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1. sz. melléklet: Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztatók

Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása
A Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a
szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a
biztosított gépjármű közlekedési balesete esetén a szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat nyújtja a gépjárműben utazó személyek részére (továbbiakban:
szerződés).
1.

A szerződés alanyai

1.1.

Biztosító

1.2.

Szerződő: az UniCredit Leasing Hungary Zrt., aki a szerződés

a fedezetbe vont gépjármű forgalomból való kivonásával, a kivonás
napjával,
•
a 8. pont szerinti biztosítási esemény bekövetkeztével, kivéve a
csonttörés, csontrepedés fedezet esetében. Csonttörés, csontrepedés
fedezet esetében a Biztosító a 8. pont szerinti biztosítási esemény
bekövetkezését követően még további egy alkalommal teljesít biztosítási
szolgáltatást a jelen Biztosítási Feltételekben foglaltak szerint azzal,
hogy a kockázatviselés a biztosított gépjármű vonatkozásában áll fenn,
legfeljebb 150 000 Ft összeg erejéig.
5.2.
A biztosító kockázatviselésének megszűnése nem érinti a megszűnés
előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vagy
függő károk elbírálását.
6.

A szerződő kötelezettsége

6.1.
A szerződő kötelezi magát, hogy a biztosított gépjármű üzembentartóját
tájékoztatja a biztosítási fedezetről, a kárrendezési feltételekről.

létesítésére, módosítására és megszűnésére jogosult és a biztosítási
díjat a biztosítónak megfizeti.
1.3.

Közvetítő: az UniCredit Biztosításközvetítő Kft.

1.4.

Biztosított: azok a természetes személyek, akik a szerződő által
fedezetbe vont (biztosított) gépjárműben vezetőként vagy utasként
utaznak.

1.5.

A felek a biztosított szerződésbe történő belépését kizárják.

1.6.

Kedvezményezett: a szolgáltatások igénybevételére jogosult személy.
A biztosított életben léte esetén a szolgáltatás jogosultja maga a
biztosított, a biztosított halála esetén a szolgáltatás jogosultja a
biztosított örököse(i).

1.7.

Biztosított gépjármű: a szerződő által finanszírozási szerződés alapján
finanszírozott gépjármű.

1.8.

Ügyfél: szerződő, vagy biztosított, vagy kedvezményezett.

2.

A biztosítás tartama

6.3.
A szerződő a biztosított gépjárművekről és azok biztosítási jogviszony
szempontjából szükséges adatairól naprakész nyilvántartást vezet, melynek alapján
a biztosító számára a biztosítottakról adatot szolgáltat.
7.

A biztosítás díja

A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének ellenértéke, melynek megfizetésére
a szerződő köteles.
8.

Biztosítási esemény és szolgáltatási összegek

Biztosítási esemény a gépjárműben utazó biztosított személynek a kockázatviselés
ideje alatt bekövetkezett közlekedési balesetből eredő:
Kockázatok:

Biztosítási összeg:

Baleseti halál

10 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 31-100%
lineáris szolgáltatás mellett (egyedi)

11 000 000 Ft

2.1.
A biztosítás határozatlan tartalmú, azzal, hogy a Szerződő a biztosítási
szerződés alapján a biztosított gépjárművek tekintetében a biztosítási díjat 1 éves
tartamra fizeti meg, és ezt követően a Szerződő jogosult az adott gépjárműre
vonatkozó újabb éves biztosítási díj megfizetésére.

Baleseti sérülés 1-30% mértékű
egészségkárosodás (egyedi)

maradandó

150 000 Ft

3.

Baleseti eredetű kórházi ápolásra szóló napi térítés,
5-50 napra
Csonttörés, csontrepedés - százalékos

10 000 Ft/nap

A biztosító kockázatviselése

3.1.
A biztosítás tartama alatt a szerződő által fedezetbe vont gépjárműre
vonatkozóan a kockázatviselés kezdete minden esetben a biztosított gépjárműnek a
finanszírozási szerződésben meghatározott személy részére történő átadásának
időpontja. A biztosító kockázatviselése a gépjármű átadásának időpontjától számított
365. nap eltelte után megszűnik, kivéve, hogyha a Szerződő az adott gépjármű
vonatkozásában 30 nappal a biztosító kockázatviselésének megszűnése előtt jelzi,
hogy az adott gépjárműre vonatkozóan további egy éves időtartamra kéri a biztosító
kockázatviselésének meghosszabbítását.
3.2.
A biztosító kockázatviselése a biztosított vonatkozásában kizárólag a
biztosított gépjárműben történő utazás ideje alatt bekövetkező biztosítási
eseményekre terjed ki.
3.3. A biztosító kockázatviselése kizárólag 3,5 tonna saját tömeget meg nem haladó
súlyú gépjárműre vonatkozik, azzal, hogy a hivatalos személyszállítóként üzemelő
gépjárművek akkor vonhatóak be a fedezetbe, ha a darabszámuk a teljes állomány
2%-át nem haladja meg.
4.

A kockázatviselés időbeli és területi hatálya

A biztosító kockázatviselése kiterjed a világ bármely országára, a nap 24 órájára.
5.

A biztosító kockázatviselésének megszűnése

5.1. A biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosított gépjármű tekintetében:
•
a szerződő és a biztosító között fennálló biztosítási szerződés
megszűnése esetén a biztosítási díjjal rendezett hónap utolsó napján 24
órakor,
•
ha a biztosított gépjármű finanszírozási szerződése megszűnik a
szerződőnél, a megszűnés napjával,

