$*5$:(e/(7%,=726Ë7Ï=È57.g5ĥ(10ĥ.g'ė5e6=9e1<7È56$6È*
(XUyVÈOWDOiQRV%DOHVHWEL]WRVtWiVL)HOWpWHOHL
+DWiO\RVQDSMiWyO
3UHDPEXOXP
(8) +DDNRFNi]DWHOEtUiOiVLKDWiULGĘDODWWDEL]WRVtWiVLHVHmény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító csak akkor
-HOHQiOWDOiQRVV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHND*5$:(eOHWEL]WRVtWy
XWDVtWKDWMDYLVV]DKDHQQHNOHKHWĘVpJpUHD]DMiQODWLOD=UWYHO WRYiEELDNEDQ%L]WRVtWy N|W|WWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
SRQD¿J\HOPHWNLIHMH]HWWHQIHOKtYWDpVD]LJpQ\HOWEL]UpV]pWNpSH]LNIHOWpYHKRJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWMHOHQ
tosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülméiOWDOiQRVV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHNUHKLYDWNR]iVVDON|W|WWpN$]
nyei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához
itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar joga kockázat egyedi elbírálása szükséges.
szabályok az irányadók.
(9) $IRO\DPDWRVGtM¿]HWpVĦEL]WRVtWiVHOVĘGtMDpVD]HJ\1.§
V]HULGtMDVEL]WRVtWiVGtMDDNRFNi]DWYLVHOpVNH]GĘQDS$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
MiQ HVHGpNHV $ GtM PHJ¿]HWpVpW LJD]ROy GRNXPHQWX$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV DODSMiQ D %L]WRVtWy PHJKDWiUR]RWW
PRWD]DMiQODWKR]FVDWROQLNHOO$IRO\WDWyODJRVGtM¿]HWpV
M|YĘEHOL HVHPpQ\ EL]WRVtWiVL HVHPpQ\  EHN|YHWNH]WpWĘO
esedékességénak napja a kockázatviselés kezdetének
IJJĘHQEL]RQ\RV|VV]HJPHJ¿]HWpVpUHD6]HU]ĘGĘGtM¿QDSMiWN|YHWĘpYHND]RQRVQDSWiULQDSMD
zetésére kötelezi magát.
(10) +DD6]HU]ĘGĘD]HOVĘEL]WRVtWiVLGtMDWD  EHNH]GpV$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWDUWDOPiWD]DMiQODWpVDEL]WRVtWiVL
EHQIRJODOWLGĘSRQWRWPHJHOĘ]ĘHQEH¿]HWLD]|VV]HJHW
N|WYpQ\HJ\WWHVHQKDWiUR]]iNPHJ$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
D%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OWLGĘSRQrészét képezik az ajánlattételkor, illetve a kötvény kibocsáWLJNDPDWPHQWHVHOĘOHJNpQWNH]HOL
WiVDNRUKDWiO\RViOWDOiQRVpVNO|Q|VV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHN
(11) A biztosításító kockázatviselése véget ér, amennyiben
2.§
D]pOHWEL]WRVtWiV IĘEL]WRVtWiV PHJV]ĦQLNYDJ\GtMPHQ$%L]WRVtWyNRFNi]DWYLVHOpVpQHNNH]GHWHpVYpJH
tesítésre kerül.
(1) A biztosító kockázatviselésének kezdete az ajánlat kel3.§
WpQHN KyQDSMiW N|YHWĘ KyQDS HOVĘ QDSMD KD D )HOHN
$EL]WRVtWiVLLGĘV]DN
HQQpONpVĘEELLGĘSRQWEDQQHPHJ\H]QHNPHJ$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVDNNRUM|QOpWUHKDDIHOHNDEL]WRVtWiVL $EL]WRVtWiVLLGĘV]DNDMHOHQEL]WRVtWiVLIHOWpWHOHNpUWHOPpEHQ
IHOWpWHOHNEHQ PHJHJ\H]QHN pV V]HU]ĘGpVL DNDUDWXNDW DGtMHVHGpNHVVpJpWĘOV]iPtWRWWpY
írásba foglalják.
4.§
(2) $V]HU]ĘGpVDNNRULVOpWUHM|QKDD%L]WRVtWyD]DMiQODWUD
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVH
DQQDNEHpUNH]pVpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOODPHQ\nyiben az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgá- $EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJV]ĦQLNOHMiUDWWDOIHOPRQGiVVDO
latra van szükség 60 napon belül - nem nyilatkozik, GtMQHP¿]HWpVVHOKDOiOODOpVDNO|Q|VIHOWpWHOHNEHQV]DEifeltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vo- lyozott egyéb esetekben.
QDWNR]yMRJV]DEiO\EDQHOĘtUWWiMpNR]WDWiVELUWRNiEDQD
5.§
Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjsza$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVDODQ\DL
EiVQDNPHJIHOHOĘHQWHWWpN
(3) $  EHNH]GpVV]HULQWLHVHWEHQDV]HU]ĘGpVD]DMiQ- A Biztosító D *5$:( eOHWEL]WRVtWy =iUWN|UĦHQ 0ĦN|GĘ
lat szerinti tartalommal - az ajánlatnak a Biztosító vagy Részvénytársaság.
NpSYLVHOĘMH UpV]pUHW|UWpQĘiWDGiV LGĘSRQWMiUD YLVV]D- $6]HU]ĘGĘD]D)pODNLD%L]WRVtWyYDODV]HU]ĘGpVWPHJPHQĘ KDWiOO\DO D NRFNi]DW HOEtUiOiVL KDWiULGĘ HOWHOWpW N|WLpVDGtM¿]HWpVpUHN|WHOHV
N|YHWĘQDSRQM|QOpWUH
A Biztosított az a személy, akinek az életét, testi épségét
(4) A Biztosító minden esetben a biztosítási fedezetet iga- biztosították.
zoló dokumentumot (továbbiakban: kötvény) állít ki.
$ .HGYH]PpQ\H]HWW az, akit a szolgáltatás jogosultjának
(5) +DDN|WYpQ\D6]HU]ĘGĘDMiQODWiWyOHOWpUpVD]HOWpUpVW megneveztek.
D6]HU]ĘGĘDGRNXPHQWXPNp]KH]YpWHOpWN|YHWĘHQNp6.§
VHGHOHPQpONOQHPNLIRJiVROMDDV]HU]ĘGpVDN|WYpQ\
$.HGYH]PpQ\H]HWWMHO|OpVHpVPHJYiOWR]WDWiVD
szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az (1) eOHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQ.HGYH]PpQ\H]HWWDV]HU]ĘGpVEHQPHJQHYH]HWWV]HPpO\
HOWpUpVUHD6]HU]ĘGĘ¿J\HOPpWDIHGH]HWHWLJD]ROyGRkumentum átadásakor kifejezetten felhívta. Ha felhívás (2) $6]HU]ĘGĘD.HGYH]PpQ\H]HWWHWD%L]WRVtWyKR]FtPHOPDUDGDV]HU]ĘGpVD]DMiQODWWDUWDOPiQDNPHJIHOHOĘzett és a Biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozatával
en jön létre.
jelölheti ki, és a biztosítási esemény bekövetkeztéig
ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja, meg(6) $]DMiQODWWHYĘD]DMiQODWiKR]DQQDNPHJWpWHOpWĘOV]iYiOWR]WDWKDWMD+DQHPD%L]WRVtWRWWD6]HU]ĘGĘPLQGmított 15 napig, ha az ajánlat elbírálásához egészségezekhez a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
ügyi kockázatfelmérésre van szükség, 60 napig van
kötve.
(3) A Kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a
(7) Ha a Biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létreKedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte
M|WW V]HU]ĘGpV D OpQ\HJHV NpUGpVEHQ HOWpU D %L]WRHOĘWWPHJKDOMRJXWyGQpONOPHJV]ĦQLN
VtWy MHOHQ iOWDOiQRV V]HU]ĘGpVL IHOWpWHOHLWĘO D %L]- (4) $PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ PHJKDOW YDJ\ MRJXWyG QpONO
WRVtWy D V]HU]ĘGpV OpWUHM|WWpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ
PHJV]ĦQW~J\DV]ROJiOWDWiVUDD%L]WRVtWRWWYDJ\|U|EHOOMDYDVROKDWMDKRJ\DV]HU]ĘGpVWDMHOHQiOWDOiQRV
köse jogosult.
V]HU]ĘGpVL IHOWpWHOHNQHN PHJIHOHOĘHQ PyGRVtWViN
(5)
A
Kedvezményezett módosítása a Biztosító számára
+DD6]HU]ĘGĘDMDYDVODWRWQHPIRJDGMDHOYDJ\DUUD
FVDNDNNRUWyOKDWiO\RVDPLNRUD]WQHNLD6]HU]ĘGĘtUiV15 napon belül nem válaszol, a Biztosító az elutasításban bejelentette.
WyOYDJ\DPyGRVtWyMDYDVODW6]HU]ĘGĘiOWDOW|UWpQĘNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOODV]HU]ĘGpVW
napra írásban felmondhatja.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

