eredményeként	kapott	adatokat	a	biz-
tosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 
fenti	céltól	eltérő	célból	nem	kapcsolhatja	össze.	A	megkeresésben	megjelölt	adatok	tel-
jesítésének	a	helyességéért	és	pontosságáért	a	megkeresett	biztosító	a	felelős.	

6.8. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések 
A	Bit.	137-141.§-ai,	valamint	a	147.	§-a	alapján	(a	törvény	szerinti	számozás	és	felsoro-
lás megtartásával):

137. § Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a)	 a	biztosító	vagy	a	viszontbiztosító	ügyfele	vagy	annak	képviselője	a	kiszolgáltatható	

biztosítási	titokkört	pontosan	megjelölve,	erre	vonatkozóan	írásban	felmentést	ad,
b)	 e	törvény	alapján	a	titoktartási	kötelezettség	nem	áll	fenn,
c) a biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás 

lefolytatása keretében ismeri meg.
138. § (1)	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn
a)	 a	feladatkörében	eljáró	Felügyelettel,
b)	 a	nyomozás	elrendelését	követően	a	nyomozó	hatósággal	és	az	ügyészséggel,
c)	 büntetőügyben,	polgári	peres	vagy	nemperes	eljárásban,	közigazgatási	perben	eljáró	

bírósággal,	a	bíróság	által	kirendelt	szakértővel,	továbbá	a	végrehajtási	ügyben	eljáró	
önálló	bírósági	végrehajtóval,	a	csődeljárásban	eljáró	vagyonfelügyelővel,	a	 felszá-
molási	eljárásban	eljáró	ideiglenes	vagyonfelügyelővel,	rendkívüli	vagyonfelügyelővel,	
felszámolóval,	a	természetes	személyek	adósságrendezési	eljárásában	eljáró	főhite-
lezővel,	Családi	Csődvédelmi	Szolgálattal,	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	szolgálattal,
g)	 a	feladatkörében	eljáró	Gazdasági	Versenyhivatallal,
h)	 a	feladatkörében	eljáró	gyámhatósággal,
i)	 	az	egészségügyről	szóló	1997.	évi	CLIV.	törvény	108.	§	(2)	bekezdésében	foglalt	eset-

ben az egészségügyi államigazgatási szervvel,
j)	 törvényben	meghatározott	feltételek	megléte	esetén	a	titkosszolgálati	eszközök	alkal-

mazására,	titkos	információgyűjtésre	felhatalmazott	szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás ese-

tén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l)	 törvényben	szabályozott	 adattovábbítások	 során	átadott	 adatok	 tekintetében	a	 köt-

vénynyilvántartást	 vezető	 kötvénynyilvántartó	 szervvel,	 a	 kártörténeti	 nyilvántartást	
vezető	kárnyilvántartó	szervvel,	továbbá	a	járműnyilvántartásban	nem	szereplő	gép-
járművekkel	kapcsolatos	közúti	közlekedési	igazgatási	feladatokkal	összefüggő	ható-
sági	 ügyekben	 a	 közlekedési	 igazgatási	 hatósággal,	 valamint	 a	 Közigazgatási	 és	
Elektronikus	Közszolgáltatások	Központi	Hivatalával

m)	az	 állományátruházás	 keretében	 átadásra	 kerülő	 biztosítási	 szerződési	 állomány	
tekintetében	-	az	erre	irányuló	megállapodás	rendelkezései	szerint	-	az	átvevő	bizto-
sítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekinte-
tében	és	az	ezen	adatok	egymás	közti	átadásával	kapcsolatban	a	Kártalanítási	Szám-
lát	és	a	Kártalanítási	Alapot	kezelő	szervezettel,	a	Nemzeti	Irodával,	a	levelezővel,	az	
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Információs	Központtal,	a	Kártalanítási	Szervezettel,	a	kárrendezési	megbízottal	és	a	
kárképviselővel,	továbbá	-	a	közúti	közlekedési	balesetével	kapcsolatos	kárrendezés	
kárfelvételi	jegyzőkönyvéből	a	balesetben	érintett	másik	jármű	javítási	adatai	tekinte-
tében	az	önrendelkezési	joga	alapján	-	a	károkozóval,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszerve-
zett	tevékenységet	végzővel,	továbbá	a	könyvvizsgálói	feladatok	ellátásához	szüksé-
ges	adatok	tekintetében	a	könyvvizsgálóval,

p)	 fióktelep	esetében	-	ha	a	magyar	jogszabályok	által	támasztott	követelményeket	kielé-
gítő	 adatkezelés	 feltételei	minden	 egyes	 adatra	 nézve	 teljesülnek,	 valamint	 a	 har-
madik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabá-
lyok	által	támasztott	követelményeket	kielégítő	adatvédelmi	jogszabállyal	-	a	harma-
dik	országbeli	biztosítóval,	biztosításközvetítővel,