150 000 Ft

8.1. Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a biztosított akaratán kívül, hirtelen
fellépő, egyszeri külső behatásból eredő, nem várt esemény, amelynek
következtében az emberi szervezetben heveny módon anatómiai és funkcionális
károsodás és/vagy maradandó elváltozás vagy halál következik be.
8.2. Jelen biztosítási szerződés feltételei alapján közlekedési balesetnek minősül az
a baleset, amely közúton, a közúti közlekedés és a gépjármű üzemeltetése során,
annak balesetével kapcsolatosan következett be. Nem minősül közlekedési
balesetnek a biztosított gépjárműből való ki- és beszállás során bekövetkezett
baleset.
8.3. Biztosítási eseménynek minősül a biztosítottnak a tartam alatt a fentiek miatt
bekövetkező:
•
halála,
•
maradandó egészségkárosodása,
•
baleseti kórházi ápolása,
•
baleseti sérülése.
8.4. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset bekövetkeztének
napja.
8.5. Halmozott biztosítási esemény: egy szerződésen belül, egy balesetből eredően,
több biztosított személlyel kapcsolatban következik be a jelen szerződésben rögzített
biztosítási események valamelyike. A halmozott biztosítási esemény
bekövetkeztekor legfeljebb a halmozott biztosítási összeg kerül kifizetésre, melynek
nagysága legfeljebb 100.000.000,- Ft lehet.
9. Kizárt kockázat
Nem minősül biztosítási eseménynek és a biztosító nem nyújt szolgáltatást az alábbi
esetekben:
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9.1. A biztosított azon balesetére, amely közvetlenül vagy közvetve összefüggésben
áll harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel, felkeléssel, lázadással,
zavargással vagy terrorcselekménnyel, hadüzenettel vagy anélkül vívott harccal,
határvillongással, felkeléssel, forradalommal, zendüléssel, a törvényes kormány
elleni puccsal vagy puccskísérlettel, népi megmozdulással, nem engedélyezett
tüntetéssel vagy be nem jelentett sztrájkkal, idegen ország korlátozott
hadcselekményeivel, kommandó támadással, terrorcselekménnyel.
9.2. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosított balesete
atomkárok (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, radioaktív izotópok
sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, valamint ezek szennyezése) folytán
következik be.
9.3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosított balesete
alkoholos állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek
fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével
összefüggésben következett be.
9.4. Az öngyilkosság illetve annak kísérlete akkor sem minősül balesetnek, ha
azt a biztosított zavart tudatállapotban vagy beszámítási képességének
hiányában követte el, kivéve a vétlen, együttutazó biztosítottakat, akikre a kockázat
kizárása nem vonatkozik.

kötelezettsége csak a baleseti halál biztosítási összegének arra a részére
korlátozódik, amely meghaladja a már kifizetett maradandó egészségkárosodási
szolgáltatást.
11.2.3. Az adott balesetből visszamaradt, állandósult (maradandó)
egészségkárosodás mértékét a végállapot kialakulását követően a rendelkezésre
álló szakorvosi iratok, illetve amennyiben szükséges, a biztosított személyes orvosi
vizsgálata alapján a biztosító orvosa állapítja meg a sérülést követő 2 éven belül. A
maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító a gyógyulás folyamatától
függően, legkésőbb a sérüléstől számított 2. év betöltésekor - a gyógyulás
befejeződésének hiánya esetén is - megállapítja.
Egy szerv, testrész részbeni csonkolásánál vagy sérülésénél az ellátást követően a
maradandó egészségkárosodás mértékének megállapítására a rendelkezésre álló
szakorvosi adatok birtokában kerül sor.
11.2.4. Több szerv, testrész együttes sérülése esetén az egészségkárosodási
mértékek összeadódnak, de ennek mértéke a 100%-ot nem haladhatja meg.
11.2.5. A maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító a gyógyulás
folyamatától függően, legkésőbb a sérüléstől számított 2. év betöltésekor – a
gyógyulás befejeződésének hiánya esetén is – megállapítja.
11.2.6. Amennyiben a biztosított egészségi állapota a szolgáltatást követően javul, a
biztosító a már kifizetett biztosítási összeget nem igényli vissza.

9.5. A baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt
testrészekre és szervekre, illetve ezen sérülések későbbi következményeire.
9.6. A biztosított olyan balesete, amely pszichiátriai (neurózis) betegségével okozati
összefüggésben következett be.
9.7. A biztosított azon balesete, amely bizonyítottan az autó súlyosan elhanyagolt
műszaki állapotával hozható összefüggésbe.
9.8. Ha a közlekedési baleset idején a gépjárműben több személy utazott a forgalmi
engedélyben engedélyezettnél.
9.9. A gépjármű önkényes eltulajdonítása során bekövetkező baleset.
9.10. Olyan balesetek, melyek a biztosított autó-motorsporttal kapcsolatos
sporttevékenységével (pályabejárás, edzés, egyéb felkészülés és verseny) okozati
összefüggésben következtek be.

11.3. Kórházi ápolás (5-50 nap közötti időszakra)

10. A biztosító mentesülése
10.1. A közlési és változás-bejelentési kötelezettség megsértése esetén a biztosító
mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott
körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a
biztosítási esemény bekövetkeztében.
10.2. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított a
kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
10.3 A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól abban az esetben, ha a
biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi.
10.4. A biztosító a szerződésben meghatározott szolgáltatási összeget nem fizeti ki
és a biztosítás minden további kifizetés nélkül szűnik meg, ha a balesetet
jogellenesen, szándékos vagy súlyos gondatlansággal a szerződő fél vagy a
biztosított okozza. A mentesülés nem vonatkozik a vétlen, együttutazó
biztosítottakra,
10.5. A közlekedési balesetet súlyosan gondatlannak kell tekinteni akkor, ha az a
szerződő vagy a biztosított:
a)
szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye kapcsán vagy azzal
összefüggésben következett be,
b)
alkoholos vagy bódító-, kábítószeres befolyásoltsága, illetve toxikus
anyagok rendszeres szedése miatt következett be,
c)
érvényes jogosítvány nélküli gépjárművezetése közben következett be,
d)
ittas állapotban történt gépjárművezetése közben következett be, és
mindkét utóbbi esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is
megsértett.
11. A biztosító szolgáltatása
A biztosító az egyes kockázatok esetében a következő szolgáltatásokat nyújtja:
11.1. Haláleseti kockázat
Ha a biztosított a kockázatviselés időszaka alatt a szerződés tárgyát képező
gépjárműben közlekedve bekövetkező közlekedési balesete miatt a balesettől
számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító a szerződésben megjelölt baleseti
halál kockázatára vonatkozó biztosítási összeget fizeti ki.
11.2. Maradandó egészségkárosodás
11.2.1. Ha a biztosított a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező közlekedési
balesete miatt a balesettől számított két éven belül legalább 31%-os mértékű,
baleseti eredetű maradandó egészségkárosodást szenved (megrokkan), úgy a
biztosító a baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának a biztosítottra
vonatkozó biztosítási összegéből az egészségkárosodás mértékének megfelelő
százalékot kifizeti.
11.2.2. Ha a biztosító a biztosított számára valamely balesete miatt már maradandó
egészségkárosodásra szolgáltatást teljesített, és ugyanezen baleset miatt a
biztosított a balesettől számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító fizetési