7.§
.|]OpVLpVYiOWR]iVEHMHOHQWpVLN|WHOH]HWWVpJ
$ 6]HU]ĘGĘ%L]WRVtWRWW D V]HU]ĘGpVN|WpVNRU N|WHOHV D
biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket
ismer, vagy ismernie kellett. A Biztosító írásban közölt
NpUGpVHLUH DGRWW D YDOyViJQDN PHJIHOHOĘ YiODV]RNNDO
D6]HU]ĘGĘ%L]WRVtWRWWN|]OpVLN|WHOH]HWWVpJpQHNHOHJHW
tesz. Biztosító által feltett kérdések megválaszolatlanul
hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. A közlésre és változásbejelentésre
LUiQ\XOy N|WHOH]HWWVpJ HJ\DUiQW WHUKHOL D V]HU]ĘGĘ IHOHW pV D EL]WRVtWRWWDW LV WRYiEEi VHP D V]HU]ĘGĘ VHP
pedig a biztosított sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni,
noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.
$ N|]OpVUH LOOHWĘOHJ D YiOWR]iV EHMHOHQWpVpUH LUiQ\XOy
kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az
HOKDOOJDWRWWN|UOPpQ\WD%L]WRVtWyDV]HU]ĘGpVN|WpVNRU
ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. Ha a Biztosító csak a szer]ĘGpVN|WpV XWiQ V]HUH] WXGRPiVW D V]HU]ĘGpVW pULQWĘ
OpQ\HJHVN|UOPpQ\UĘODWXGRPiVV]HU]pVWĘOV]iPtWRWW
 QDSRQ EHOO tUiVEDQ MDYDVODWRW WHKHW D V]HU]ĘGpV
PyGRVtWiViUD LOOHWĘOHJ  KD D NRFNi]DWRW V]DEiO\]DWD
pUWHOPpEHQ QHP YiOODOKDWMD  D V]HU]ĘGpVW  QDSUD
írásban felmondhatja.
$ 6]HU]ĘGĘ pV D %L]WRVtWRWW D] DMiQODW PHJWpWHOHNRU
N|]|OW WpQ\HNEHQ EHN|YHWNH]Ę YiOWR]iVRNDW N|WHOHV D
változás tudomásra jutásától számított 15 napon belül
írásban bejelenteni. Így például: foglalkozást, egészséJLiOODSRWRWpOHWPyGRWpOHWYLWHOWpULQWĘNpUGpVHNHWODNcímváltozást.
+D D 6]HU]ĘGĘ D PyGRVtWy MDYDVODWUD DQQDN
NpV]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ EHOO QHP YiODV]RODV]HU]ĘGpVDPyGRVtWyMDYDVODWN|]OpVpWĘOV]iPtWRWWQDSRQPHJV]ĦQLNKDD%L]WRVtWyHUUHDN|YHWNH]PpQ\UHPyGRVtWyMDYDVODWPHJWpWHOHNRUD6]HU]ĘGĘ
¿J\HOPpWIHOKtYWD
+DD%L]WRVtWyDMRJDLYDOQHPpODV]HU]ĘGpVD]HUHGHWL
tartalommal hatályban marad.
+DD%L]WRVtWyFVDNNpVĘEEV]HUH]WXGRPiVWDV]HU]ĘGpVNRUPiUIHQQiOORWWOpQ\HJHVN|UOPpQ\UĘOD]HEEĘO
HUHGĘ MRJRNDW D V]HU]ĘGpV IHQQiOOiViQDN FVXSiQ D]
HOVĘpYpEHQJ\DNRUROKDWMD
$  EHNH]GpVEHQIRJODOWDNDWDV]HU]ĘGpVEHQPHJKDtározott lényeges körülmények változására vonatkozó
bejelentési kötelezettség megsértésének következméQ\HLUHLVPHJIHOHOĘHQDONDOPD]QLNHOO$%L]WRVtWyH]]HO
kapcsolatos jogainak gyakorlására nyitva álló ötéves
LGĘV]DN D YiOWR]iVEHMHOHQWpVL KDWiULGĘ OHWHOWpW N|YHWĘ QDSRQ NH]GĘGLN$ YiOWR]iV EHMHOHQWpVUH Q\LWYD iOOy
KDWiULGĘ D YiOWR]iV WXGRPiViUD MXWiViWyO V]iPtWRWW 
nap.
$SpQ]PRViVpVWHUURUL]PXV¿QDQV]tUR]iVDPHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]iViUyO V]yOy  pYL /,,, W|Uvény (továbbiakban: Pmt.) 12. § (3) bekezdése alapján
D 6]HU]ĘGĘ N|WHOHV D WXGRPiVV]HU]pVWĘO V]iPtWRWW |W
munkanapon belül értesíteni a Biztosítót a Pmt. 6-9.
§-ai szerinti ügyfél-átvilágítás keretében megadott-, illetve a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos személyét
pULQWĘDGDWRNEDQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRNUyO

8.§
A Biztosított szakmájának vagy foglalkozásának
megváltozása
(1) A Biztosított köteles az ajánlatban, illetve a biztosítási
V]HU]ĘGpV PHJN|WpVHNRU PHJMHO|OW V]DNPiMiQDN YDJ\
foglalkozásának megváltozását annak bekövetkezésekor haladéktalanul bejelenteni.
(2) Ha a Biztosított új szakmájára, vagy foglalkozására teNLQWHWWHODODFVRQ\DEE|VV]HJĦEL]WRVtWiVLGtMMiUQDDNNRU D EHMHOHQWpV EHpUNH]pVpWĘO NH]GĘGĘHQ H]W D] DODFVRQ\DEEEL]WRVtWiVLGtMDWNHOOPHJ¿]HWQL
(3) Amennyiben magasabb biztosítási díj jár, akkor azon
LGĘSRQWWyO V]iPtWRWW KiURP KyQDSRV LGĘWDUWDPUD DPLkor a Biztosítónak a bejelentést meg kellett volna kapnia, az új szakmára vagy foglalkozásra is teljes biztosítási védelem illeti meg a Biztosítottat. Ha e három
hónap elteltével az új szakmára, vagy foglalkozásra
YLVV]DYH]HWKHWĘ EL]WRVtWiVL HVHPpQ\ N|YHWNH]LN EH
DQpONOKRJ\N|]EHQPHJiOODSRGWDNYROQDD¿]HWHQGĘ
magasabb biztosítási díjban, akkor a Biztosító szolgáltatásai úgy kerülnek kiszámításra, hogy biztosítási öszszegként azt az összeget állapítják meg, amely az új
szakma vagy foglalkozás folytatása esetére érvényes
biztosítási díjszabás alapján a tényleges, a kötvényben
meghatározott biztosítási díj alapul vételével adódna.
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(2)

(3)

(4)

(5)
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(7)


Jognyilatkozatok
$PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ ODNFtPHW YiOWR]WDWRWW GH D
YiOWR]iVW QHP N|]|OWH D %L]WRVtWyYDO D 6]HU]ĘGĘYHO
N|]OHQGĘ MRJQ\LODWNR]DWRN KDWiO\RVViJiKR] D %L]WRVt
Wy UpV]pUĘO HOHJHQGĘ D] iOWDOD LVPHUW XWROVy ODNFtPpUH
igazolható módon küldött levél. A nyilatkozat annak a
%L]WRVtWy iOWDO W|UWpQW HONOGpVpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ
válik hatályossá.
$PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWV]pNhelyén (telephelyén) kötötte meg, a székhely (telephely)
áthelyezése esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell
PHJIHOHOĘHQDONDOPD]QL
$PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘ(XUySiQNtYOLODNyKHO\UHN|Otözik, a Biztosító felé meg kell neveznie magyarországi
Np]EHVtWpVLPHJEt]RWWMiWHOOHQNH]ĘHVHWEHQD]  EHkezdés rendelkezései érvényesülnek.
$]EDOHVHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpKH]pVPyGRVtWiViKR]KDDV]HU]ĘGpVWQHPĘN|WLPHJD%L]WRsított írásbeli hozzájárulása szükséges.
+DD%L]WRVtWRWWNLVNRU~pVDV]HU]ĘGpVWQHPDW|UYpnyes képviseletet gyakorló személy köti meg, a szer]ĘGpV pUYpQ\HVVpJpKH] D J\iPKDWyViJ MyYiKDJ\iVD
szükséges. A gyámhatóság jóváhagyásával érvényes a
V]HU]ĘGpV DNNRU LV KD D EL]WRVtWRWW D FVHOHNYĘNpSHVségében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részleJHVHQNRUOiWR]RWWYDJ\FVHOHNYĘNpSWHOHQQDJ\NRU~V]Hmély.
$%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpKH]DGRWWKR]]iMirulását írásban bármikor visszavonhatja. A visszavonás
N|YHWNH]WpEHQDV]HU]ĘGpVDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNYpJpYHOPHJV]ĦQLNNLYpYHKDD%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVEH
lép.
+DDV]HU]ĘGpVWQHPD%L]WRVtWRWWN|W|WWHDV]HU]ĘGpVbe bármikor a Biztosítóhoz intézett nyilatkozatával beOpSKHW$EHOpSpVKH]D6]HU]ĘGĘtUiVEHOLKR]]iMiUXOisát a Biztosítottnak csatolnia kell, kivéve azt az esetet
DPLNRUDEHOpSpVUHD6]HU]ĘGĘKDOiODYDJ\MRJXWyGQpONOW|UWpQĘPHJV]ĦQpVHPLDWWNHUOVRU$EHOpSpVKH]D
Biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a
6]HU]ĘGĘWPHJLOOHWĘMRJRNpVD]ĘWWHUKHOĘN|WHOH]HWWVpgek összessége a Biztosítottra száll át.

