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Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük bizalmát, hogy ajánlatával Társaságunkat, az

MKB Általános Biztosító Zrt.-t kereste meg. Kérjük az

ajánlat aláírása elôtt figyelmesen olvassa el jelen ügyfél-

tájékoztatónkat, mely 

a) a biztosító fôbb adatiról szóló tájékoztatót,

b) a panaszügyintézésrôl szóló tájékoztatót,

c) az adatkezelésrôl és az adatvédelemrôl szóló

tájékoztatót, 

d) a biztosítási titokról szóló tájékoztatót, 

e) a biztosítók közötti adatátadási megkeresések-

rôl szóló tájékoztatót,

f) az irányadó jogot, valamint

g) a szerzôdési feltételeknek a Polgári Törvény-

könyv rendelkezéseitôl lényegesen eltérô ren-

delkezéseit

foglalja magában.

A 2003. évi LX. törvény (továbbiakban: Bit) 10. sz. mellék-

lete 1.-9. pontjai szerinti tájékoztatási kötelezettségének

az MKB Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító)

az általános biztosítási feltételek átadásával tesz eleget,

mely általános szerzôdési feltételek dôlt betûvel vagy

vastagon szedve, ezáltal  külön kiemelve tartalmazzák a

biztosítási szerzôdés legfontosabb ismertetôit.

Kérjük, csak akkor írja alá az ajánlatot, ha biztos abban,

hogy az ajánlat szerinti biztosítás mindenben megfelel

az Ön igényeinek. Tájékoztatjuk, hogy jelen ügyféltájé-

koztató a biztosítási szerzôdés részét képezi.

I. Néhány szó az MKB Általános Biztosító Zrt.-rôl

1) A biztosító tulajdonosai az MKB Bank Zrt., vala-

mint a Versicherungskammer Bayern Versiche-

rungsanstalt des öffentlichen Recht.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045631

Nyilvántartja: A Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága

Fô tevékenységi köre: nem életbiztosítás

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.

Tevékenységi engedély száma: E-II-251/2007

Székhelyének állama: Magyarország

Adatkezelési nyilvántartási száma: 

NAIH-56917/2012 – NAIH-56943/2012

Jogi formája: zártkörûen mûködô

részvénytársaság

2) Elérhetôségeink:
� levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
� telefon: + 36 1 886 6900
� fax: + 36 1 886 6909
� e-mail: info@mkbb.hu
� honlap: https://www.mkbb.hu

https://www.mkbbdirekt.hu

3) A biztosító felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti

Bank (továbbiakban: Felügyelet).
� Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
� Elérhetôség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
� Központi levelezési címe: Budapest, 

BKKP Pf.777.
� Központi telefonszáma (36-1) 489-9100
� Ügyfélszolgálati telefonszáma: 06-40-203-776
� Központi fax száma: (36-1) 489-9102
� E-mail címe: ügyfélszolgálat@mnb.hu

4) Biztosítónk a Felügyelet által felügyelt tevékeny-

ség folytatására jogosult szervezet, amely tevé-

kenységünket fogyasztóvédelmi hatóságként a

Felügyelet ellenôrzi

a) a fogyasztókkal szemben tanúsítandó maga-

tartásra vonatkozó kötelezettséget megálla-

pító, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi

CXXXIX. törvényben meghatározott jogszabá-

lyokban elôírt rendelkezéseknek,

b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen ke-

reskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény rendelkezéseinek,
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c) a gazdasági reklámtevékenység alapvetô fel-

tételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény rendelkezéseinek,

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal össze-

függô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló

2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (to-

vábbiakban együttesen fogyasztóvédelmi ren-

delkezéseknek), 

e) a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos

kötelezettségek, továbbá a

f) 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet – a pénzügyi szer-

vezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi szer-

vezet általi megsértése esetén (továbbiakban

fogyasztóvédelmi eljárás).

II. Tájékoztató a panaszügyintézésrôl

1) Az ajánlattal, a biztosítási szerzôdéssel és a biz-

tosító szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel

vagy esetleges problémáival forduljon bizalommal

a biztosítás közvetítôjéhez.

További információk találhatóak a www.mkbb.hu

és https://direkt.mkbb.hu honlapokon is.