11.3.1. Ha a biztosított a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező balesete miatt,
annak bekövetkeztétől számított egy éven belül 4 napot meghaladóan kórházi
ápolásra szorul fekvőbetegként, úgy a biztosító a baleseti kórházi ápolás
kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét az 5. naptól minden
kórházi ápolási napra kifizeti. Amennyiben egy balesetből eredően egy adott
biztosított többször kerül kórházi ápolásra, úgy a biztosító az első 4 napot meghaladó
időszak után már a következő ápolási időszaknál nem vizsgálja a 4 nap
meghaladását. A szolgáltatás teljesítésére a biztosító csak akkor köteles, ha a
biztosítási esemény jelen szerződési feltételek szerint történt bejelentésére még a
biztosított életében sor került.
Jelen feltétel szempontjából kórháznak minősül: a szakmai felügyeletek által elismert,
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi intézmény, amely állandó orvosi
irányítás, felügyelet alatt áll.
Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek kórháznak a szanatóriumok,
rehabilitációs intézetek, gyógyfürdők, gyógyüdülők, elmebetegek gyógy- és
gondozóintézetei, geriátriai intézetek, szociális otthonok, illetve kórházak fenti jellegű
szolgáltatást nyújtó osztályai.
11.3.2. Biztosítási esemény kapcsán a szolgáltatás legfeljebb 50 napra korlátozódik.
11.4. Baleseti sérülés kockázat
Ha a biztosított a kockázatviselés időszaka alatt olyan közlekedési balesetet
szenved, melynek következtében 30%-ot meg nem haladó maradandó
egészségkárosodást vagy legalább II. fokú, a testfelület minimum 5%-ára kiterjedő
égési sérülést szenved, úgy a biztosító a baleseti sérülés kockázatának a biztosítottra
vonatkozó biztosítási összegét fizeti ki.
11.5. Csonttörés, csontrepedés kockázat_(százalékos)
Amennyiben a biztosított a kockázatviselés időszaka alatt olyan közlekedési
balesetet szenved, és a balesetből eredően csontrepedést vagy csonttörést szenved
el, úgy a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási
összegnek az alábbi táblázatban meghatározott mértékét fizeti ki a biztosítottnak.
Csonttörés típusai

Szolgáltatás mértéke

I. típusú csonttörés

a biztosítási összeg 10%-a

II. típusú csonttörés

a biztosítási összeg 50%-a

III. típusú csonttörés

a biztosítási összeg 100%-a

Csonttörés, csontrepedés típusai:
1.
típusú csonttörés, csontrepedés: elmozdulás nélküli zárt
törések (repedések), kéz-, és lábujj csontok, kéz- és lábtőcsontok
(csukló, boka), kulcscsont törései, térdkalácscsont hosszanti
törései, orr, alkar csontok, bordák törése (4 db borda törésig),
csigolya kompressziós törése neurológiai tünetek nélkül.
2.
típusú csonttörés, csontrepedés: azok a törések, amelyek nem
sorolhatóak be az I. és a III. típusú törésekhez.
3.
típusú csonttörés, csontrepedés: koponya csonttörés lágyrész
sérüléssel, csigolya törés gerincvelő sérüléssel, medencecsonttörés, nyílt és/vagy többszörös és/vagy romtörések, és
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elmozdulással,
és szövődményekkel,
(neurológiai
és
érsérüléssel, kiterjedt lágyrész-sérülésekkel) a hosszú csöves
csontokon.
Ha egy balesetnek több csont repedése és/vagy több csont törése a következménye,
akkor a biztosító a legmagasabb típusú csonttörés alapján teljesít szolgáltatást. Ha a
szolgáltatást követően ugyanazon balesetből eredően a biztosított tekintetében újabb
csonttörést, csontrepedést állapítanak meg, akkor a biztosító a korábban és az
újabban megállapított típusú csonttörés, csontrepedésre megállapított szolgáltatások
különbözetét fizeti ki.
A jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosító egy balesettel összefüggésben csak
egyszer nyújt térítést. A 2. pontban bekövetkezett csonttörés esetén a biztosító nem
vizsgálja, hogy korábban volt e csonttörése a biztosítottnak azon a testrészén vagy
nem.



C)


Csonttörés: az egyébként ép csontszerkezet anatómiai folytonossága külső
behatásra megszakad. Jelen feltétel szempontjából a fogtörés nem minősül
csonttörésnek. Csontrepedés: az egyébként ép csontszerkezet anatómiai
folytonossága külső behatásra megszakad, de a csont keresztmetszete nem sérül,
és a törési vonal csak az egyik oldali csontkérget sérti.





A biztosítási esemény bejelentése, a biztosító teljesítése



1.



A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményt annak
bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül be kell jelenteni a
biztosítónak.
A biztosítási esemény az alábbi módon jelenthető be:

D)


· személyesen,


· faxon, a 06-1-488-1006 számon,
· postai levélben, kérjük, hogy az alábbi címre küldje meg levelét:



· Allianz Hungária Zrt.





Operációtámogatási osztály
1387 Budapest, Pf. 11.

2.

A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez biztosító által kért
felvilágosításokat meg kell adni és csatolni kell a biztosítási szolgáltatás
kifizetéséhez szükséges iratokat,valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és
a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége nem áll
be, ha a szerződő vagy a biztosított e kötelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

3.

A biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő
szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges dokumentumokat a
biztosító részére be kell nyújtani vagy be kell mutatni.

4.