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

letes	 szabályairól	 szóló	 miniszteri	 rendeletben	 meghatározott	 kártörténeti	 adatra	 és	
bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval

t)	 a	mezőgazdasági	biztosítási	szerződés	díjához	nyújtott	támogatást	igénybe	vevő	biz-
tosítottak	 esetében	 az	 agrárkár-megállapító	 szervvel,	 a	 mezőgazdasági	 igazgatási	
szervvel,	 az	 agrárkár-enyhítési	 szervvel,	 valamint	 az	 agrárpolitikáért	 felelős	minisz-
ter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó 
intézménnyel

u) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal,

szemben,	ha	az	a)–j),	n),	s),	t)	és	u)	pontban	megjelölt	szerv	vagy	személy	írásbeli	meg-
kereséssel	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	megis-
merésére	jogosító	jogszabályi	rendelkezés	megjelölése	is.
(2)	Az	 (1)	bekezdés	e)	pontja	alapján	a	biztosítási	 titok	megtartásának	kötelezettsége	
abban	az	esetben	nem	áll	fenn,	ha	adóügyben,	az	adóhatóság	felhívására	a	biztosítót	tör-
vényben	meghatározott	körben	nyilatkozattételi	kötelezettség,	vagy	ha	biztosítási	szerző-
désből	eredő	adókötelezettség	alá	eső	kifizetésről	 törvényben	meghatározott	adatszol-
gáltatási	kötelezettség	terheli.
(2a)	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn	a	Hpt.-ben	meghatáro-
zott	pénzügyi	intézménnyel	szemben	a	pénzügyi	szolgáltatásból	eredő	követeléshez	kap-
csolódó	biztosítási	szerződés	vonatkozásában,	ha	a	pénzügyi	intézmény	írásbeli	megke-
reséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szer-
ződés	megjelölését,	a	kért	adatok	fajtáját,	és	az	adatkérés	célját.
(3)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét,	ha	a	biztosító	által	az	adóhatóság	felé	történő	
adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 
között	a	nemzetközi	adóügyi	megfelelés	előmozdításáról	és	a	FATCA	szabályozás	végre-
hajtásáról	szóló	Megállapodás	kihirdetéséről,	valamint	az	ezzel	összefüggő	egyes	törvé-
nyek	módosításáról	szóló	2014.	évi	XIX.	törvény	(a	továbbiakban:	FATCA-törvény)	alap-
ján	az	adó-	és	egyéb	közterhekkel	kapcsolatos	nemzetközi	közigazgatási	együttműködés	
egyes	szabályairól	szóló	2013.	évi	XXXVII.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	Aktv.)	43/B-43/C.	
§-ában	foglalt	kötelezettség	teljesítésében	merül	ki.
(4) A biztosító vagy a viszontbiztosító az (1) és (6) bekezdésekben, a 137. §-ban, a 140. 
§-ban és a 141. §-ban, továbbá a 6.7. pontban meghatározott esetekben és szervezetek 
felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
(5)	A	 biztosítási	 titoktartási	 kötelezettség	 az	 eljárás	 keretén	 kívül	 az	 (1)	 bekezdésben	
meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
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(6) A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, 
továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor 
is	köteles	haladéktalanul,	írásban	tájékoztatást	adni,	ha	adat	merül	fel	arra,	hogy	a	biz-
tosítási ügylet
a)	 a	 2013.	 június	 30-ig	 hatályban	 volt	 1978.	 évi	 IV.	 törvényben	 foglaltak	 szerinti	 kábí-

tószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, 
robbanóanyaggal	vagy	robbantószerrel	visszaéléssel,	lőfegyverrel	vagy	lőszerrel	visz-
szaéléssel,	pénzmosással,	bűnszövetségben	vagy	bűnszervezetben	elkövetett	bűn-
cselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenve-
délykeltéssel	vagy	kábítószer	készítésének	elősegítésével,	új	pszichoaktív	anyaggal	
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásá-
val,	terrorizmus	finanszírozásával,	robbanóanyaggal	vagy	robbantószerrel	visszaélés-
sel,	lőfegyverrel	vagy	lőszerrel	visszaéléssel,	pénzmosással,	bűnszövetségben	vagy	
bűnszervezetben	elkövetett	bűncselekménnyel	van	összefüggésben.