(8) ,O\HQ HVHWHNEHQ D IRO\y EL]WRVtWiVL LGĘV]DNEDQ HVHGp12.§
NHV GtMDNpUW D %L]WRVtWRWW D 6]HU]ĘGĘYHO HJ\HWHPOHJHNem biztosítható személyek
VHQIHOHOĘV$V]HU]ĘGpVEHEHOpSĘ%L]WRVtWRWWN|WHOHVD (1) Nem biztosíthatóak azok a személyek, akik tartósan
6]HU]ĘGĘQHN  D V]HU]ĘGpVUH IRUGtWRWW N|OWVpJHLW ± LGHWHOMHVHQPXQNDNpSWHOHQHNYDJ\V~O\RVLGHJLOOHWYH
értve a biztosítás díját – megtéríteni.
HOPHEHWHJVpJEHQV]HQYHGQHN7HOMHVPXQNDNpSWH(9) +DDV]HU]ĘGpVWQHPD%L]WRVtWRWWN|WLDEL]WRVtWiVLHVHlenség akkor áll fenn, ha a Biztosítottól betegsége
mény bekövetkeztéig vagy a Biztosított belépéséig a
YDJ\IRJ\DWpNRVViJDN|YHWNH]WpEHQRUYRVLODJQHP
6]HU]ĘGĘ D KR]]i LQWp]HWW Q\LODWNR]DWRNUyO pV D V]HUYiUKDWyHONHUHVĘWHYpNHQ\VpJIRO\WDWiVDYDODPLQW
]ĘGpVEHQ EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVRNUyO D %L]WRVtWRWWDW
KD WpQ\OHJHVHQ QHP LV IRO\WDW NHUHVĘ WHYpNHQ\Vpköteles tájékoztatni.
get.
(2)
$PHQQ\LEHQ D %L]WRVtWRWW D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV

fennállása alatt vált nem biztosíthatóvá, a Biztosító
Biztosítási esemény
QDSRQEHOOtUiVEDQMDYDVODWRWWHKHWDV]HU]ĘGpV
(1) Biztosítási esemény a különös feltételekben meghatáPyGRVtWiViUD
rozott esemény. A Biztosító biztosítási védelmet nyújt
(3)
+D%L]WRVtWRWWDPyGRVtWyMDYDVODWRWQHPIRJDGMDHO
arra az esetre, ha a Biztosítottat baleset éri. A biztoYDJ\DUUDQDSRQEHOOQHPYiODV]RODV]HU]ĘGpV
sítási szolgáltatások a 13. és 14. §-okban, valamint a
DPyGRVtWyMDYDVODWN|]OpVpWĘOV]iPtWRWWQDSRQ
kötvényben vannak feltüntetve.
PHJV]ĦQLN(UUHDN|YHWNH]PpQ\UHD%L]WRVtWRWWDWD
(2) A biztosítási esemény a baleset 11.§ szerinti bekövetPyGRVtWyMDYDVODWPHJWpWHOHNRU¿J\HOPH]WHWQLNHOO
kezése.
(4) +DD%L]WRVtWyHMRJiYDOQHPpODV]HU]ĘGpVD]HUH(3) A balesetbiztosítás területi hatálya az egész Földre kiGHWLWDUWDORPPDOKDWiO\EDQPDUDG
terjed.
13.§
(4) $]LGĘEHOLKDWiO\DD]RNUDDEDOHVHWHNUHWHUMHGNLDPHA biztosítási szolgáltatás
lyek a biztosítási védelem fennállása alatt következnek
EH$EDOHVHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWD)HOHNKDWiUR]RWW (1) A Biztosító csak a biztosítási összeg erejéig felel. SzolLGĘWDUWDPUD N|WLN PHO\QHN WDUWDPiW D] DMiQODWEDQ D
gáltatását euróban köteles teljesíteni.
N|WYpQ\EHQpVD]HJ\HVWHUPpNHN.O|Q|V6]HU]ĘGpVL (2) A Biztosító szolgáltatásai a biztosítási esemény és a
Feltételeiben határozzák meg.
Biztosító szolgáltatásai terjedelmének megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezését kö11.§
YHWĘQDSP~OYDHVHGpNHVHN
A baleset fogalma
(3)
A
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be,
(1) A baleset a Biztosított akaratától független esemény,
DPHQ\
Q\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ LOOHWYH D %L]WRVtWRWW D EL]DPHO\YiUDWODQXONtYOUĘOPHFKDQLNXVYDJ\YHJ\L~WRQ
tosítási esemény bekövetkezésének bejelentésére,
hat a Biztosított testére és a testi sérülés következtében
valamint a szükséges dokumentumok benyújtására vomaradandó egészségkárosodását vagy halálát okozza.
natkozó kötelezettségét, továbbá szükség esetén azok
(2) %DOHVHWQHNPLQĘVOQHNWRYiEEiD]DOiEELD%L]WRVtWRWW
WDUWDOPiQDNHOOHQĘU]pVpUHHOĘtUWN|WHOH]HWWVpJHNHWQHP
akaratától független események:
teljesíti, és emiatt a Biztosító kötelezettsége szempont• vízbefulladás,
jából lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
• égési és forrázási sérülések, villámcsapás vagy elekt- (4) Ha a halál a baleset napjától számított egy éven belül a
romos áramütés következményei,
baleset következményeként áll be, a halál esetére meg• Ji]RN YDJ\ JĘ]|N EHOpOHJ]pVH PpUJH]Ę YDJ\ PDUy
iOODStWRWWEL]WRVtWiVL|VV]HJHWNHOONL¿]HWQL
anyagok lenyelése, kivéve, ha ezek a behatások foko(5) $ KDOiO HVHWpUH MiUy V]ROJiOWDWiVED FVDN D] RO\DQ NL¿zatosan történnek,
zetéseket kell beszámítani, amelyeket az ugyanazon
• DYpJWDJRNRQpVDJHULQFRV]ORSRQOpYĘL]PRNt]OHesemény folytán bekövetkezett tartós rokkantságra teWHN LQDN pV WRNRN ¿FDPD UiQGXOiVD pV V]DNDGiVD D
kintettel teljesítettek. A Biztosító a tartós rokkantságra
tervezett moz-gásfolyamattól való eltérés következtéWHNLQWHWWHO Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVW W~O¿]HWpV FtPpQ QHP
ben.
követelheti vissza.
(3) $ EHWHJVpJHN QHP PLQĘVOQHN EDOHVHWQHN pV D
IHUWĘ]Ę EHWHJVpJHN VHP WHNLQWKHWĘHN D EDOHVHW (6) $%L]WRVtWRWWDWiOODSRWPHJĘU]pVLN|WHOH]HWWVpJQHPWHUheli.
N|YHWNH]PpQ\HLQHN (] D NL]iUy UHQGHONH]pV QHP
YRQDWNR]LN D J\HUPHNEpQXOiV N|YHWNH]PpQ\HLUH
14.§
DPHQQ\LEHQ D PHJEHWHJHGpVW V]HUROyJLDLODJ PHJA Biztosító teljesítésének szabályai
iOODStWRWWiNpVD]OHJNRUiEEDQQDSSDODEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVNH]GHWHHOĘWWGHOHJNpVĘEEQDSSDO Minden olyan jogosultra vonatkozóan, akik a Biztosítóval
DQQDN PHJV]ĦQpVH XWiQ MHOHQWNH]HWW $ EHWHJVpJ szemben szolgáltatási igényt kívánnak érvényesíteni, a köNH]GHWpQHN DEL]WRVtWiVLHVHPpQ\LGĘSRQWMiQDN D] YHWNH]ĘN|WHOH]HWWVpJHNpUYpQ\HVHN
DQDSV]iPtWDPLNRUHOVĘt]EHQIRUGXOWDNRUYRVKR] (1) A Biztosított balesetét és halálát haladéktalanul, de legNpVĘEEDWXGRPiVUDMXWiVWyOV]iPtWRWWQDSRQEHOOEH
WDQiFVpUWDJ\HUPHNEpQXOiVNpQWGLDJQRV]WL]iOWEHkell jelenteni a Biztosítónak.
tegség miatt. Ebben az esetben a Biztosító szolgálWDWiVD D PHJiOODSRGiV V]HULQWL EL]WRVtWiVL |VV]HJ (2) $ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV V]HULQWL V]ROJiOWDWiVRN FVDN D
NHUHWHLN|]|WW)WEDQNRUOiWR]RWW$IHOHkötvény beküldése és kétséges díjrendezettség esetén
OĘVVpJ EHWHJVpJ PLDWWL NL]iUiVD QHP YRQDWNR]LN D
D] XWROVy GtM¿]HWpVW LJD]ROy iWXWDOiV LJD]ROiVD HOOHQpPHUHYJ|UFVUHpVDYHV]HWWVpJUHDPHQQ\LEHQD]WD]
EHQNHUOQHNNL¿]HWpVUH
 EHNH]GpVV]HULQWLEDOHVHWRNR]WD
(3) A Biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul
(4) $EL]WRVtWiVLYpGHOHPNLWHUMHGD]RNUDDEDOHVHWHNUH
NLW|OW|WWNiUEHMHOHQWĘWEHNHOONOGHQL
LVDPHO\HNHWD%L]WRVtWRWWOpJLXWDVNpQWV]HQYHGHO
(4) $%L]WRVtWRWWQDNDEDOHVHWUHLOOEDOHVHWEĘOHUHGĘHQEHIHOWpYH KRJ\ D UHSOĘJpSQHN D V]HPpO\V]iOOtWiVUD
N|YHWNH]ĘKDOiOiUDYRQDWNR]ypVUHQGHONH]pVUHiOOyKLHQJHGpO\H YROW /pJL XWDVQDN PLQĘVO D] DNLQHN D
vatalos dokumentációt be kell küldeni.
WHYpNHQ\VpJHDOpJLMiUPĦPĦN|GpVpYHOQLQFVRNR]DWL|VV]HIJJpVEHQDV]HPpO\]HWQHNQHPWDJMD