A biztosítási esemény igazolásához, valamint a biztosítási szolgáltatás
kifizetéséhez az alábbi iratok benyújtása, illetve bemutatása szükséges:
A)
A haláleset bekövetkezését igazoló iratok:

halotti anyakönyvi kivonat másolata,

halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány (halott
vizsgálati bizonyítvány) másolata,
B)
Személyazonosító iratok:

a közlekedési baleset esetén a járművezető biztosított érvényes
jogosítványa, vagy jogosítvány hiányában a vezetésre jogosító irat
kiállítására jogosult és illetékes minisztérium által kiadott hivatalos
igazolás,

a szolgáltatás igénybevételére jogosult természetes személy
személyazonosságát, jogi személy azonosítását szolgáló, igazoló
iratok, okiratok, adatok így természetes személy esetén
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú
vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá
adóazonosító dokumentum – pl. adókártya vagy nem magyar
adóügyi illetőséggel és nem magyar adóazonosító jellel
rendelkező természetes személy esetén az adóazonosító ország
szerinti adóhatóság 30 napnál nem régebbi illetőségigazolásának
vagy érvényes, az adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány
másolati példánya, jogi személy esetén cégjegyzékszámot vagy,






E)







F)


G)





nyilvántartási számot és adószámot tartalmazó 30 napnál nem
régebbi irat, valamint adóazonosító dokumentum, továbbá nem
magyar adóügyi illetőséggel és nem magyar adószámmal
rendelkező jogi személy esetén az adóazonosító ország szerinti
adóhatóság 30 napnál nem régebbi illetőségigazolásának másolati
példánya,
a szolgáltatás igénybevételére jogosult jogi személy nevében
eljáró természetes személy eljárási jogosultságát igazoló
dokumentumok,

Hatósági, hivatali okiratok:
a bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult bármilyen
hatósági eljárás, vizsgálat során keletkezett helyszíni szemle
jegyzőkönyve, szakvélemény, meghallgatási jegyzőkönyv,
hatósági értesítés és igazolás,
a bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult közigazgatási
eljárás során keletkezett, az eljárást lezáró jogerős határozat,
ha a szolgáltatásra jogosult a biztosított örököse, az öröklésről
szóló jogerős közjegyzői vagy bírósági határozat, illetőleg jogerős
öröklési bizonyítvány másolata,
ha a kifizetés igénybevételére jogosult személy kiskorú, akkor a
képviseletében eljáró személy törvényes képviselői
jogosultságának igazolása,
ha a kifizetés igénybevételére jogosult személy gondnokság alatt
áll, akkor a képviseletében eljáró gondnok személyazonosságát
igazoló gyámhivatali határozat,
ha külön jogszabály előírja, gyámhivatali engedély a kifizetéshez,

Orvosi dokumentumok
a háziorvosi törzskarton és a kezelőkartonok másolata, a
szakorvosi és kórházi kezelés dokumentumainak másolata,
egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi dokumentumok,
azaz az egészségkárosodás bejelentését megelőző utolsó,
valamint a baleset bekövetkeztének időpontját követően készült
összes orvosi dokumentum,
kórházi tartózkodást igazoló iratok, a zárójelentések és ambuláns
kezelőlapok másolata,
keresőképtelenséget igazoló okirat,
a boncolási jegyzőkönyv másolata,
a műtét(ek) részletes leírását tartalmazó műtéti leírás(ok)
másolata,
az ittassági vizsgálat eredményének hivatalos igazolása,
kábító, illetve egyéb bódulatot keltő szer hatásának vizsgálatáról
készített hivatalos orvosi irat, vagy hatósági határozat,
orvosi diagnosztikai eljárások dokumentumai (pl. röntgen, MRI,
CT),
égési sérülés bizonyításához orvosi vagy hatósági igazolás
(tűzoltósági határozat),
az orvosi kezeléssel kapcsolatos valamennyi irat másolata,
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok
a haláleset utáni orvosi jelentés,
a biztosítási esemény leírását tartalmazó részletes bejelentés,
meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás,
adóköteles biztosítási szolgáltatás esetén a biztosító által
levonandó adó mértékének megállapításához szükséges
dokumentumok,
szükség esetén a díjfizetést igazoló irat,
a különös szerződési feltételekben előírt iratok.
Örökös részére teljesítendő kifizetéshez szükséges további
dokumentumok
a személyes adatok kezelése részben megjelölt iratok, az
Örökösök adatainak kezelése kapcsán.
A kifizetéshez szükséges további dokumentumok
azonosítási adatlap,
nyilatkozat tényleges tulajdonosról,
nyilatkozat kiemelt közszeplői státuszról,
a kifizetésre vonatkozó utalási rendelkezés.

Külföldön bekövetkezett káresemény esetén a biztosító a dokumentumok
magyar nyelvű – a szolgáltatás jogosultjának költségén elkészített – hiteles
fordításának bemutatását kérheti.
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5.

A szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához benyújtott dokumentumokat a
biztosító a biztosított ezirányú kifejezett kérelme hiányában nem köteles
visszaküldeni.

6.

A biztosító jogosult a biztosítási esemény bekövetkezte kapcsán benyújtott
orvosi dokumentumok tartalmát ellenőrizni, valamint a biztosított egészségi
állapotát, az orvosi eljárás szükségességét és a gyógytartamot felülvizsgálni.
Az egészségi állapot felülvizsgálatának részét képezheti a biztosító orvosa
által végzett vizsgálat. A biztosított vállalja, hogy aláveti magát a biztosító
orvosa által végzett vizsgálatnak azzal, hogy egyedi esetekben a biztosító
független orvos szakértőt is felkérhet véleményadásra.

7.

A biztosító jogosult az adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően
megőrizni az általa végeztetett orvosi vizsgálatok leleteit, valamint a
biztosítással összefüggő iratokat.

8.