(7)	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn	abban	az	esetben,	ha	a	
biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni kor-
látozó	intézkedések	végrehajtásáról	szóló	törvényben	meghatározott	bejelentési	kötele-
zettségének tesz eleget.
(8)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	és	az	üzleti	titok	sérelmét	a	felügyeleti	ellenőrzési	eljá-
rás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi cso-
port	irányító	tagja	részére	történő	átadása.
(9)	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét	a	Hpt.	164/B.	§	szerinti	adattovábbítás.
139. § A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn	abban	az	esetben,	ha
a)	 a	magyar	bűnüldöző	szerv	-	nemzetközi	kötelezettségvállalás	alapján	külföldi	bűnül-

döző	szerv	írásbeli	megkeresésének	teljesítése	céljából	-	írásban	kér	biztosítási	titok-
nak	minősülő	adatot,

b)	 a	pénzügyi	információs	egységként	működő	hatóság	a	pénzmosás	és	a	terrorizmus	
finanszírozása	megelőzéséről	és	megakadályozásáról	szóló	törvényben	meghatáro-
zott	feladatkörében	eljárva	vagy	külföldi	pénzügyi	információs	egység	írásbeli	megke-
resésének	teljesítése	céljából	írásban	kér	biztosítási	titoknak	minősülő	adatot.

140. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a 
harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfel-
dolgozó	szervezethez	történő	adattovábbítás	abban	az	esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b)	 ha	 -	 az	 adatalany	 hozzájárulásának	 hiányában	 -	 az	 adattovábbításnak	 törvényben	

meghatározott	adatköre,	célja	és	jogalapja	van,	és	a	harmadik	országban	a	szemé-
lyes	adatok	védelmének	megfelelő	szintje	az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	
információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	törvény	(a	továbbiakban:	Infotv.)	8.	§	(2)	
bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.

(2)	A	biztosítási	titoknak	minősülő	adatoknak	másik	tagállamba	történő	továbbítása	ese-
tén	a	belföldre	történő	adattovábbításra	vonatkozó	rendelkezéseket	kell	alkalmazni.
141. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a)	 az	olyan	összesített	adatok	szolgáltatása,	amelyből	az	egyes	ügyfelek	személye	vagy	

üzleti adata nem állapítható meg,
b)	 fióktelep	esetében	a	külföldi	székhelyű	vállalkozás	székhelye	(főirodája)	szerinti	felügye-

leti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az 
megfelel	a	külföldi	és	a	magyar	felügyeleti	hatóság	közötti	megállapodásban	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	 ren-
delkezések	teljesítése	érdekében	történő	adatátadás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító a 
biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
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147. § (2) Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani 
az	 információt	a	közérdekű	adatok	nyilvánosságára	és	a	közérdekből	nyilvános	adatra	
vonatkozó	-	az	Infotv.-ben	meghatározott	-	adatszolgáltatási	kötelezettség	esetén.