(5) A Biztosító kérheti a kárrendezéshez szükséges további orvosi vagy egyéb hivatalos igazolások bemutatását
is az alábbiak szerint:
• D] HOVĘ HOOiWiV GRNXPHQWXPDL NyUKi]L ]iUyMHOHQWpV
ambuláns lap, röntgen lelet),
• D] HOVĘ HOOiWiVWyO D NiUEHMHOHQWpV LGĘSRQWMiLJ W|UWpQW
kezelések, vizsgálatok iratai, újabb zárójelentések,
leletek,
• DPHQQ\LEHQ UHQGĘUL LQWp]NHGpV W|UWpQW D UHQGĘUVpJL
MHJ\]ĘN|Q\Y pV D] HOMiUiVW OH]iUy KDWiUR]DW LGHpUWYH
egyéb hatósági eljárás során készült dokumentumokat is,
• DPHQQ\LEHQUHQGĘULLQWp]NHGpVQHPW|UWpQW~J\KDWyViJLWDQ~NNDOIHOYHWWMHJ\]ĘN|Q\Y
• amennyiben munkahelyi baleset volt, a munkahelyi
EDOHVHWLMHJ\]ĘN|Q\Y
• amennyiben alkoholvizsgálat történt (akár szonda,
akár vérvétel) annak eredménye,
• JpSMiUPĦYH]HWpVVRUiQEHN|YHWNH]HWWEDOHVHWLNiURNhoz a jogosítvány, forgalmi engedély fénymásolata.
Amennyiben a baleset halált okoz, úgy:
• a halotti anyakönyvi kivonat,
• halott vizsgálati bizonyítvány,
• hivatalos orvosi igazolás a halál okáról (kórbonctani
felszólító, vagy a haláleset kapcsán történt kórházi kezelés zárójelentése),
• halálesettel kapcsolatos orvosi dokumentáció,
• halálesettel kapcsolatos hatósági dokumentáció,
• DKDOiOHVHWHWPHJHOĘ]ĘHOOiWiVRNGRNXPHQWXPDL NyUházi zárójelentések, ambuláns lapok, röntgen leletek,
kezelésekkel kapcsolatos dokumentumok, laboratóriumi eredmények),
• DKDOiOHVHWHWN|YHWĘYL]VJiODWRNLUDWDLGRNXPHQWiFLyL
ERQFROiVLMHJ\]ĘN|Q\Y 
• a Kedvezményezett azonosításához szükséges dokumentáció,
• FVHOHNYĘNpSWHOHQ YDJ\ NRUOiWR]RWWDQ FVHOHNYĘNpSHV
Ked-vezményezett esetén gyámhatósági hozzájáruló
határozat,
• törvényes örökös, mint Kedvezményezett megjelölése
esetében az örökös megnevezését tartalmazó közMHJ\]ĘLYpJ]pV
ÈOODSRWURVV]DEERGiVHVHWpQ
• DNiUPHJiOODStWiVLGĘSRQWMDyWDW|UWpQWRUYRVLYL]VJilatok, kezelések iratai, dokumentumai,
• az ennek megállapítására illetékes és jogosult szerv
határozata.
A fenti dokumentumokat másolatban kell a Biztosító
részére eljuttatni, kétség esetén a Biztosító kérheti az
eredeti dokumentum bemutatását vagy hitelesített másolatát.
(6) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHDOyOPHQWHVOKDDIHQWLUHQGHONH]pVHNEHQIRJODOWN|WHOH]HWWVpJHNHWPHJVpUWLNpVH]iOWDOD%L]WRVtWyN|WHOH]HWWVpJHV]HPSRQWMiEyOOpQ\HJHVN|UOPpQ\HNYiOQDN
NLGHUtWKHWHWOHQQp

(2) $]iWODJWyOHOWpUĘNRFNi]DWHVHWpQD%L]WRVtWyEL]WRVtWiVL
pótdíjat vagy záradékban, a kockázat elbírálás eredPpQ\pQHN IJJYpQ\pEHQ D] DMiQODWWyO HOWpUĘ IHOWpWHOHket állapíthat meg.
(3) $EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOHKHWHJ\V]HULGtMDVYDJ\IRO\D
PDWRV pYHV GtM¿]HWpVĦ$GtM¿]HWpVHVHGpNHVVpJpUĘO
D  EHNH]GpVHUHQGHONH]LN5pV]OHW¿]HWpVHVHWpQ
D J\DNRULViJQDN PHJIHOHOĘ LGĘV]DN RN  NH]GĘQDSMiQ
HVHGpNHV D GtM¿]HWpV $ GtMDW IRULQW SpQ]QHPEHQ NHOO
PHJ¿]HWQL 5pV]OHW¿]HWpV HVHWpQ D %L]WRVtWy SyWGtMDW
számít fel melynek mértéke féléves gyakoriság eseWpQDGtMDQHJ\HGpYHVJ\DNRULViJHVHWpQ
KDYLJ\DNRULViJHVHWpQ
(4) $EL]WRVtWiVLGtMUpV]OHWHNEHQWĘUWpQĘPHJ¿]HWpVpWD%L]tosító engedélyezheti, az engedély megadása esetén a
6]HU]ĘGĘN|WHOH]HWWVpJHWYiOODODSyWGtMDNPHJ¿]HWpVpre. Ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó
pYL EL]WRVtWiVL GtM UpV]OHWHLW PpJ QHP ¿]HWWpN NL YDODPLQW KD D %L]WRVtWy D EL]WRVtWiVL GtM¿]HWpVL NpVHGHOHP
miatt kényszerül arra, hogy a fennálló díjkövetelését
peres úton érvényesítse, úgy a folyó évi díj valamennyi
részlete azonnal esedékessé válik és a biztosítási díj a
Biztosító valamennyi szolgáltatásából levonható.
(5) $EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHVHGpNHVGtMDLW(XUyEDQNHOO
PHJ¿]HWQLD%L]WRVtWyDMiQODWRQPHJDGRWWpVHUUHD
FpOUDIHQQWDUWRWWEDQNV]iPOiMiUD$](XUyEDQYH]HWHWWEDQNV]iPOiUDEDQNLiWXWDOiVVDOYDJ\EDQNEDQ
D EDQNV]iPOiUD W|UWpQĘ NpV]SpQ]HV ¿]HWpVVHO NHOO
DGtM¿]HWpVWWHOMHVtWHQL$GtM¿]HWpVIHOPHUOĘN|OWVpJHL D 6]HU]ĘGĘW WHUKHOLN $ %L]WRVtWy GtM¿]HWpVNpQW
FVDNDPHJDGRWWEDQNV]iPOiUDpVPHJDGRWWSpQ]QHPEHQW|UWpQĘWHOMHVtWpVWIRJDGMDHOD]HWWĘOHOWpUĘ
WHOMHVtWpVQHPPLQĘVOWHOMHVtWpVQHNpVDWpYHVXWDOiVEyO HUHGĘ PLQGHQQHPĦ N|YHWNH]PpQ\W D 6]HU]ĘGĘN|WHOHVYLVHOQLtJ\D]iUIRO\DPNO|QE|]HWEĘO
HUHGĘN|YHWNH]PpQ\HNHWLV
(6) $UUDQp]YHKRJ\DEL]WRVtWiVLGtMPHJ¿]HWpVHNHOOĘLGĘEHQPHJW|UWpQWHDEH¿]HWpVQHND%L]WRVtWyV]iPOiMiUDW|UWpQĘEHpUNH]pVLLGĘSRQWMDD]LUiQ\DGy
(7) $%L]WRVtWyHVHWLG|QWpVpYHODGtMPHJ¿]HWpVpUHKDODV]tást adhat.
(8) $PHQQ\LEHQ D EL]WRVtWiVL GtM LOOHWYH GtMHOĘOHJ EiUPHO\ MRJFtPHQ D 6]HU]ĘGĘ UpV]pUH YLVV]D¿]HWpVUH
NHUODYLVV]DXWDODQGy|VV]HJHWD%L]WRVtWyNL]iUyODJEDQNL~WRQ(XUyEDQWHOMHVtWKHWL