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási összeget
a szolgáltatás iránti igény igazolásához szükséges utolsó irat, okmány
kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki magyar forintban (HUF) az arra
jogosultnak forintszámlára. Amennyiben a jogosult más fizetőeszközben
kiállított számlát nyújt be, a biztosító a számla értékét a számla kiállításának
napján érvényes MNB középárfolyam alapján számítja át magyar forintra, és a
számla magyar forintban meghatározott összegét magyar forintban fizeti meg
a jogosult részére. A fizetőeszközök közötti fentiek szerinti átváltásból adódó
összes kockázat a jogosultat terheli.

c)

maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetén az
egészségkárosodás százalékos mértéke orvosi megállapíthatóságának
napja,

Az elévülést nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli
felszólítás.
Eltérés a Polgári Törvénykönyvtől és a korábbi szerződési gyakorlattól
A Csoportos személybiztosításra vonatkozó szerződési feltételek az
alábbiak tekintetében térnek el a Polgári Törvénykönyvtől és a
korábbi szerződési gyakorlattól:
- az ügyfél-tájékoztató és az általános szerződési feltételek egy dokumentumban
találhatók,
- a biztosító a jelen termék értékesítése során tanácsadást nem nyújt,

A legfontosabb adózási szabályok
9.

Az alábbiakban tájékoztatjuk azokról az adózási szabályokról, amelyek
szerződésére vonatkoznak.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem tér ki minden, a szerződés
adózásával kapcsolatos kérdésre. Bármilyen elszámolás és eljárás alapját a
vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései jelentik.
Kérjük, hogy kísérje figyelemmel a hivatkozott jogszabályokat, mert azok
változása befolyásolhatja az alábbiakban közzétett megállapításokat. Jelen
tájékoztató a 2018. január 1-jén hatályos jogszabályok alapján készült.

Adózási szabályok abban az esetben, ha a biztosítási szerződést nem
magánszemély köti
10.

A nem magánszemélyek adózási kötelezettségeiről az alábbi jogszabályok
rendelkeznek:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.)
az egyéni vállalkozók esetében.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a
hatálya alá tartozó szervezetek esetében (Tao. tv.). A Tao. tv. hatálya
alá tartozó szervezetek elszámolására a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szabályai az irányadóak.

A magánszemély javára, de nem magánszemély által kötött biztosítási
szerződés magánszemélyre vonatkozó adózási szabályait a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.)
tartalmazza.
A biztosításokkal kapcsolatos további közteherviselési szabályok:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2011. évi CLVI. tv. IX. fejezete.

- az elévülési idő az általános 5 éves elévülési időtől eltérően 2 év;
- az elévülést nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli
felszólítás;
- lehetőség van a felek között elektronikus kapcsolattartásra.

Egyéb rendelkezések
A szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.
A biztosító és a szerződő között létrejött szerződésre az itt nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
A szerződés nyelve és a felek közötti kapcsolattartás nyelve magyar.

A biztosító termékeit függő és független biztosításközvetítő is értékesítheti. A jelen
csoportos biztosítási termék értékesítése során a biztosító nem nyújt tanácsadást.
A biztosító befektetési tanácsot és a szerződéskötést követően folyamatos
tanácsadást nem ad az ügyfélnek, illetve rendszeres értékelést nem végez.
A közvetítő díjazásra a biztosítóval való megállapodás alapján jogosult a közvetített
és gondozott szerződésekkel kapcsolatban. A díjazást, amelyet a biztosítási díj
tartalmaz, a biztosító fizeti a biztosításközvetítő részére.
A személyes adatok kezelése
Az adatkezelés jogalapja, célja
Személyes adatnak minősül az Információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében az
érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Elévülés
11. A jelen szerződési feltételek szerint létrejött biztosítási szerződésből
eredő igények az esedékességüktől számított 2 év elteltével elévülnek.
12.

A szolgáltatás iránti igények esedékességének időpontja a következő:
a)

azonnali halál, illetve végtagok, szervek azonnali elvesztése, csonttörés,
csontrepedés, valamely sérülés, égési sérülés vagy a kritikus betegségek
esetén a biztosítási esemény napja,

b)

később bekövetkezett – egy éven belüli – halál esetén az elhalálozás napja,

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bit.) felhatalmazása alapján a biztosító, ügyfeleinek azon személyes adatait,
biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak
létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. E célokkal
összefüggésben a biztosító a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az
érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a felhatalmazás kizárólag azokra a
személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak.
Ha a személyes adat az Infotv-ben meghatározott különleges adatok körébe
tartozik (ideértve különösen az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó
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adatokat), akkor azokat a biztosító kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján
kezelheti.
A Hpt. 164/B. §-a alapján átvett adatokat a biztosító tevékenységi köre ellátásával
összefüggésben a szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti,
és az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelheti, ha
az ügyfél az adattovábbítást az alábbiak szerint nem korlátozta vagy tiltotta meg.
A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő biztosító ügyfele
kifejezett nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2)
bekezdése szerinti adattovábbítást.
A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő biztosító az ügyféllel
kötendő szerződést megelőzően köteles az ügyfél részére a Hpt. 164/B. §-ában
foglalt kölcsönös adatátadás lehetőségéről igazolható módon tájékoztatást adni. Az
írásbeli tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy a
személyes adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja
vagy megtilthatja.
A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos hozzájárulását az ügyfél az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a szerződés keretei között is
megteheti. Az e rendelkezés alapján megadható hozzájárulást az ajánlat vagy a
kiegészítő biztosításokra vonatkozó rendelkező nyilatkozat tartalmazza.
Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton szereplő személyes adatok
közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez.

a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések
megakadályozása céljából
megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (ún. megkeresett biztosító) az e biztosító
által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék
sajátosságainak a figyelembevételével - kezelt és a 149. § (3)-(6) bekezdésben
meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkereső biztosító erre
vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került.
A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat
a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a
megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a
megkereső biztosítónak.
Tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a biztosítási
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell azt, hogy az érintett
aláírásával hozzájárul különleges adatainak az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak szerinti kezeléséhez, az e rendelkezés alapján megadott hozzájárulást az
ajánlat vagy a kiegészítő biztosításokra vonatkozó rendelkező nyilatkozat
tartalmazza.
A biztosítási szerződések megkötésében függő biztosításközvetítők működnek
közre. E személyekkel a biztosítási szerződés megkötését követően megszűnhet a
biztosító kapcsolata. Annak érdekében, hogy a biztosító ügyfeleit minél teljesebb
körben kiszolgálja, az ügyfél-adatokat a biztosítási szerződés kezelése és
karbantartása céljából más ügynöknek adja át.
Tájékoztatáskérés, helyesbítés