7. Távértékesítési tájékoztató

A	 távértékesítés	 keretében	 kötött	 pénzügyi	 ágazati	 szolgáltatási	 szerződésekről	 szóló	
2005.	évi	XXV.	törvény	3.§	(2)	bekezdésének	ca)	pontja	és	a	törvény	6.§-a	értelmében	az	
e	törvény	szerint	fogyasztónak	minősülő	szerződő	azonnali	hatállyal,	indoklás	nélkül	fel-
mondhatja	a	szerződést	annak	megkötésétől	(a	szerződés	hallgatólagos	létrejötte	ese-
tén	az	ajánlattételtől)	számított	14	napon	belül,	amennyiben	a	szerződést	a	biztosító	és	a	
fogyasztónak	minősülő	szerződő	kötötte	meg	egymással	szervezett	távértékesítés	kere-
tében	olyan	módon,	hogy	a	szerződés	megkötése	érdekében	a	biztosító	kizárólag	a	tör-
vény	2.§	(1)	bekezdés	g)	pontja	szerinti	távközlő	eszközt	alkalmazott.	Nem	illeti	meg	a	
szerződőt	a	felmondási	jog,	olyan	biztosítások	esetén,	amelyek	időtartama	nem	haladja	
meg	az	egy	hónapot.	A	felmondást	írásban	a	biztosító	ügyfélszolgálati	elérhetőségeinek	
bármelyikére kell megküldeni, vagy személyesen benyújtani. A felmondási jogot hatá-
ridőben	érvényesítettnek	kell	tekintetni,	ha	a	szerződő	az	erre	vonatkozó	nyilatkozatát	a	
törvény	6.§	(1)-(8)	bekezdéseiben	meghatározott	határidő	lejárta	előtt	postára	adja	vagy	
egyéb	 igazolható	módon	a	biztosítónak	elküldi.	A	biztosítási	szerződés	azon	a	napon	
szűnik	meg,	amikor	az	írásbeli	felmondó	nyilatkozat	a	biztosítóhoz	beérkezik.	A	felmon-
dásra	 nyitva	 álló	 határidő	 lejárta	 előtt	 a	 biztosító	 a	 szerződés	 alapján	 a	 szolgáltatás	
nyújtását	csak	a	szerződő	kifejezett	hozzájárulását	követően	kezdheti	meg.	Amennyi-
ben	a	szerződő	a	felmondásra	nyitva	álló	határidőn	belüli	kockázatviselési	kezdettel	köti	
meg	a	szerződést,	úgy	azt	a	biztosító	egyben	a	szolgáltatás	nyújtásának	megkezdésére	
vonatkozó	hozzájárulásnak	 is	 tekinti.	A	 törvény	8.§-a	értelmében	amennyiben	a	szer-
ződő	a	fentiek	szerinti	felmondási	jogát	gyakorolja,	a	biztosító	kizárólag	a	szerződésnek	
megfelelően	ténylegesen	teljesített	szolgáltatás,	azaz	a	szerződés	megszűnésének	idő-
pontjáig	történt	kockázatviselés	időarányos	ellenértékét	jogosult	követelni.	A	szerződő	
által	 fizetendő	 összeg	 tehát	 a	már	 teljesített	 szolgáltatásért	 (kockázatviselésért)	 –	 a	
szerződésben	meghatározott	szolgáltatás	egészéhez	viszonyítottan	–	arányosan	járó	
összeg.	A	szerződés	megkötésével	kapcsolatos	szolgáltatások	ellenértéke	megtérítte-
tésének	is	csak	a	ténylegesen	teljesített	egyéb,	a	szerződés	tárgyát	képező	szolgálta-
tással	arányos	mértékben	van	helye.	A	szerződés	fentiek	szerinti	felmondása	esetén	a	
biztosító	köteles	a	szerződő	által	esetlegesen	már	befizetett	biztosítási	díjnak	a	szerző-
dés	megszűnéséig	teljesített	kockázatviselés	arányos	ellenértékét	meghaladó	részét	a	
felmondásról	szóló	nyilatkozat	kézhezvételét	követően	haladéktalanul,	de	legkésőbb	30	
napon	belül	a	szerződő	részére	visszatéríteni.	A	szerződő	köteles	a	biztosító	által	teljesí-
tett	szolgáltatást	a	felmondásról	szóló	nyilatkozatának	elküldését	követően	haladéktala-
nul,	de	legkésőbb	30	napon	belül	a	biztosító	részére	visszatéríteni.

8. Adózási tudnivalók

8.1. Az Általános Forgalmi Adó megtérítése
A  biztosító  a  biztosítási  szerződésből  eredő  kötelezettségével  összefüggésben, 
a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár 
következményeinek megszüntetéséhez  szükséges,  általános  forgalmi  adó  (ÁFA) 
köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után 
az ÁFA összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vál-
lalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltün-
tetik az ÁFA összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható,  feltéve, hogy 
a  jogosultnak az ÁFA összege  jogszabály alapján az állami költségvetésből nem 
térül meg.
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8.2. Balesetbiztosítási termékekkel kapcsolatos adózási tudnivalók

Adómentes a magánszemély számára történő szolgáltatás, ha az baleseti szolgál-
tatásnak minősül. Ezen kifizetésekhez kapcsolódóan a magánszemélynek adókö-
telezettsége nincs.