16.§
Konverziós szabályok
(1) $ 6]HU]ĘGĘ pV D %L]WRVtWy PHJiOODSRGQDN DEEDQ
KRJ\ D V]HU]ĘGpVEHQ YiOODOW N|WHOH]HWWVpJHLNHW
(XUySpQ]QHPEHQWHOMHVtWLN
(2) 0HJiOODSRGQDN WRYiEEi DEEDQ KRJ\ DPHQQ\LEHQ
DIHQWPHJMHO|OWSpQ]QHP0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQD
V]HU]ĘGpV KDWiO\EDOpSpVpW N|YHWĘHQ QHP PLQĘVO
MRJV]HUĦ¿]HWĘHV]N|]QHNYDJ\
• KDD0DJ\DU1HP]HWL%DQNpVYDJ\0DJ\DURUV]iJ
NRUPiQ\iQDNiUIRO\DPSROLWLNiMDPRQHWiULVSROLWLNiMDYDJ\HJ\pEJD]GDViJSROLWLNDLG|QWpVHYDJ\
• EiUPLO\HQ MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pV NRUOiWR]iV LOO
tilalom, vagy
• D %L]WRVtWy EHIRO\iViQ NtYO HVĘ EiUPHO\ HJ\pE
15.§
N|UOPpQ\N|YHWNH]WpEHQ
$EL]WRVtWiVLGtM
• D%L]WRVtWyQDNYDJ\D6]HU]ĘGĘQHNQLQFVMRJV]HUĦ
(1) A biztosítási díj kiszámítása a Biztosító kalkulációja alapOHKHWĘVpJH D] (XUy SpQ]QHP 0DJ\DURUV]iJ WHUján a Biztosított életkorának, egészségi állapotának, illetOHWpQW|UWpQĘEHV]HU]pVpUHYDJ\
ve egyéb kockázati körülményeinek, valamint a biztosítás
• D%L]WRVtWyQDNQLQFVMRJV]HUĦOHKHWĘVpJH0DJ\DUWDUWDPiQDNpV|VV]HJpQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHOW|UWpQLN
RUV]iJWHUOHWpQW|UWpQĘIHQQWDUWiViUDYDJ\
A Biztosító a Biztosított életkorát úgy állapítja meg,
• D%L]WRVtWyQDNQLQFVMRJV]HUĦOHKHWĘVpJH0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpQ OpWUHM|WW HXUyV V]HU]ĘGpVHLQHN
hogy a biztosítás kezdetének évszámából levonja a
WDUWDOpNDLW0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQNtYO(XUyHV]Biztosított születésének évszámát (belépési kor).

N|]EH IHNWHWQL pVYDJ\ H]HQ EHIHNWHWpVHNHW IHQQD]RNEDQD%L]WRVtWRWW]DYDUJiVRNV]tWyLQDNROGDOiQ
tartani, úgy ebben az esetben a Biztosító - a fenti
YHWWUpV]W
N|UOPpQ\HN PpUOHJHOpVH pV VDMiW G|QWpVH DODS- (8) DPHO\HNHWN|]YHWYHYDJ\N|]YHWOHQO
MiQ  MRJRVXOW D V]HU]ĘGpVEHQ PHJKDWiUR]RWW N|• LRQL]iOyVXJiU]iVRNKDWiVDYDJ\
WHOH]HWWVpJ EL]WRVtWiVL|VV]HJEL]WRVtWiVLGtMVWE 
• QXNOHiULVHQHUJLDRNR]RWW
SpQ]QHPpW 0DJ\DURUV]iJRQ D] iWYiOWiV LGĘSRQWMiEDQ pUYpQ\HV W|UYpQ\HV SpQ]QHPpUH iWYiOWDQL   DPHO\HNHW D %L]WRVtWRWW HJ\ ĘW pUĘ V]tYLQIDUNWXV
(konvertáOQL pVDKLYDWNR]RWWN|WHOH]HWWVpJHNHWD]
YDJ\ V]tYV]pOKĦGpV N|YHWNH]WpEHQ V]HQYHG HO D
iWYiOWiVLGĘSRQWMiWyONH]GYHHEEHQDSpQ]QHPEHQ
V]tYLQIDUNWXVD]RQEDQVHPPLO\HQN|UOPpQ\HNN|kifejezni.
]|WWVHPPLQĘVOEDOHVHWLN|YHWNH]PpQ\QHN
(3) $]iWYiOWiVLGĘSRQWMiWyOIRJYDD%L]WRVtWypVD6]HU DPHO\HW  D  %L]WRVtWRWW  EiUPLO\HQ  WXGDW]DYDUEDQ
]ĘGĘ N|WHOH]HWWVpJHLNHW D] ~M SpQ]QHPEHQ N|WHOHV
YDJ\SV]LFKLNDLWHOMHVtWĘNpSHVVpJpQHNDONRKRONiWHOMHVtWHQLpVDV]HU]ĘGpVEiUPHO\(XUySpQ]QHPUH
EtWyV]HUYDJ\J\yJ\V]HUHNiOWDOEHIRO\iVROWiOODSRW|UWpQĘKLYDWNR]iVDpUYpQ\WHOHQQpYiOLN
WiEDQV]HQYHGHO
(4) $ %L]WRVtWy D] iWYiOWiVW HJ\ DGRWW LGĘSRQWUD
(11) azok a testi sérülések, amelyeket a Biztosított gyóPHJKDWiUR]RWWDQVDMiWG|QWpVHDODSMiQD0DJ\DU
gyító eljárások és beavatkozások során a saját tes1HP]HWL %DQN YDJ\ HJ\ D %L]WRVtWy iOWDO PHJMHO|OW
WpQYpJH]YDJ\YpJH]WHWIHOWpYHKRJ\H]HNLQGRND
NHUHVNHGHOPL EDQN iOWDO N|]]pWHWW GHYL]DiUIRO\DP
QHPHJ\EL]WRVtWiVLHVHPpQ\YROW
DODSMiQYpJ]LHO
(12) DPHO\HNHW D %L]WRVtWRWW JpSMiUPĦYH]HWĘNpQW V]HQ(5) $]iWYiOWiVWN|YHWĘHQDEL]WRVtWy~MN|WYpQ\WERFViW
YHGHO~J\KRJ\QHPUHQGHONH]LNRO\DQJpSMiUPĦNLDEL]WRVtWiVL|VV]HJpVDGtMYDODPLQWDPDUDGpNYH]HWĘLHQJHGpOO\HODPHO\HOĘYDQtUYDD]DGRWWJpSMRJ~MSpQ]QHPEHQW|UWpQĘIHOWQWHWpVpYHO
MiUPĦN|]~WLYH]HWpVpKH]H]DUHQGHONH]pVDNNRULV
pUYpQ\HVKDDMiUPĦYHWQHPDN|]~WRQYH]HWWH
17.§
(13) $NL]iUiVRNRQW~OPHQĘHQPHQWHVOD%L]WRVtWyKDD
$GtM¿]HWpVHOPXODV]WiViQDNN|YHWNH]PpQ\HL
EDOHVHWLN|YHWNH]PpQ\HNLOOHWYHH]HNV~O\RVERGiVD
(1) $ EL]WRVtWiVL GtMDW D %L]WRVtWy D] HOVĘ pYEHQ EtUyViJL
DEEyO HUHG KRJ\ D %L]WRVtWRWW D EDOHVHWHW N|YHWĘ~WRQpUYpQ\HVtWKHWLH]WN|YHWĘHQFVDNDNNRUpOKHWHMRen nem vesz azonnal igénybe orvosi segítséget, a
JiYDOKDDEEDQD]pYEHQD6]HU]ĘGĘDGtM¿]HWpVWPiU
J\yJ\XOiVLIRO\DPDWWHOMHVEHIHMH]ĘGpVpLJQHPYHWL
PHJNH]GWHYDJ\DGtM¿]HWpVUHKDODV]WiVEDQiOODSRGWDN
PDJiWDOiD]RUYRVLNH]HOpVQHNYDJ\QHPJRQGRVmeg.
NRGLNDPHJIHOHOĘiSROiViUyOpVOHKHWĘVpJHLV]HULQW
(2) +D D] HVHGpNHV GtMDW QHP ¿]HWLN PHJ D %L]WRVtWy  D
QHP WHV] PHJ PLQGHQW D EDOHVHW N|YHWNH]PpQ\HLN|YHWNH]PpQ\HNUH W|UWpQĘ ¿J\HOPH]WHWpV PHOOHWW  D
QHNHOKiUtWiVipUWpVFV|NNHQWpVppUW
6]HU]ĘGĘWDIHOV]yOtWiVHONOGpVpWĘOV]iPtWRWWOHJDOiEE
(14)
1HPPLQĘVOEDOHVHWQHNKDD%L]WRVtWRWWDWEĦQFVH QDSRV SyWKDWiULGĘ WĦ]pVpYHO D GtM¿]HWpVUH tUiVEDQ
OHNPpQ\HON|YHWpVHPLDWWKDOiOUDtWpOLNpVD]tWpOHWHW
IHOV]yOtWMD $ SyWKDWiULGĘ HUHGPpQ\WHOHQ HOWHOWpYHO D
végrehajtják.
V]HU]ĘGpVD]HVHGpNHVVpJQDSMiUDYLVV]DPHQĘKDtállyal díjmentesítésre kerül, ha az esedékességkor a