Az adatfeldolgozók
A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával a kötvények, egyéb
ügyfeleknek szóló levelek, iratok nyomtatása vonatkozásában – a Bit.-nek
megfelelő kiszervezési szerződés keretében az ÁNY Biztonsági Nyomda Nyrt.-t
(Cg. 01-10-042030, 1102 Budapest, Halom u. 5.) bízza meg.
A bejövő postai küldemények és iratok feldolgozásával, kezelésével és ezen
iratoknak a biztosító részére történő továbbításával – a Bit.-nek megfelelő
kiszervezési szerződés keretében – a Magyar Posta Zrt.-t (Cg. 01-10-042463,
Budapest 1138 Dunavirág u. 2-6.) bízza meg a biztosító.
A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez – postai vagy banki átutalás esetén –
igénybe vett Magyar Posta Zrt. és a biztosítási szolgáltatás jogosultja által
megnevezett bank adatfeldolgozónak minősül. Amennyiben a kiszervezett
tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja e
kiszervezett tevékenységet végző személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet
végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül.
A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső
közreműködőket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához
szükség van a megbízott speciális szakértelmére, vagy amikor a külső cég
bevonásával a biztosító a szolgáltatását azonos minőségben, ám alacsonyabb
költségekkel és kedvezőbb áron nyújthatja. A (kiszervezett tevékenységet végző)
megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény alapján titoktartás kötelezi.
A további adatfeldolgozók személyéről, székhelyéről és tevékenységéről a biztosító
Központi Ügyfélszolgálati Irodájában nyújtunk tájékoztatást.
Adattovábbítás
A biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási
titoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak képviselőjétől kapott
írásbeli hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az
adattovábbítás a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett
megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során történik. A Bit. által
meghatározott szervezetek felsorolását a jelen dokumentum 4. pontja tartalmazza.
A Bit. 149. § (1) bekezdésének értelmében a biztosító (ún. megkereső biztosító) - a
veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében - a jogszabályokban foglalt
vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során
a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő
teljesítése,

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés
kivételével – törlését. A valóságnak meg nem felelő adatot a biztosító köteles
helyesbíteni.
Az érintett kérelmére a biztosító tájékoztatást ad:
a)
az általa kezelt adatokról, illetve
b)
a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról,
c)
az adatkezelés céljáról,
d)
az adatkezelés jogalapjáról,
e)
az adatkezelés időtartamáról,
f)
az adatfeldolgozó
• nevéről,
• címéről (székhelyéről),
• adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják meg vagy kaphatják meg az adatokat.
A biztosítónak az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét kizárólag
adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja.
Örökösök adatainak kezelése
A biztosítási tevékenységről szóló törvény rendelkezése értelmében a biztosítási
jogviszony vonatkozásában 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 szerződésben nevesített jogosult is
gyakorolhatja. A joggyakorláshoz szükséges mértékben az örökösök adatainak
kezelésére – ideértve annak jogalapját, célját, időtartamát, az adatfeldolgozókat az ügyfelekre irányadó jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik.
A kezelt adatok köre:
az örökösök neve, születési helye, dátuma, édesanyja leánykori neve,
lakcíme, bankszámlaszáma;
az ügyfél elhalálozásának dátuma;
a biztosított vagyontárgy azonosítására vonatkozó adatok.
Az érdekmúláshoz bekért okiratok: halotti bizonyítvány, vagy jogerős hagyatéki
végzés. Ezeket az iratokat az örökösök, a vagyontárgy beazonosítása, az esetleges
díjjal kapcsolatos rendelkezés érdekében kezeli a biztosító és az adatfeldolgozó.
Az örökösök és az okiratmásolatok adatai kezelésének jogalapja a biztosítási
jogviszonnyal összefüggő adatkezelési célból a Bit. 135. § (1) bekezdése, valamint
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a Bit. 143. §-a, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) biztosítási fejezete (XXII. cím). Az adatkezelés célja és
időtartama megegyezik a biztosítási szerződéssel összefüggésben kezelt
adatoknak a jelen tájékoztató további pontjaiban meghatározott – a Bit.
felhatalmazásán alapuló – céljával és időtartamával.
Kérjük, a beküldés előtt takarja ki az okiratmásolatokon az ebben a pontban fel nem
sorolt adatokat.




Jogorvoslat, tiltakozási jog
Az érintett az Infotv. 14-17. pontjaiban foglaltak szerint érvényesítheti jogait,
ideértve a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogát is. Az érintett az
Infotv-ben meghatározott jogorvoslat érdekében fordulhat a biztosítóhoz, mint
adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), az Infotv. 13. illetve 16.
pontja szerint bírósághoz, illetve – nem természetes személy ügyfél az Infotv.
hatálya alá nem tartozó esetben is – a Magyar Nemzeti Bankhoz (www.mnb.hu) is.




Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatáskérését, vagy
kifogását a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi felelőséhez (Fax: +36 (1)
301-6052; Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai
és általános igazgatás divízió, Compliance osztály) kérjük eljuttatni, vagy a
www.allianz.hu oldalon az adatvédelem link alatti felületen bejelenteni. A biztosító,
mint adatkezelő köteles az érintett bejelentését a törvény előírása szerint
kivizsgálni, és az érintett ügyfelet írásban tájékoztatni.
Az adatkezelés időtartama
A biztosító személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején,
valamint addig kezelhet, ameddig 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. Az igényérvényesítésre nyitva
álló ún. elévülési időt a biztosítási termék szerződési feltételei tartalmazzák.
A biztosító köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött
szerződéssel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése
esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes
alap.
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az
adattovábbítástól számított öt év elteltével, az ügyfél egészségi állapotával
összefüggő adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok
továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.












A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint
biztosítási titok minden olyan minősített adatot nem tartalmazó, a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a
viszontbiztosító és a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is)
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a
biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.





Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a
titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító vagy a viszontbiztosító
ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad vagy a biztosító vagy a
viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási
eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

A Bit. 138-139. §-ai alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
 a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
 a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és ügyészséggel;
 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 felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes
vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a természetes
személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi
Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben;
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel továbbá az általa kirendelt szakértővel
szemben;
az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a
biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy
ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről
törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli;
a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben;
a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség, továbbá az ügyész
jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére, ha adat merül fel
arra, hogy a biztosítási ügylet összefüggésben van
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak
szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett
bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával,
kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének
elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének
elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett
bűncselekménnyel;
ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi
bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér
biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;
ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi
információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér
biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;
a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben;
a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt
esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel szemben;
törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben;
a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás
esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben;
a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a
kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti
nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban
nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal,
valamint a közúti közlekedési nyilvántartási szervével szemben;
az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány
tekintetében - az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő
biztosítóval szemben;
a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok
tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a
Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti
Irodával, a levelezővel, az 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 tekintetében az önrendelkezési joga alapján a károkozóval szemben;
a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a
kiszervezett tevékenységet végzővel szemben;
a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a
könyvvizsgálóval;
a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő
biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazdasági
igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért
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felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági
elemzésekkel foglalkozó intézménnyel szemben;
a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósággal szemben;
a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben;
a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek
igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben
szabályozott esetekben a biztosítóval szemben;
a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal szemben.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé
történő adatszolgáltatás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Aktv.) 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény)
alapján Aktv. 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa
által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló
törvény meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.)
meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő
követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi
intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az
ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési
eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz
külső közreműködőket is, akik előzetes hozzájárulás vagy a fent ismertetett Bit.
138. §-ában foglalt felhatalmazás alapján (így különösen kiszervezési szerződés
keretében) személyes adatokat és biztosítási titkokat is megismerhetnek.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből 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 minősülő adatok átadása,
c) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt
rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

minőségét, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük
Ügyfeleink elégedettségét. Ehhez a panaszok gyors és hatékony orvoslása is
hozzájárul.
· Panasz-ügyintézési eljárásunk garantálja, hogy minden panaszt alaposan,
elfogulatlanul és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, Ügyfeleinknek
minden esetben megfelelő választ adjunk, és a megalapozott panaszokat minél
gyorsabban orvosoljuk. A panaszügyek vizsgálata során minden vonatkozó
körülményt figyelembe veszünk, minden felmerült problémát, kifogást
megvizsgálunk és megválaszolunk Ügyfeleink számára. Panaszokkal foglalkozó
szakképzett munkatársaink ügyfélközpontúan, fogyasztóbarát módon és
empatikusan járnak el a panaszkivizsgálás, a megoldás során. Panaszkezelési
folyamatunk során közérthetően kommunikálunk Ügyfeleinkkel, átláthatóan és
kiszámíthatóan cselekszünk, a jóhiszeműség és tisztesség alapelveit tartjuk szem
előtt.
· Ügyfeleink megkereséseit – amikor csak lehet – már az első kapcsolat szintjén
kezeljük, esetleges hibáinkat javítjuk. Ha az ügy bonyolultabb, és megoldásához
hosszabb időre van szükség, az ügy panaszként Fogyasztóvédelmi osztályunkhoz
kerül, ahol központi panaszkezelést működtetünk. A Fogyasztóvédelmi
osztályunkon szakértő munkatársaink a fogyasztóvédelmi referensek, akik kiemelt
figyelemmel járnak el a panaszügyek rendezése kapcsán, felkészültségük,
tapasztalatuk biztosítja a fogyasztóvédelem és ügyfélközpontúság állandó szem
előtt tartását.
· Az erre vonatkozó jogszabály 30 napot biztosít a panaszügyek érdemi
kivizsgálására és megválaszolására, mi mindent megteszünk, hogy Ügyfeleink az
egyszerűbb esetekben ennél rövidebb idő alatt választ kapjanak.
· Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy
véleményüket minél könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék
élőszóban, telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben.
· A panaszügyek kivizsgálása térítésmentes, ezért társaságunk külön díjat nem
számít fel.
Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:
Szóban, személyesen:
A véleményeket és észrevételeket hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján
vagy szerződött partnerénél – https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat/
ugyfelkapcsolati-pontok.html/ – kollégáink, partnereink meghallgatják és a panaszt
írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön másolati példányt kap. Társaságunk
székhelyén Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol személyesen is
megtehetik, leadhatják panaszukat (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
48-52.). Igény esetén Központi ügyfélszolgálatunkra a telefonos ügyfélszolgálaton
(+36 (1/20/30/70) 421-1-421) tud időpontot foglalni, valamint 2016. január 1-jétől
elektronikus úton is biztosítjuk ezt a lehetőséget, jelzésétől számított 5 munkanapon
belül. A Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 8-18, kedd-csütörtök: 816, péntek: 8-14 óra.
Telefonon:
Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36 (1/20/30/70) 421-1-421 számokon érhető el
(nem emelt díjas szolgáltatás). Nyitvatartási idő: hétfő-szerda és péntek: 8-18,
csütörtök: 8-20 óra között.
Faxon: +36 (1) 269-2080-as számon.

Tájékoztató a panaszügyintézésről
Társaságunk (az Allianz Hungária Zrt.) célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból
elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási
színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ez által Ügyfeleink elégedettségének
növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár
negatív –, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal,
munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik
Önökben.

Elektronikus úton:
a www.allianz.hu oldalon keresztül a
(https://www.allianz.hu/www/hu/ugyfelszolgalat.html) vagy a
biztositopanasz@allianz.hu címen. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy email-en csak
biztosítási titkot nem tartalmazó választ küldhetünk Ügyfeleink részére, minden
egyéb, más esetben postai úton kell válaszolnunk (Kivételt képeznek a kifejezetten
elektronikus szolgáltatásra szerződött Ügyfeleink.). Üzemzavar esetén az itt
felsorolt további módok közül választhat.