Amennyiben problémáira megnyugtató választ a

fentiek igénybevétele után sem kap, kérjük, for-

duljon bizalommal a biztosító Ügyfélszolgálatá-

hoz. Elérhetôségeink az alábbiak:
� Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
� E-mail: info@mkbb.hu
� Telefax:+36 1 886 6909
� Telefon:+36 1886 6900

2) A biztosító magatartására, tevékenységére vagy

mulasztására vonatkozó panaszát az ügyfélszolgá-

lat részére szóban (telefonon vagy személyesen),

illetve írásban (személyesen vagy más által átadott

irat útján), postai úton, telefaxon, elektronikus le-

vélben lehet megtenni. 

Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panasz-

kezelés módjával, és a panaszkezelési nyilvántartás

vezetésével kapcsolatos további részletes informá-

ciókat megtalálja a honlapunkon, illetôleg az ügy-

félszolgálati irodánknál kihelyezett panaszkezelési

szabályzatunkban.

3) Jogorvoslati lehetôségek:

a) Pénzügyi Békéltetô Testület:

A szerzôdés létrejöttével, érvényességével,

joghatásaival és megszûnésével, továbbá szer-

zôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-

csolatos jogvita esetén békéltetô testületi eljá-

rást kezdeményezhet.
� Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 

1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
� Telefonszám: 06-1/4899-100
� E-mail cím: pbt@mnb.hu

Bôvebben a www.felugyelet.mnb.hu/pbt hon-

lapon kaphat tájékoztatást.

b) Fogyasztóvédelmi eljárás:

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX.

törvény szerinti pénzügyi fogyasztói vitában

fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése

esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdemé-

nyezhet.
� Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 

1534 Budapest BKKP Pf. 777.
� Telefonszám: 06-40/203-776
� E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bôvebben a www.felugyelet.mnb.hu/ 

fogyasztoknak/ugyfelszolgalat honlapon

kaphat tájékoztatást.

c) Bíróság:

Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel ren-

delkezô bíróság (http://www.birosagok.hu).

III. Adatkezelés, adatvédelem

1) Személyes adat az olyan adat, adatból levonható

következtetés, amely kapcsolatba hozható egy

meghatározott (azonosított vagy azonosítható)

természetes személlyel.

2) A biztosító feladatai ellátásához az ügyfél azon

adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási

szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásá-

val, szolgáltatásával összefüggnek. 

3) Ügyfélnek minôsül az ajánlattevô, a szerzôdô, a

biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biz-

tosító szolgáltatására jogosult más személy. 

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkal-

mazásában ügyfél az is, aki a szerzôdésre ajánlatot

tesz.

4) Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés

megkötéséhez, módosításához, állományban tar-

tásához, a biztosító követeléseinek megítéléséhez

szükséges vagy törvényben meghatározott más
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cél lehet. Ettôl eltérô adatkezelést a biztosító csak

az ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A

hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem

érheti hátrány és annak megadása esetén részére

nem nyújtható elôny. 

5) Az információs önrendelkezési jogról és az

információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak

megfelelôen tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az

Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzá-

járulását Ön a biztosítási ajánlattétellel adja meg.

Az adatkezelés jogalapja a Bit. 155.§- a.

6) A Bit. alkalmazásában az elhunyt személyhez

kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok

kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések

az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba

hozható adatok tekintetében az érintett jogait az

elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben

nevesített jogosult is gyakorolhatja.

7) A biztosító a személyes adatokat, továbbá az

egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggô,

általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony

fennállásának idején, valamint azon idôtartam

alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal

kapcsolatban igény érvényesíthetô. A biztosító a

létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos

személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a

szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcso-

latban igény érvényesíthetô. 

8) Telefonon történt panaszkezelés esetén a biztosító

a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommu-

nikációt hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt

legalább egy évig megôrzi. A biztosító köteles

törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel

vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos, az

egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggô

adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési

cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett

hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek

kezeléséhez nincs törvényes jogalap.

9) A biztosítási szerzôdés végrehajtása érdekében a

biztosító kezeli az ügyfelek személyes adatait. 

Az érintett ügyfél egészségi állapotával össze-

függô adatokat a biztosító az egészségügyi és a

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok keze-

lésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény

rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli

hozzájárulásával kezelheti. 