V]HU]ĘGpV UHQGHONH]HWW GtMPHQWHVtWHWW EL]WRVtWiVL |V]
$EL]WRVtWiVLYpGHOHPWiUJ\LN|UOKDWiUROiVD
V]HJJHO +D D SyWKDWiULGĘ HUHGPpQ\WHOHQO WHOLN HO pV
D V]HU]ĘGpV D] HVHGpNHVVpJ QDSMiQ QHP UHQGHONH]LN (1) %L]WRVtWiVL V]ROJiOWDWiV FVDN D PHJW|UWpQW EDOHVHW
iOWDO NLYiOWRWW D]]DO RNR]DWL |VV]HIJJpVEHQ EHN|díjmentesített biztosítási összeggel, akkor a Biztosító
YHWNH]HWW PDUDGDQGy N|YHWNH]PpQ\HNpUW WHVWL Vpaz esedékesség napján aktuális visszavásárlási értéket
rülés vagy halál) jár.
WpUtWLPHJpVDV]HU]ĘGpVWW|UOL$PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘD]HOVĘpYHVGtMDWQHP¿]HWLPHJ~J\DV]HU]ĘGpV (2) $ URNNDQWViJ IRNiQDN PHJiOODStWiViQiO YDODPHO\
korábbi rokkantság százalékos értékét csak akkor
NL¿]HWpVQpONOPHJV]ĦQLN
vonják le, ha a baleset olyan testi vagy szellemi
18. §
IXQNFLyWpULQWHWWDPHO\PiUNRUiEEDQLVNiURVRGRWW
Kizárások és mentesülések
(3) A korábbi rokkantság mértékét a 21. §-ban írtak sze$EL]WRVtWiVEyONLYDQQDN]iUYDDN|YHWNH]ĘEDOHVHWHN
ULQWNHUOPHJiOODStWiVUD
(1) DPHO\HN OpJL MiUPĦYHN QHP XWDVNpQWL KDV]QiODWD
(4)
Ha olyan betegségek vagy fogyatékosságok befoHMWĘHUQ\ĘVXJUiVRNVRUiQN|YHWNH]QHNEH
O\iVROMiN D EDOHVHWL N|YHWNH]PpQ\HNHW DPHO\HN
(2) DPHO\HND%L]WRVtWRWWKLYDWiVRVVSRUWROyLWHYpNHQ\PiU D EDOHVHW HOĘWW LV IHQQiOOWDN D V]ROJiOWDWiVW D
VpJpYHORNR]DWL|VV]HIJJpVEHQN|YHWNH]WHNEH
betegség vagy fogyatékosság mértékének megfele(3) DPHO\HNDPRWRURVVSRUWRNYHUVHQ\HLEHQYDOyUpV]OĘHQFV|NNHQWHQLNHOOIHOWpYHKRJ\H]DKDWiVOHJYpWHO VRUiQ D] HOĘIXWDPRNRQ pV D UDOO\NRQ YDOy
DOiEERWWHV]NL
UpV]YpWHOWLVLGHpUWYH WRYiEEiD]H]HNUHYDOyIHO- (5) 6]HUYL DODS~ LGHJUHQGV]HUL ]DYDURN HVHWpQ D V]RONpV]OpV pUGHNpEHQ YpJ]HWW HG]pVHN VRUiQ N|YHWgáltatás csak akkor jár, ha ez a zavar a baleset álNH]QHNEH
WDO RNR]RWW V]HUYL NiURVRGiVUD YH]HWKHWĘ YLVV]D
(4) DPHO\HN D VtHOpV D VtXJUiV D ERE D VtERE pV D
$ SV]LFKLNDL ]DYDURN QHXUy]LV SV]LFKRQHXUy]LV
V]NHOHWRQ VSRUWiJDN PHJ\HL RUV]iJRV YDJ\ QHPSRVWWUDXPiV VWUHVV]]DYDU  QHP PLQĘVOQHN EDO]HWN|]L YHUVHQ\HLQ YDOy UpV]YpWHO YDODPLQW D V]yHVHWLN|YHWNH]PpQ\QHN
EDQIRUJyUHQGH]YpQ\HNUHYDOyIHONpV]OpVpUGHNp- (6) Porckorongsérv esetén csak akkor jár szolgáltaEHQ YpJ]HWW KLYDWDORV HG]pVHN VRUiQ N|YHWNH]QHN
WiV KD D] N|]YHWOHQO D JHULQFRV]ORSUD J\DNRUROW
EH
PHFKDQLNXV KDWiV N|YHWNH]WpEHQ iOOW HOĘ pV QHP
(5) DPHO\HND]iOWDON|YHWNH]QHNEHKRJ\D%L]WRVtWRWW
HJ\ PiU D EDOHVHW HOĘWW IHQQiOOy EHWHJVpJWQHW
V]iQGpNRV EĦQFVHOHNPpQ\W NtVpUHOW PHJ YDJ\ N|V~O\RVERGiViUyO YDQ V]y  D] DOiEELDN V]HULQW$]
YHWHWWHO
HJpV]VpJHV SRUFNRURQJ NRURQJ DODN~ UDGtUJXPL
NRQ]LV]WHQFLiM~V]HUYPHO\N|UN|U|VJ\ĦUĦNEĘOiOO
(6) DPHO\HN N|]YHWOHQO YDJ\ N|]YHWYH EiUPLO\HQ KiN|]pSHQQDJ\IRO\DGpNWDUWDOP~NRFVRQ\iVPDJJDO
ERU~VHVHPpQQ\HOIJJQHN|VV]H
3RUFNRURQJVpUYUĘODNNRUEHV]pOQNKDDN|UN|U|V
(7) DPHO\HN EHOVĘ ]DYDUJiVRN VRUiQ NHOHWNH]QHN KD

J\ĦUĦN iWV]DNDGQDN pV D NRFVRQ\iV DQ\DJ D JHULQFFVDWRUQDIHOpWUHPNHGLNpVRWWKRPRNyUDV]HUĦ
V]ĦNOHWHWRNR]$SRUFNRURQJNRSiVDSRUFNRURQJ
WHUPpV]HWHV |UHJHGpVL IRO\DPDWD PHO\ D DV
pOHWpYHN YpJH IHOp PLQGDQQ\LXQNQiO HONH]GĘGLN $
IRO\DPDWOpQ\HJHD]KRJ\DSRUFNRURQJHONH]GNLV]iUDGQLYL]HWYHV]tWpVtJ\HOYHV]tWLUXJDOPDVViJiW
LV$]ÄHOIDMXOy³SRUFNRURQJDNOVĘHUĘNNHOV]HPEHQVpUOpNHQ\HEEpYiOLN|VV]HQ\RPiVUDKLUWHOHQ
PHJQ|YHNYĘ WHUKHOpVUH D J\ĦUĦN iWV]DNDGQDN D
SRUFNRURQJEDQ OpYĘ DQ\DJ KiWUDIHOp YiQGRURO pV
OpWUHM|QD]HOĘEEHPOtWHWWHOĘEROWRV~OiV$KLUWHOHQ
PHJQ|YHNYĘ WHUKHOpV OHKHW HJ\ URVV] PR]GXODW
HPHOpV YDJ\ DNiU KRVV]DEE NLKDJ\iVW N|YHWĘHQ
PHJIHOHOĘEHPHOHJtWpVQpONOHONH]GHWWW~OLQWHQ]tY
WRUQD YDODPLQW D W~OV~OO\DO UHQGHONH]ĘN QDJ\REE
veszélynek vannak kitéve.
(7) Bármilyen hasi és altesti sérv esetén szolgáltatás
FVDN DNNRU MiU KD D VpUYHW NtYOUĘO M|YĘ PHFKDQLNXVKDWiVLGp]WHHOĘQHPSHGLJDVpUYUHYDOyYHOHV]OHWHWWKDMODPYDJ\D]WHOĘVHJtWĘDOiEELWpQ\H]ĘN 6pUYQHN D KDVIDO RO\DQ GHIHNWXViW QHYH]]N
PHO\ OHKHWĘYp WHV]L YDODPHO\ KDVĦUL V]HUY NLQ\RPXOiViW D Q\tOiVRQ YDJ\ D KDVIDO J\HQJH SRQWMiQ
NHUHV]WO 0LQGHQ VpUY HJ\WWHV RND D Q\RPiV pV
YDODPHO\ L]RP YDJ\ L]RPEĘQ\H PHJQ\tOiVD YDJ\
J\HQJHVpJH$VpUYNLDODNXOiViQDNIHOWpWHOHLWRO\DQ
D] HPEHU DQDWyPLDL IHOpStWpVpEĘO DGyGy Q\tOiVRN
WHUHPWLNPHJDKROQRUPiOLVDQHUHNL]PRNLGHJHN
YDJ\ HJ\pE NpSOHWHN KDJ\MiN FVDN HO D KDVUHJHW
6]LQWpQ VpUY NpS]ĘGpVpUH KDMODPRVtWDQDN D KDVIDO
V]HU]HWWJ\HQJHVpJHLPHO\HNJ\DNRUODWLODJDPĦWpWHN XWiQ NHOHWNH]Ę KHJHN $ V]HU]HWW VpUYHN NLDODNXOiViWVHJtWLNPpJD]HOKt]iVDWDUWyVN|K|JpVD
QDJ\KDVSUpVVHOMiUyV]pNUHNHGpVpVD¿]LNDLPHJHUĘOWHWpV$EL]WRVtWiVLYpGHOHPV]HPSRQWMiEyOQHP
PLQĘVO EL]WRVtWiVL HVHPpQ\QHN D %L]WRVtWRWW VDMiW
PDJDWDUWiVDtJ\NO|Q|VHQD]HPHOpVYDJ\HKKH]
KDVRQOy ¿]LNDL WHYpNHQ\VpJ  N|YHWNH]WpEHQ NLDODNXOWVpUY

(3)

(4)

(5)

(6)


$V]ROJiOWDWiVUDYRQDWNR]yNO|QOHJHV
UHQGHONH]pVHN
(1) $%L]WRVtWyPHQWHVO¿]HWpVLN|WHOH]HWWVpJHDOyODPHQ\(7)
nyiben bizonyítja, hogy a balesetet jogellenesen
(a) D%L]WRVtWRWWLOOHWĘOHJD6]HU]ĘGĘ
(b) D YHON N|]|V Ki]WDUWiVEDQ pOĘ KR]]iWDUWR]yMD
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.
(2) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHDOyOPHQWHVO (8)
ha a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
(3) (]HNHWDUHQGHONH]pVHNHWDNiUPHJHOĘ]pVLpVNiUHQ\hítés kötelezettség megszegésénél is alkalmazni kell.