Más jövedelemként (a pótolt jövedelemre vonatkozó szabályok szerint) adóköteles 
a kifizető díjfizetésével létrejött balesetbiztosítási szerződés jövedelempótló, vala-
mint az eltelt napok száma alapján meghatározott szolgáltatásból a napi 15 ezer 
forintot meghaladó rész. A kifizetéskor a biztosító levonja az adóköteles jövedel-
met terhelő adóelőleget. E  jövedelmet a magánszemély köteles az adóbevallásá-
ban szerepeltetni.

9. Késedelmi kamat

A	biztosító	a	biztosítási	díj	késedelmes	megfizetése	esetén	jogosult	a	Polgári	Törvény-
könyvről	 szóló	 törvény	 (továbbiakban:	 Ptk.)	 6:48.	 §	 (1)	 bekezdésében	 meghatározott	
késedelmi kamatot felszámítani.

Amennyiben	a	díjfizetésre	köteles	szerződő	a	behajtási	költségátalányról	szóló	2016.	évi	
IX.	törvény	szerint	vállalkozásnak,	vagy	szerződő	hatóságnak	minősül,	úgy	a	biztosító	a	
biztosítási	díj	késedelmes	megfizetése	esetén	a	késedelmi	kamat	mellett	ugyanebben	a	
törvényben	meghatározott	behajtási	költségátalányra	tarthat	igényt.	

10. Adminisztrációs díj

A biztosító egyes eljárásokért adminisztrációs díjakat számíthat fel, az ezen eljárá-
sokkal összefüggésben felmerülő költségei megtérülése érdekében. Az egyes eljá-
rásokért felszámítandó mindenkori adminisztrációs díjakat a biztosító honlapján 
teszi közzé. 

11. A befizetett biztosítási díj elszámolásának sorrendje 

Amennyiben  a  Szerződőnek  a  szerződéséből/szerződéseiből  adódóan  kiegyenlí-
tetlen  tartozása áll  fenn Társaságunkkal  szemben,  és a Szerződő által befizetett 
összeg valamennyi tartozás kiegyenlítésére nem elégséges, úgy a Szerződő által 
befizetett díj elszámolása az egyes biztosítási szerződésekre irányadó szabályozás 
szerint  történik meg, míg  ilyen szabályozás hiányában elsősorban az alábbi sor-
rendben: tőketartozás (díjtartozás), késedelmi kamat, adminisztrációs díj.

Amennyiben a Szerződőnek egy biztosítási szerződését illetően több díjtartozása 
van a biztosító felé (pl. több díjrészlettel tartozik), és a befizetett díj nem fedezi vala-
mennyi tartozását, akkor a teljesítést a régebben lejárt díjtartozásra számolja el a 
biztosító.

12. A díjfizetés módja

12.1.	A	 felek	 a	 biztosítási	 díj	 megfizetésének	módjára	 vonatkozóan	 az	 alábbi	 fizetési	
módokon	történő	fizetésben	állapodhatnak	meg:
-	 	készpénz-átutalási	megbízással	 (csekken)	 –	 a	 biztosító	 a	 díjfizetési	 gyakoriságnak	

megfelelően	postai	úton	juttatja	el	a	szerződőnek	az	esedékes	díjat	tartalmazó	csek-
ket,	melyet	a	szerződő	köteles	befizetni,

-	 csoportos	beszedési	megbízással	(inkasszóval)	–	a	szerződő	megbízást	ad	a	folyó-
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számláját	vezető	banknak	a	rendszeres	díjak	lehívásának	engedélyezésére,
-	 	átutalási	megbízással	–	a	biztosító	a	díj	esedékessége	előtt	 (a	választott	díjfizetési	

ütemnek	megfelelően)	díjbekérőt	küld	a	szerződőnek,	mely	alapján	a	szerződő	meg-
bízást	ad	a	bankjának	a	díjbekérőn	megjelölt	díj	átutalására.