A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési
elveket és gyakorlatot követjük:
· Panaszkezelésünk során 2016. január 1-jétől a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §, a 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a 28/2014.
(VII. 23.) számú MNB rendelet, valamint a 13/2015. (X. 16.) számú MNB ajánlás
rendelkezései alapján járunk el.
· A hozzánk beérkezett kritikák és panaszok fokozott figyelembevételével
törekszünk arra, hogy Ügyfeleink érdekében javítsuk szolgáltatásaink, termékeink

Írásban:
Leveleiket a 1368 Budapest, Pf. 191. címre küldhetik, az Allianz Hungária Zrt.
Fogyasztóvédelmi osztály nevére (a Fogyasztóvédelmi osztályon belül működik a
központi panaszkezelés). A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben
szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a meglévő
biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényszám, szerződésszám,
ügyfélszám, kárszám). Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a
panaszügyben, a fentieken túl, érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges.
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A meghatalmazásnak – a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel – a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt követelményeknek kell
eleget tennie (meghatalmazás minta:
https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html). Ügyfeleink részére panasz
bejelentő lapokat biztosítunk, melyen egyszerűen megadhatják panaszukat, ezt a
dokumentumot akár kézzel, akár elektronikusan is kitölthetik, majd az Önöknek
legmegfelelőbb módot választva leadhatják személyesen a fent megjelölt helyeken,
vagy postázhatják, faxolhatják, e-mailben elküldhetik részünkre. (A panaszbejelentő
lapot internetes oldalunkon a https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html címen érhetik el.)
A panaszbejelentő lap tartalmazza az Ügyfél nevét, címét, a panasz
előterjesztésének helyét, a panasz részletes leírását, a szerződéses adatokat, a
csatolt dokumentumokat, aláírást, átvétel igazolását (szükség szerint). Kérjük, hogy
a panaszbejelentő lapon minden kifogását tüntesse fel, amivel kapcsolatban
kivizsgálást kér tőlünk. Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban – kézzel,
géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatja részünkre panaszát.
Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és Társaságunk a panaszát
elutasítja, vagy nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; a szerződés létrejöttével,
érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Részletes tájékoztatást
olvashat erről az MNB honlapján: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési
címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.; telefonszáma: +36 (80) 203-776; e-mail címe:
ugyfelszolgalat@mnb.hu

belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az
indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül élőhangos
bejelentkezés érdekében úgy vagyunk kötelesek eljárni, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható. Amennyiben az Ön telefonon leadott bejelentését
kollegáink nem tudják megoldani, panasz bejelentő lapon rögzítik, és továbbítják
azt a Fogyasztóvédelmi osztályra. A panasz bejelentőlap (jegyzőkönyv) másolatát a
Fogyasztóvédelmi osztálytól megkapott válaszban továbbítjuk Önnek.
A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük Öntől: név,
szerződésszám, ügyfélszám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám,
értesítés módja, panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása,
az Ügyfél igénye, szükséges dokumentumok másolata, szükség esetén érvényes
meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. A megadott
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván.
A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal megoldani, orvosolni. Amennyiben annak
eredményével Ön nem ért egyet, panasz bejelentő lapon a panaszát rögzítjük és az
kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi osztályhoz kerül. A panasz bejelentő lap másolati
példányát Ön megkapja. A Fogyasztóvédelmi osztályon működő központi
panaszkezelésen dolgozó kollégák az Ön panaszügyét kivizsgálják és megkeresik
a legmegfelelőbb megoldást. Erről írásban tájékoztatják Önt, 30 napon belül.
Amennyiben az ügy kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, erről a késedelem
okának megjelölésével tájékoztatjuk Önt és lehetőség szerint megjelöljük a
vizsgálat befejezésének várható időpontját is. Elutasítás esetén természetesen
indoklással és jogorvoslati lehetőségekkel együtt kapja meg a tájékoztatást.
Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszügyében felülvizsgálatot kérhet
társaságunktól. Ön minden esetben kérhet felülvizsgálatot a Fogyasztóvédelmi
osztály vezetőjétől is.

Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Magyar
Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem
benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok
elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található
ügyfélszolgálaton érheti el.

A panaszügyek kezelésében úgy járunk el, hogy lehetőség szerint elkerüljük
Ügyfeleinkkel a pénzügyi fogyasztói jogvitákat. Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást
vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél - és panaszadatok, az üggyel
kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek, a panasz benyújtásának és
megválaszolásának időpontja, a panasz rendezésére tett intézkedések és
felelősök, határidők. Minden ügyintézést időpontokkal együtt rögzítünk,
nyilvántartunk az Ön panasza kapcsán. A panaszokat és az arra adott válaszokat öt
évig megőrizzük, MNB ellenőrzés esetén a felügyeleti szervünknek bemutatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes
megküldését társaságunktól (telefonszám: +36 (1/20/30/70) 421-1-421 e-mail cím:
biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti.

A panaszkezelési szabályzatot Társaságunk Igazgatósága jóváhagyta.

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525
Budapest BKKP Pf. 172.; telefonszáma: +36 (80) 203-776 és +36 (1) 489-9700; email címe: ugyfelszolgalat @mnb.hu
Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása
céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a
http://www.mnb.hu/bekeltetes elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina
krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.
Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes
megküldését társaságunktól (telefonszám: +36 (1/20/30/70) 421-1-421 e-mail cím:
biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő
ügyfél bírósághoz fordulhat. A bíróságokról a http://birosag.hu/ honlapon
tájékozódhat.
A panaszügyintézés további részletei:
A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton (+36 (1/20/30/70) 421-1421) közölt panaszokat rögzítjük, azok öt éven át visszakereshetőek. A
hangrögzítés tényére felhívjuk az Ön figyelmét. Ügyfeleink kérésére biztosítjuk a
hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen kérhetik a hangfelvételről
készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát, amelyet huszonöt
napon belül Ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk. A beszélgetéseket Központi
Ügyfélszolgálatunkon hallgathatja vissza, előzetes időpont-egyeztetést követően. A
telefonos ügyfélszolgálatunkon igyekszünk biztosítani az ésszerű várakozási időn

Köszönjük bizalmát valamint segítségét, hogy szolgáltatásainkat javíthatjuk
visszajelzése alapján.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti honlapok elérési útja módosulhat. A
mindenkor aktuális elérhetőségekről a honlapunkon (www.allianz.hu) tájékozódhat.