egyik alsó végtagnál ............................ 70%
egy lábnál ........................................... 50%
egy nagylábujjnál .................................. 5%
valamely másik lábujjnál ....................... 2%
mindkét szem látóképességének
elvesztése esetén ............................. 100%
az egyik szem látóképességének
elvesztése esetén ............................... 35%
amennyiben a másik szem látóképessége a biztosítási esemény

EHN|YHWNH]pVHHOĘWWPiUHOYHV]HWW ..... 65%
mindkét fül hallóképességének
elvesztése esetén ............................... 60%
az egyik fül hallóképességének
elvesztése esetén ............................... 15%
amennyiben azonban a másik fül
hallóképessége a biztosítási esemény

EHN|YHWNH]pVHHOĘWWPiUHOYHV]HWW ..... 45%
a szaglóérzék elvesztése esetén ........ 10%

D]t]OHOĘpU]pNHOYHV]WpVHHVHWpQ ......... 5%
(b) A fent felsorolt szervek, testrészek (vagy érzékszervi funkciók) részbeni elvesztése (vagy károsodása)
esetén a tételesen jelölt testrész, vagy károsodás
pUWpNpEĘOV]iPtWYDDUiQ\RVDQNHOOD]HJpV]VpJNiURVRGiVPpUWpNpWPHJKDWiUR]QL$NDUpVDOiEPĦködésének korlátozottsága esetén a teljes végtagra
vonatkozó tételt arányosan kell alkalmazni.
Ha a rokkantság foka a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, akkor az az irányadó, hogy a testi vagy
a szellemi képességeket a baleset orvostudományi
szempontból mennyiben befolyásolta.
$  pV  EHNH]GpVEĘODGyGyW|EEV]i]DOpNWpWHOW|V]sze kell adni. A rokkantság foka azonban sohasem lehet több, mint 100%.
$ EDOHVHW XWiQL HOVĘ pYEHQ D URNNDQWViJL V]ROJiOWDWiV
csak akkor jár, ha a baleset következményeinek jellege
pVWHUMHGHOPHRUYRVLODJHJ\pUWHOPĦHQPHJiOODStWKDWy
+D D WDUWyV URNNDQWViJ IRND QHP HJ\pUWHOPĦHQ PHJhatározott, mind a Biztosított, mind a Biztosító jogosult
arra, hogy a rokkantság mértékét a baleset napjától
NH]GĘGĘHQQpJ\pYHQiWpYHQNpQWRUYRVLODJ~MUDPHJállapíttassa. A feleket a baleset napjától számított második év elteltével Orvosi Bizottság igénybevételének a
joga is megilleti.
Ha ilyen esetben a végleges megállapítás alapján maJDVDEE|VV]HJĦURNNDQWViJLV]ROJiOWDWiVMiUPLQWDPLlyet a Biztosító már nyújtott, a többlet összeg a megállapítástól számított 15 napon belül esedékes.
+DD%L]WRVtWRWW
(a) DEDOHVHWN|YHWNH]WpEHQDEDOHVHWWĘOV]iPtWRWW
egy éven belül meghal, a rokkantsági szolgáltaWiVQHPMiU
(b) QHPDEDOHVHWN|YHWNH]WpEHQDEDOHVHWWĘOV]iPttott egy éven belül hal meg, a tartós rokkantság
azon mértéke szerint kell a szolgáltatást teljesíWHQLDPHO\O\HOD]XWROMiUDNLiOOtWRWWRUYRVLOHOHWHNDODSMiQV]iPROWDNYROQD
(c) D EDOHVHWWHO |VV]HIJJĘ YDJ\ DWWyO IJJHWOHQ
RNPLDWWDEDOHVHWHWN|YHWĘHQW|EEPLQWHJ\pY
XWiQ KDO PHJ XJ\DQFVDN D WDUWyV URNNDQWViJ
azon mértéke szerint kell a szolgáltatást teljesíWHQLDPHOO\HOD]XWROMiUDNLiOOtWRWWRUYRVLOHOHWHN
DODSMiQV]iPROQLNHOOHWWYROQD

21.§
Tartós rokkantság
(1) Ha a baleset napjától számított egy éven belül a baleset
kö-vetkezményeként tartós (maradandó) rokkantság
PDUDG YLVV]D DNNRU D] DNWXiOLV EL]WRVtWiVL |VV]HJEĘO
DURNNDQWViJIRNiQDNPHJIHOHOĘ|VV]HJHWNHOONL¿]HWQL
(2) A rokkantság fokának megállapítása az alábbi rendelkezések szerint történik:
(a) Az alább felsorolt szervek, testrészek teljes elvesz22.§
WpVHYDJ\WHOMHVPĦN|GpVNpSWHOHQVpJHHVHWpQ
A baleset kivizsgálására vonatkozó eljárási

HJ\LNIHOVĘYpJWDJQiO ........................... 70%
szabályok
egy kéznél ........................................... 60%
egy hüvelykujjnál ................................. 20%
(1) A biztosítási szolgáltatások igénybevételéhez a szolegy mutatóujjnál .................................. 10%
gáltatásra jogosultra az alábbi kötelezettségek érvévalamely másik ujjnál ............................ 5%
nyesek:

(a) A biztosítási esemény bekövetkezését a BiztosíWyQDN OHKHWĘOHJ KDODGpNWDODQXO GH OHJNpVĘEE D
tudomásra jutástól számított 5 napon belül be kell
jelenteni. Akadályoztatás esetén az akadály megV]ĦQpVpWN|YHWĘQDSRQNHOODV]NVpJHVIHOYLOiJRVtWiVRNDW PHJDGQL pV OHKHWĘYp WHQQL D EHMHOHQWpVpVDIHOYLOiJRVtWiVWDUWDOPiQDNHOOHQĘU]pVpW
(b) A Biztosított halálát 5 munkanapon belül írásban
EHNHOOMHOHQWHQLD%L]WRVtWyQDNDWHOHID[RQW|UWpQĘ
EHMHOHQWpV LV PHJIHOHOĘ$ %L]WRVtWRWW KDOiOiW DNNRU
LV NO|Q EH NHOO MHOHQWHQL D] LWW tUW KDWiULGĘEHQ KD
magát a balesetet korábban már bejelentették.
(c) A Biztosítónak joga van ahhoz, hogy a holttestet a
teljesítés érdekében a hozzátartozó engedélyével
megszemlélhesse, felboncoltassa, szükség esetén
exhumáltassa.
(d) A balesetek bejelentésére szolgáló nyomtatványt,
DQQDNNp]KH]YpWHOpWN|YHWĘHQKDODGpNWDODQXOPHJ
kell küldeni a Biztosítónak, ezenfelül a Biztosító réV]pUHYDOyViJQDNPHJIHOHOĘHQPHJNHOODGQLYDODmennyi általa kért, az ügyben releváns felvilágosítást.
(e) $ %L]WRVtWRWWQDN PHJ NHOO KDWDOPD]QLD D NH]HOĘRUvost vagy azt a gyógyintézetet, amely a kárelbíráOiV V]HPSRQWMiEyO IRQWRV RNEyO HUHGĘHQ ėW NH]HOte, vagy megvizsgálta, hogy a Biztosító által kért
tájékoztatást megadhassa és a szükséges orvosi
dokumetációt kiszolgáltassa. Ezt a meghatalma]iVWD%L]WRVtWRWWD]DMiQODWDPHJWpWHOpYHOHJ\LGHMĦleg adja meg a Biztosítotti nyilatkozatban.
(f) A balesettel foglalkozó hatóságok részére is meghatalmazást kell adni arra, hogy a Biztosító által
NpUWWiMpNR]WDWiVRNDWDNiUHVHWWHO|VV]HIJJĘHQDGják meg.
(g) A Biztosító igényelheti, hogy a Biztosított a Biztosító
által kijelölt orvosok által végzett vizsgálatnak vesse
alá magát.
(2) A Biztosító annyiban mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségeket megsértik, és ennek következtében
lényeges körülmények válnak tisztázhatatlanná.

(1)

(2)

(3)
(4)