12.2. Amennyiben nem áll rendelkezésre az esedékes díj megfizetésére szolgáló, 
a biztosító által kiállított készpénz-átutalási megbízás (csekk), díjbekérő vagy más 
dokumentum, a szerződő köteles az esedékes díjat belföldi postautalványon (pos-
tai  „piros”  csekken)  vagy  banki  átutalással  a  kötvényszám  feltüntetése  mellett 
megfizetni. 

12.3. Amennyiben  az  ügyfél  a  díjbekérőt  az  esedékes  egyszeri  díj  vagy  díjrész-
let esedékességét megelőző 10. napig nem kapja kézhez, ezt az ettől számított 5 
napon belül az ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén köteles jelezni. 
12.4.	A	szerződőnek	bármikor	lehetősége	van	a	biztosító	honlapján	erre	kialakított	felü-
leten	esedékes	díjának	bankkártyával	történő	befizetésére	(https://www.genertel.hu/ugy-
felszolgalat/online-dijfizetes).

13. A biztosításközvetítő

13.1.	A	biztosítási	szerződés	közvetítője	lehet	függő	vagy	független	biztosításközvetítő,	
valamint	kiegészítő	biztosításközvetítői	tevékenységet	végző	személy.	

13.2.	A	függő	biztosításközvetítő	(ügynök)	a	biztosítási	szerződést	a	biztosítóval	fennálló	
jogviszonya	alapján	közvetíti.	Függő	biztosításközvetítő	a	többes	ügynök	is,	aki	egyidejű-
leg	több	biztosítóval	fennálló	jogviszonya	alapján	a	biztosítók	egymással	versengő	termé-
keit	közvetíti.	A	függő	biztosításközvetítő	közvetítői	tevékenysége	során	esetlegesen	oko-
zott	károkért	a	biztosító	felelős,	és	a	biztosító	köteles	a	felmerült	sérelemdíjat	megfizetni.	

13.3.	Független	biztosításközvetítő	az	alkusz,	aki	az	ügyfél	megbízásából	jár	el	és	a	biz-
tosítók	egymással	versengő	 termékeit	közvetíti.	A	 független	biztosításközvetítő	a	 tevé-
kenysége	során	a	biztosítási	szakmai	szabályokat	mindenkor	megtartva	köteles	eljárni.	
A	független	biztosításközvetítő	e	kötelezettsége	elmulasztásáért	(független	biztosításköz-
vetítői	műhiba),	így	különösen	a	téves	tanácsadásért,	a	szabálytalan	díjkezelésért,	a	nyi-
latkozatok	késedelmes	továbbításáért	felelős.	Ezen	felelőssége	kiterjed	a	nevében	eljáró	
személyek tevékenységére is.

13.4.	Kiegészítő	biztosításközvetítői	tevékenységet	végző	személynek	–	az	575/2013/EU	
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pontjában megha-
tározott	hitelintézettől	vagy	befektetési	vállalkozástól	eltérő	–	természetes	vagy	jogi	sze-
mély	minősül,	aki	az	őt	megbízó	biztosító,	 többes	ügynök	vagy	alkusz	 felelősségválla-
lása	mellett,	javadalmazás	ellenében	a	főtevékenységéhez	kapcsolódóan	kiegészítő	jel-
leggel	végez	kiegészítő	biztosításközvetítői	tevékenységet,	amennyiben	az	alábbi	felté-
telek mindegyike teljesül:
a)	 	a	személy	fő	szakmai	tevékenysége	nem	a	biztosítási	értékesítés,
b)	 	a	 közvetített	 biztosítási	 szerződés	 kiegészítője	 valamely	 szolgáltató	 által	 kínált	 ter-

méknek vagy nyújtott szolgáltatásnak,
c)	 	a	 közvetített	 biztosítási	 szerződés	 nem-életbiztosítási	 szerződés	 és	 nem	 tartalmaz	

felelősségi	kockázatot,	kivéve,	ha	az	ilyen	fedezet	kiegészíti	a	személy	által	fő	szak-
mai tevékenységeként kínált terméket vagy nyújtott szolgáltatást,

d)	 	a	biztosítótól	az	ügyfélnek	járó	összeget	előzetesen	nem	vesz	át.
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13.5. A biztosító képviselője – ideértve a biztosító ügynökét is – biztosítási díj átvé-
telére nem jogosult.