10) Adatfeldolgozási tevékenységet a biztosító részére

kizárólag erre irányuló megbízási szerzôdés alap-

ján, kiszervezett tevékenység keretében jogo-

sultak harmadik személyek végezni. Az ügyfél

adatait kizárólag a biztosító erre feljogosított

munkatársai, megbízott biztosításközvetítôi, illet-

ve a biztosító részére külön szerzôdés keretében

adatfeldolgozási-és/vagy kiszervezett tevékeny-

séget végzô személyek, szervezetek ismerhetik

meg, a biztosító által meghatározott terjede-

lemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges

mértékben.

11) Az ügyfél adatait jogosultak megismerni továbbá

mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel

szemben a biztosító a biztosítási titok megtartá-

sának a kötelezettsége az alábbi IV.4. pont

értelmében nem áll fenn.

12) A biztosító az ügyfelek személyes adatait, erre

vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzájárulása nél-

kül csak a Bit. 153-161.§ és 165.§-aiban nevesített

szervezeteknek továbbíthatja.

13) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô

személyes adatokat az adattovábbítástól számított

5 év elteltével, az egészségügyi adatok vagy az

Info. törvény szerint különleges adatnak minôsülô

adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni

kell.

14) Az érintett ügyfél kérelmére a biztosító  köteles tá-

jékoztatást adni az ügyfél részére az általa kezelt,

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatke-

zelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adat-

feldolgozó nevérôl, címérôl, az adatkezeléssel

összefüggô tevékenységérôl, továbbá – az ügyfél

személyes adatainak továbbítása esetén – az

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl. Tör-

vény az adattovábbításról való tájékoztatást kizár-

hatja, illetve korlátozhatja. Az érintett ügyfél

kérheti személyes adatainak helyesbítését, továb-

bá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések

kivételével – adatainak zárolását és törlését. A biz-

tosító az érintett ügyfél által kezdeményezett

adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban köteles

átvezetni.
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15) Az érintett ügyfél az Info. törvényben megha-

tározott esetekben tiltakozhat személyes adatai-

nak a kezelése ellen. A tiltakozást a biztosító a

legrövidebb idôn belül, de  legfeljebb 15 napon

belül megvizsgálja és annak megalapozottságáról

döntést hoz, és errôl írásban tájékoztatja az

ügyfelet. Amennyiben az érintett ügyfél a dön-

téssel nem ért egyet, vagy a biztosító a fenti

határidôt elmulasztja, úgy az ügyfél a döntés

közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától szá-

mított 30 napon belül jogosult bírósághoz

fordulni.

16) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, telefon: +36/1-391-1400, e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu, fax:+36/1-391-1410) 

az érintett ügyfél jogosult bejelentéssel élni,

amennyiben észleli, hogy személyes adatai

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett

be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

IV. A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok

1) Bit. szerint biztosítási titoknak minôsülnek:

a) az ügyfél személyes adatai;

b) a biztosított vagyontárgy és annak értéke;

c) a biztosítási összeg;

d) élet,- baleset,- betegség- és felelôsségbiztosí-

tásnál az egészségi állapottal összefüggô

adatok;

e) a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifi-

zetés ideje;

f) a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével,

nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggô

valamennyi tény és adat.

2) A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás

nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik –

titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulaj-

donosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat,

akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékeny-

ségük során bármilyen módon hozzájutottak.

3) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik

személynek, ha

a) a biztosító ügyfele vagy annak törvényes

képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titok-

kört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan

írásban felmentést ad,

b) a  Bit.153.-161. §-aiban és 165.§-ában foglaltak

alapján a titoktartási kötelezettség nem áll

fenn.

4) A Bit. alapján a biztosítási titok megtartásának

kötelezettsége nem áll fenn

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében

eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,

továbbá az általuk kirendelt szakértôvel,

c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint

csôdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyé-

ben eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt

szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben

eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, to-

vábbá az általa kirendelt szakértôvel,

e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adó-

ügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót

törvényben meghatározott körben nyilatko-

zattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási

szerzôdésbôl eredô kötelezettség alá esô

kifizetésrôl törvényben meghatározott adat-

szolgáltatási kötelezettség terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szol-