13.6.	A	biztosító	megbízásából	eljáró	függő	biztosításközvetítő	(ügynök)	és	többes	ügy-
nök	a	biztosítótól	az	ügyfélnek	járó	összeget	előzetesen	nem	vehet	át.

13.7.	A	biztosítóval	 jogviszonyban	álló,	 részére	közvetlenül	értékesítési	 tevékenységet	
végző,	biztosításközvetítőnek	nem	minősülő,	a	Bit.	4.	§	(1)	bekezdés	15.	pont	a)	alpont	
szerinti	természetes	személyek	(a	biztosító	közreműködői)	teljesítményarányos	díjazás-
ban részesülnek. Ez a tájékoztatás arra az esetre is kiterjed, ha a biztosító ügyfele a biz-
tosítási	szerződéssel	összefüggésben,	a	szerződés	megkötése	után	teljesít	fizetést	-	a	
folytatólagos,	előre	ütemezett	díjak	kivételével.

14. Kedvezmények igénybevétele

Abban	az	esetben,	amennyiben	a	szerződő	a	biztosítási	díj	mértékét	befolyásoló	kedvez-
ményt	vett	igénybe,	melyet	követően	a	kedvezményre	jogosító	körülmények	megváltoz-
nak,	vagy	utóbb	már	nem	állnak	fenn,	(pl.	inkasszós	fizetési	mód	megváltozása,	inkasz-
szós	fizetés	lehetetlenné	válása	inkasszós	felhatalmazás	hiányában	vagy	annak	vissza-
vonása	miatt)	úgy	a	szerződő	a	kedvezményre	való	jogosultságát	elveszti	és	köteles	a	
kedvezmény	figyelembe	vétele	nélkül	számított	biztosítási	díj	megfizetésére.	Ilyen	eset-
ben a kedvezmény nélkül számított díj akkor esedékes, amikor a biztosító erre vonatko-
zóan	felhívást	(díjbekérő,	csekk	küld)	vagy	a	díj	beszedési	megbízással	(inkasszó)	tör-
ténő	beszedését	először	megkísérli.	

15. Jognyilatkozatok

15.1. Ha az ügyfél által megadott címadatok megegyeznek a biztosító által nyilván-
tartott címmel, úgy a biztosító a küldeményeit, postai út esetén az annak kiküldé-
sét követő 5. munkanapon, míg elektronikus küldemények esetén az elküldés nap-
ján, kézbesítettnek kell tekinteni.

15.2. Postai úton tértivevénnyel történő közlés esetében kézbesítettnek kell tekin-
teni a biztosító által küldött jognyilatkozatot akkor is, ha annak átvételét a címzett 
megtagadta, vagy ha a küldemény a címzett – biztosító által nyilvántartott– címéről 
„ismeretlen helyre költözött” vagy ”nem kereste” jelzéssel érkezik vissza. Kézbesí-
tettnek kell tekinteni továbbá a nyilatkozatot akkor is, ha annak átvételét a címzett 
vagy annak képviselője aláírásával elismerte.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a Felek esetleges korábbi szerző-
déses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

16.2. A felek között létrejött megállapodás a biztosítási szerződés valamennyi fel-
tételét  tartalmazza,  az  írásbeli  szerződésbe nem  foglalt  korábbi megállapodások 
hatályukat vesztik.

16.3. A biztosító az ügyfelet automatizált hívórendszer alkalmazásával is megke-
resheti.

16.4. A Biztosító kizárólag azzal a feltétellel köt biztosítási szerződést, hogy a szer-
ződő nem áll semmilyen
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a) az ENSZ határozataiban rögzített szankció, korlátozás vagy tilalom alatt; vagy 
b)  az EU vagy az USA által kihirdetett bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági 

szankció, illetve törvényi, jogszabályi szankciós rendelkezés hatálya alatt, ide-
értve az EU pénzügyi szankciós rendeleteit és a U.S. Department of the Treasury, 
Office of Foreign Assets Control (OFAC) által kiadott egységes szankciós listát is.

A  biztosítási  szerződésben  nem  lehet  érvényesen megjelölni  olyan  biztosítottat, 
kedvezményezettet, illetve szolgáltatásra/kifizetésre jogosult egyéb olyan személyt 
(a továbbiakban együttesen: kifizetésre jogosult), aki a fenti szankciók, korlátozá-
sok vagy tilalmak hatálya alatt állnak.

A biztosítási szerződés,  illetve annak megfelelő  része megszűnik, amennyiben a 
szerződő,  illetve  a  kifizetésre  jogosult  a  szerződés megkötését  követően  a  fenti 
szankciók, korlátozások, vagy tilalmak hatálya alá kerül. Ilyen esetben a szerződés 
megszűnésének időpontja a szankció, a korlátozás, vagy a tilalom hatályba lépé-
sének napja.

A Biztosító nem teljesít szolgáltatást vagy egyéb kifizetést, amennyiben a kifize-
tésre jogosultak a fenti szankciók, korlátozások vagy tilalmak hatálya alatt állnak.

16.5. A biztosító a baleset- és betegségbiztosítások (egészségbiztosítások) eseté-
ben jogosult a technikai kamatlábat a biztosítási szerződés tartama alatt megvál-
toztatni, azzal a feltétellel, hogy a változtatásra csak akkor kerülhet sor, ha a tech-
nikai  kamatlábak  legnagyobb mértékéről  szóló  jogszabályban  rögzített  technikai 
kamatláb legnagyobb mértéke módosul. A módosítás mértéke nem haladhatja meg 
a jogszabály módosításban foglalt mértéket.

16.6.	Felhívjuk	a	figyelmét,	amennyiben	a	biztosítási	terméket	egy	csomag	vagy	ugyana-
zon	megállapodás	részeként	olyan	áru	vagy	szolgáltatás	kiegészítőjeként	vásárolja	meg,	
amely	nem	biztosítás,	 úgy	az	áru	 vagy	a	 szolgáltatás	 külön	 történő	megvásárlásának	
lehetőségéről	az	eladó,	illetve	a	szolgáltató	köteles	tájékoztatást	adni.

16.7. A biztosító a termékeit tanácsadás nélkül értékesíti.

17. Irányadó jog, joghatóság kikötése

A	biztosítási	szerződésre,	amennyiben	a	felek	másként	nem	állapodnak	meg,	vagy	jog-
szabály	eltérően	nem	rendelkezik,	a	magyar	 jog	szabályai	az	 irányadók.	Amennyiben 
a szerződő fél a biztosítási szerződés létrejöttének időpontjában Magyarországon 
rendelkezik lakóhellyel, székhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, úgy a szer-
ződésből eredő jogviták rendezésére kizárólag a magyar bíróságok jogosultak.

18. A jelen ügyféltájékoztatónak a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől lényege-
sen eltérő rendelkezései

Jelen fejezet nem tartalmazza az ügyféltájékoztatónak azon – a biztosító által alkalmazott 
korábbi	általános	feltételektől	eltérő	–	rendelkezéseit,	melyek	módosítására	a	2014.	már-
cius	15-én	hatályba	lépett,	a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvénynek	tör-
ténő	megfelelés	érdekében	került	sor.	

18.1. A befizetett díj elszámolásának sorrendje (11. pont)
Amennyiben	a	Szerződő	által	a	Biztosító	részére	befizetett	összeg	valamennyi	fennálló	
tartozás	kiegyenlítésére	nem	elégséges,	úgy	a	befizetett	díj	elszámolása	az	egyes	bizto-
sítási	szerződésekre	irányadó	szabályozás	szerint,	annak	hiányában	jelen	ügyféltájékoz-
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tatóban foglaltak	szerint	történik	meg.	Amennyiben	szerződőnek	egy	biztosítási	szerző-
dését	illetően	több	díjtartozása	van	a	biztosító	felé	úgy	a	befizetett	díj	elszámolása	a	jelen	
ügyféltájékoztatóban	foglaltak	szerint	történik	meg.

18.2. Egyéb rendelkezések (16. pont)
A	Ptk.	6:63.	§.-ában	foglaltaktól	eltérően	nem	válik	a	biztosítási	szerződés	tartalmává	a	
Felek	esetleges	korábbi	szerződéses/üzleti	gyakorlata,	szokása,	illetve	a	biztosítási	üzlet-
ágban	a	hasonló	 jellegű	szerződés	alanyai	által	széles	körben	ismert	és	rendszeresen	
alkalmazott szokás.
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