gálattal,

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Verseny-

hivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény

108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi

hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek

megléte esetén a titkosszolgálati eszközök

alkalmazására, titkos információ gyûjtésére 

felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kocká-

zatvállalás (együttbiztosítás) esetén a koc-

kázatvállaló biztosítókkal,

l) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során

átadott adatok tekintetében a kötvénynyil-

vántartást vezetô kötvénynyilvántartó szervvel,

m) az állományátruházás keretében átadásra ke-

rülô szerzôdési állomány tekintetében az át-

vevô biztosítóval, a kárrendezéshez és a meg-

térítési igény érvényesítéséhez szükséges

adatok tekintetében, továbbá ezek egymás-

közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási

Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelô

szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel,

az Információs Központtal, a Kártalanítási Szer-
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vezettel, a kárrendezési megbízottal és a kár-

képviselôvel, illetve a károkozóval, amennyi-

ben az önrendelkezési jogával élve a közúti

közlekedési balesetével kapcsolatos kárrende-

zés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a balesetben

érintett másik jármû javítási adataihoz kíván

hozzáférni, 

n) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szük-

séges adatok tekintetében a kiszervezett tevé-

kenységet végzôvel,

o) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok bizto-

sával,

p) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatósággal

szemben, valamint

q) a  bonus-malus rendszer, az abba való beso-

rolás, illetve a káresetek igazolásának részletes

szabályairól szóló rendeletben meghatározott

kártörténeti adatra és bonus-malus besoro-

lásra nézve a rendeletben szabályozott esetek-

ben a biztosítóval szemben, ha az a-j), n) és r)

pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli

megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza

az ügyfél nevét, vagy a biztosítási szerzôdés

megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatké-

rés célját és jogalapját azzal, hogy k)-m), p), q)

pontban megjelölt szerv vagy személy kizáró-

lag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját 

és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a

jogalap igazolásának minôsül az adat meg-

ismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés

megjelölése is.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás

keretén kívül a fentebb meghatározott szervek

alkalmazottaira is kiterjed.

5) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító

által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült

Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi

megfelelés elômozdításáról és a FATCA szabá-

lyozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihir-

detésérôl, valamint az ezzel összefüggô egyes

törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. tör-

vény alapján az adó- és egyéb közterhekkel kap-

csolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés

egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény

43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése.

6) A biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbizton-

sági szolgálat és az ügyészség írásbeli megke-

resésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoz-

tatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosí-

tási ügylet:

a) 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi 

IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel

visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal vissza-

éléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyag-

gal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lô-

fegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénz-

mosással, bûnszövetségben vagy bûnszer-

vezetben elkövetett bûncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel,

kábítószer birtoklásával, kóros szenvedély-

keltéssel vagy kábítószer készítésének elô-

segítésével, új pszichoaktív anyaggal vissza-

éléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény

feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus

finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy rob-

bantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy

lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszö-

vetségben vagy bûnszervezetben elkövetett

bûncselekménnyel van összefüggésben.

A biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatat-

lan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogsza-

bályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô

megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa

kezelt, az adott üggyel összefüggô, biztosítási

titoknak minôsülô adatokról.

7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége

nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, az

Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör-

vényben meghatározott bejelentési kötelezett-

ségének tesz eleget.

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok

sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során az

összevont alapú felügyelet esetében a csoport-

vizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító

tagja részére történô átadása.

8) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége

nem áll fenn abban az esetben, ha

a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kö-

telezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô

szerv írásbeli megkeresésének teljesítése cél-

jából – írásban kér biztosítási titoknak minô-

sülô adatot a biztosítótól.

b) a pénzügyi információs egységként mûködô

hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finan-

NL 10001/4



6

szírozása megelôzésérôl és megakadályozá-

sáról szóló törvényben meghatározott fela-

datkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi

információs egység írásbeli megkeresésének

teljesítése céljából írásban kér biztosítási

titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

9) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító

által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy

harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez

(harmadik országbeli adatkezelô) történô adatto-

vábbítás abban az esetben:

a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írás-

ban hozzájárult, vagy

b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában

– az adattovábbításnak törvényben meghatá-

rozott adatköre, célja és jogalapja van, és a

harmadik országban az Info. törvény 8. § (2)

bekezdésében meghatározott bármely módon

biztosított.

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik

tagállamba történô továbbítása esetén a belföldre

történô adattovábbításra vonatkozó rendelkezé-

seket kell alkalmazni.

10) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása,

amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy

üzleti adata nem állapítható meg,

b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok

elvégzése céljából a miniszter részére személyes

adatnak nem minôsülô adatok átadása,

c) A Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejeze-

tében, a pénzügyi konglomerátumok kiegé-

szítô felügyeletérôl szóló törvényben foglalt

rendelkezések teljesítése érdekében történô

adatátadás.

A fenti adatok átadását a biztosító a biztosítási

titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

11) Biztosító jogutód nélküli megszûnése esetén a

biztosító által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a

keletkezésétôl számított 60 év múlva a levéltári

kutatások céljára felhasználható. 

Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra

hivatkozással visszatartani az információt a köz-

érdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbôl

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség

esetén.

12) A biztosító, a biztosítóban részesedést szerezni

kívánó személy, a vezetô állású személy, valamint

a biztosító alkalmazottja köteles a biztosító, biz-

tosításközvetítô, illetve szaktanácsadó mûkö-

désével kapcsolatban tudomására jutott üzleti

titkot – idôbeli korlátozás nélkül – megtartani.

13) A Bit. 162. §-ban elôírt titoktartási kötelezettség

nem áll fenn a feladatkörében eljáró

a) Felügyelettel,

b) nemzetbiztonsági szolgálattal,

c) Állami Számvevôszékkel,

d) Gazdasági Versenyhivatallal,

e) a központi költségvetési pénzeszközök fel-

használásának szabályszerûségét és célsze-

rûségét ellenôrzô, Kormány által kijelölt belsô

ellenôrzési szervvel,

g) vagyonellenôrrel,

h) Információs Központtal

szemben.

14) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a biztosító által

az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a

FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B-43/C. §-ában

foglalt kötelezettség teljesítéséhez.

15) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-ha-

tóság felé történô adatszolgáltatás az európai

felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és

Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, vala-

mint a716/2009/EK határozat módosításáról és a

2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül

helyezésérôl szóló 2010. november 24-i

1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi

rendeletnek megfelelôen.

V. A biztosítók közötti adatátadási megkeresések

1) A biztosító (megkeresô biztosító) – a veszélyközösség

érdekeinek a megóvása érdekében – a jogsza-

bályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt

kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások

jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô telje-

sítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos vissza-

élések megakadályozása céljából megkereséssel

fordulhat más biztosítóhoz, feltéve hogy a

megkeresô biztosító erre vonatkozó jogosultsága a

biztosítási szerzôdésben rögzítésre került. (Bit.161/A.)

A megkeresô biztosító a szerzôdés teljesítésével

kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
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a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és

a károsult személyazonosító adatait;

b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy

vagyoni jogok beazonosításához szükséges

adatokat;

c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat,

követeléseket vagy vagyoni jogokat érintôen

bekövetkezett biztosítási eseményekre vonat-

kozó adatokat;

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szer-

zôdés megkötésével kapcsolatban felmerült

kockázat felméréséhez szükséges adatokat;

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzô-

dés alapján teljesítendô szolgáltatások jog-

alapjának vizsgálatához szükséges adatokat,

valamint

f) az a) pontban meghatározott személyt érintô

korábbi – az e bekezdésben meghatározott

ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcsolatos –

adatokat.

2) Általános felelôsségbiztosítás esetén (Bit. 1. számú

melléklet A) rész 13. pont) a fenti adatokon túl, 

a szerzôdés teljesítésével kapcsolatban a károsult

személy elôzetes hozzájárulása esetén a megkere-

sô biztosító az alábbi adatokat kérheti:

a) személyi sérülés miatti kárigényt vagy sze-

mélyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti

igényt érvényesítô személy adat felvételkori, 

a szerzôdéses kockázattal kapcsolatos egész-

ségi állapotára vonatkozó adatokat, és

b) a károsodott vagyontárgy vagy a személyi

sérülés miatt kárigényt, vagy személyiségi

jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt ér-

vényesítô személyt érintô korábbi a Bit. 1. számú

melléklete A) rész 13. pontjában meghatáro-

zott ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcso-

latos – biztosítási eseményekre vonatkozó

adatokat.

3) A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meg-

határozott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog

azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok

fajtáját, valamint az adatkérés céljának meg-

jelölését. A megkeresés és annak teljesítése nem

minôsül a biztosítási titok megsértésének. A meg-

keresô biztosító felelôs a megkeresési jogosultság

tényének fennállásáért.

4) A megkeresô biztosító a megkeresés eredmé-

nyeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt

követô kilencven napig kezelheti.

5) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô

biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos

érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az

adatkezelés idôtartama meghosszabbodik az

igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás

befejezéséig.

6) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô

biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos

érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az

igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás

megindítására az adat megismerését követô egy

évig nem kerül sor, az adat a megismerést követô

egy évig kezelhetô.

7) A megkeresô biztosító a megkeresés és a meg-

keresés teljesítésének tényérôl, továbbá az abban

szereplô adatok körérôl a megkereséssel érintett

ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egy-

szer értesíteni köteles.

8) Ha az ügyfél az Info. törvényben szabályozott

módon az adatairól tájékoztatást kér és a megke-

resô biztosító már nem kezeli a kérelemmel érin-

tett adatokat, akkor ennek a tényérôl kell

tájékoztatni a kérelmezôt. A megkeresô biztosító a

megkeresés eredményeként kapott adatokat

biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására

jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 

Bit. 161/A. (1) bekezdésben meghatározottól

eltérô célból nem kapcsolhatja össze.

9) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének

a helyességéért és pontosságáért a megkeresett

biztosító a felelôs.

VI. Irányadó jog

A szerzôdés joga, a magyar jog: A biztosítási szerzô-

désre, amennyiben a felek másként nem állapodnak

meg, vagy jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a ma-

gyar jog szabályai az irányadók.

VII. Jelen Ügyfél-tájékoztatónak a Polgári Törvény-

könyv rendelkezéseitôl lényegesen eltérô rendel-

kezései

1) Az elévülés

A Ptk. 6:22 §-tól eltérôen, mely szerint a kö-

vetelések 5 év alatt évülnek el, a vagyonbiztosítási
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(beleértve a casco biztosítást is) és a baleset-

biztosítási szerzôdésbôl eredô igények elévülése 

a biztosítási esemény bekövetkeztétôl számított 

1 év. A felelôsségbiztosítási szerzôdésbôl eredô

igények elévülési ideje a kárnak, illetve a kár-

igénynek a biztosítottal való közlésétôl számított 

1 év. 

2) Egyéb rendelkezések

Ptk. 6:63. §.-ában foglaltaktól eltérôen nem válik a

biztosítási szerzôdés tartalmává a Felek esetleges

korábbi szerzôdéses/üzleti gyakorlata, szokása,

illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegû

szerzôdés alanyai által széles körben ismert és

rendszeresen alkalmazott szokás.

VIII. Egyéb

1) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi

jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény a

biztosítási szerzôdésekre vonatkozó adózással

kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E tör-

vényben és a hozzá kapcsolódó egyéb adósza-

bályokban lelhetôek fel a biztosításért fizetendô

díjra, a biztosító szolgáltatására, illetve a bizto-

sítással kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó

rendelkezések.

2) A biztosítási ajánlat aláírása elôtt kérjük, szí-

veskedjék figyelembe venni a következôket:

a) A megkötendô biztosítási szerzôdésre, a szer-

zôdô felek jogaira és kötelezettségeire a biz-

tosítási szerzôdési feltételek és záradékok

elôírásai az irányadók.

b) Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan átta-

nulmányozni, és ajánlatát csak ezt követôen

aláírni.

c) A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. 

A szerzôdô (biztosított) nyilatkozata csak akkor

hatályos, ha az a biztosító valamely szervezeti

egységének tudomására jut.

3) Ha a biztosító tájékoztatójával kapcsolatban bár-

milyen kérdése van, kérjük, forduljon telefonos

ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1-886-6900-es szá-

mon, ahol munkatársaink hétfôn, kedden és

szerdán 8.00 és 17.00 óra között, csütörtökön 8.00

és 20.00 óra között, pénteken 8.00 és 15.00 óra

között készséggel állnak rendelkezésére. Munka-

szüneti napot megelôzô napon társaságunk pén-

teki munkanap szerint érhetô el. Felhívjuk szíves

figyelmét, hogy a szerzôdési feltételekrôl rész-

letesen az MKB Biztosító termékeinek általános

szerzôdési feltételeibôl informálódhat. Bízunk

abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdek-

lôdését és hamarosan Önt is ügyfeleink között

üdvözölhetjük.

MKB Általános Biztosító Zrt.
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