23.§
$YpOHPpQ\HOWpUpVHVHWpQN|YHWHQGĘHOMiUiV
(Orvosi Bizottság)
Az Orvosi Bizottság dönt abban az esetben, ha
véleménykü-lönbségek merülnek fel a baleset következményeinek jellege és terjedelme tekintetében, illetve abban, hogy a bekövetkezett hátrányok mennyiben
YH]HWKHWĘN YLVV]D D EL]WRVtWiVL HVHPpQ\UH WRYiEEi D
tekintetben, hogy a baleset következményeit betegség
vagy fogyatékosság mennyiben befolyásolta.
A Biztosított attól számított 6 hónapon belül, hogy megkapta a Biztosító nyilatkozatát arról, hogy elismeri-e és
milyen összegben a szolgáltatási kötelezettségét, követelésének ismertetése mellett ellentmondással élhet,
és az (1) bekezdés szerint az Orvosi Bizottság döntésére utalt véleményeltérés esetén az Orvosi Bizottság
döntését kérheti.
A Biztosító is jogosult az Orvosi Bizottság döntését kérni.
Az Orvosi Bizottságba a Biztosító és a Biztosított különkülön jelöl egy-egy, a Magyar Orvosi Kamara névjegyzékébe bejegyzett orvost. Ha a Biztosított vagy a BiztoVtWyD]tUiVEHOLIHOV]yOtWiVWN|YHWĘQDSRQEHOOQHP
jelöl orvost, akkor a hiányzó bizottsági tagot ugyanaz
D)pOMHOĘOKHWL7HYpNHQ\VpJNPHJNH]GpVHHOĘWWDNpW
orvos közös egyetértéssel egy harmadik orvost jelöl ki
elnöknek, aki abban az esetben, ha nem, vagy csak

részben tudnának megegyezni, a két orvos szakvéleményében rögzített határok keretei között dönteni fog.
Ameny- nyiben a két orvos nem jut megegyezésre az
HOQ|N V]HPpO\pW LOOHWĘHQ DNNRU D] 2UYRVL %L]RWWViJ
döntést nem hozhat.
(5) A Biztosított köteles alávetni magát a Bizottság tagjai
által végzett vizsgálatoknak és minden olyan kezelésnek, amelyet a Bizottság szükségesnek tart.
(6) $] 2UYRVL %L]RWWViJ D WHYpNHQ\VpJpUĘO MHJ\]ĘN|Q\YHW
NpV]tWDMHJ\]ĘN|Q\YEHQtUiVEDQN|WHOHVPHJLQGRNROQL
döntését. Egyet nem értésük esetén mindegyik orvos
NO|QN|WHOHVU|J]tWHQLYpOHPpQ\pWDMHJ\]ĘN|Q\YEHQ
+D D] HOQ|N G|QWpVH YiOLN V]NVpJHVVp Ę D G|QWpVpW
LQGRNROiVVDOHJ\WWN|WHOHVMHJ\]ĘN|Q\YEHYHQQL$]HOMiUiVLUDWDLWD%L]WRVtWyN|WHOHVPHJĘUL]QL
(7) $] 2UYRVL %L]RWWViJ HOMiUiViQDN N|OWVpJHLW HOĘ]HWHV
egyeztetés alapján a Bizottság állapítja meg, és azt a
%L]WRVtWyHOĘ]ĘG|QWpVpKH]NpSHVWDQ\HUWHVVpJLOOHWYH
a vesztesség arányában a Biztosító illetve a Biztosított
viseli. Azon költségek aránya, amelyeket a Biztosított
köteles viselni, nem haladhatja meg a halál esetére és
rokkantságra együttesen érvényes biztosítási összeg
egy százalékát, de legfeljebb a vitatott összeg huszonöt
százalékát érheti el.
24.§
)HOPRQGiV
(1) $KDWiUR]DWODQLGĘUHN|W|WWV]HU]ĘGpVWD)HOHNEiUPLNRU
fel-mondhatják.
(2) $V]HU]ĘGpVWtUiVEDQDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNYpJpUHNHOO
IHOPRQGDQL$IHOPRQGiVLLGĘQDS
25.§
A kockázatviselés helyreállítása
(Reaktiválás)
+D D 6]HU]ĘGĘ %L]WRVtWRWW  D] HOVĘ HOPDUDGW GtMHVHGpNHVVpJWĘOV]iPtWRWWKDWKyQDSRQEHOOtUiVEHOLNpUHOPHWWHUMHV]W
HOĘ pV D WHOMHV GtMKiWUDOpNRW  D] LGĘDUiQ\RV NpVHGHOPL NDPDWWDO PHJQ|YHOYH EH¿]HWL  ~J\ D %L]WRVtWy NRFNi]DWYLVHOpVH D WHOMHV GtMKiWUDOpN EH¿]HWpVpW N|YHWĘ QDS  yUiMDNRU
~MUDNH]GĘGLN IHOWpYH KRJ\ D %L]WRVtWRWW pOHWEHQ YDQ pV ~M
egészségügyi nyilatkozatot tölt ki, vagy a Biztosító kérésére orvosi vizsgálaton vesz részt és ezek elbírálásával azt a
Biztosító elfogadja. A biztosítás az eredeti tartalommal és
összeggel lép újra hatályba.
$ %L]WRVtWy D PHJV]ĦQpV pV D UHDNWLYiOiV N|]|WWL LGĘszakra kockázatot nem vállal.
26.§
Elévülés
$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVEĘO HUHGĘ igények 5 év alatt évülnek el. $]HOpYOpVNH]GHWHDEL]WRVtWiVLHVHPpQ\LGĘSRQWMD
27.§
Biztosítási titok
(1) %L]WRVtWiVL WLWRN PLQGHQ RO\DQ  PLQĘVtWHWW DGDWRW QHP
tartalmazó - a Biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításN|]YHWtWĘUHQGHONH]pVpUHiOOyDGDWDPHO\DEL]WRVtWyD
YLV]RQWEL]WRVtWy D EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘ HJ\HV J\IHOHLnek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire,
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a BizWRVtWyYDON|W|WWV]HU]ĘGpVHLUHYRQDWNR]LN
(2) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘJ\IHOHLQHND]RQEL]tosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási
V]HU]ĘGpVVHO DQQDN OpWUHM|WWpYHO Q\LOYiQWDUWiViYDO
a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja
FVDN D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV PHJN|WpVpKH] PyGRVtWiViKR]iOORPiQ\EDQWDUWiViKR]DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEĘO V]iUPD]y N|YHWHOpVHN PHJtWpOpVpKH] V]NVpJHVYDJ\D%L]WRVtWiVLWHYpNHQ\VpJUĘOV]yOypYL

ODSRGiVNLKLUGHWpVpUĘOYDODPLQWD]H]]HO|VV]HIJJĘHJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL
XIX. törvény alapján az adó- és egyéb közterhekkel
NDSFVRODWRV QHP]HWN|]L N|]LJD]JDWiVL HJ\WWPĦködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII.
W|UYpQ\%&iEDQLOOHWĘOHJ D]$NWY+
§-ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez,
(g) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,
(h) D %L]WRVtWyYDO D EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘYHO D V]DNWDnácsadóval, a harmadik országbeli Biztosító, fügJHWOHQEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘYDJ\V]DNWDQiFVDGyPDgyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti
szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközveWtWĘL V]DNWDQiFVDGyL WHYpNHQ\VpJJHO NDSFVRODWRV
versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatalnak,
(i) a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak,
(j) D] HJpV]VpJJ\UĘO V]yOy  pYL &/,9 W|UYpQ\
108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak,
(k) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazásáUD WLWNRV LQIRUPiFLyJ\ĦMWpVUH IHOKDWDOPD]RWW V]HUYnek,
(l) a viszontbiztosítónak, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló
Biztosítóknak,
(m) D] iOORPiQ\iWUXKi]iV NHUHWpEHQ iWDGiVUD NHUOĘ
28.§
EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVLiOORPiQ\WHNLQWHWpEHQD]iW$%L]WRVtWyJ\IHOHLDGDWDLQDNNH]HOpVH
YHYĘ%L]WRVtWyQDN
pVD]DGDWWRYiEEtWiVUpV]OHWV]DEiO\DL
(n) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
(1) $6]HU]ĘGĘpVD%L]WRVtWRWWNpUpVpUHD%L]WRVtWyN|WHadatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
OHV D] iOWDOD YH]HWHWW Q\LOYiQWDUWiVEDQ D] J\IpOUĘO WiYpJ]ĘYHO WRYiEEi D N|Q\YYL]VJiOyL IHODGDWRN HOOirolt adatokról felvilágosítást adni, valamint az ügyfél
tásához szükséges adatok tekintetében a könyváltal kezdeményezett adathelyesbítéseket átvezetni.
vizsgálóval,
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok te(o) DIHODGDWN|UpEHQHOMiUyDODSYHWĘMRJRNEL]WRViQDN
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve
(p) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és InDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQQHYHVtWHWWMRJRVXOWLVJ\DNRformációszabadsági Hatóságnak.
rolhatja.
A Biztosító jogosult az adatokat továbbítani, amennyi(2) A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviben az a)-k), pontban megjelölt szerv vagy személy írásV]RQ\ IHQQiOOiViQDN LGHMpQ YDODPLQW D]RQ LGĘWDUWDP
beli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapJ\IpOQHYpWYDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJMHO|OpVpW
FVRODWEDQLJpQ\pUYpQ\HVtWKHWĘ
a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
(3) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNDWD]
azzal, hogy a l)-m) és o)-p) pontban megjelölt szerv vagy
alábbi szervezetek részére jogosult továbbítani:
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés
(a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak,
célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap
LJD]ROiViQDN PLQĘVO D] DGDW PHJLVPHUpVpUH MRJRVtWy
(b) DIRO\DPDWEDQOpYĘEQWHWĘHOMiUiVNHUHWpEHQHOMiUy
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
nyomozó hatóságnak és ügyészségnek, továbbá
D]iOWDOXNNLUHQGHOWV]DNpUWĘQHN
(4) $%L]WRVtWyEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘEL]WRVtWiVLV]DNWDQiFVadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat
(c) EQWHWĘJ\EHQ SROJiUL SHUHV YDJ\ QHPSHUHV HOés az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is kötejárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel
vizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által
arra, hogy a biztosítási ügylet
NLUHQGHOW V]DNpUWĘYHO WRYiEEi D YpJUHKDMWiVL J\ben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a termé(a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
szetes személyek adósságrendezési eljárásában
törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaHOMiUy IĘKLWHOH]ĘYHO &VDOiGL &VĘGYpGHOPL 6]ROJiéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terODWWDOFVDOiGLYDJ\RQIHOJ\HOĘYHOEtUyViJJDO
rorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robban(d) D KDJ\DWpNL J\EHQ HOMiUy N|]MHJ\]ĘQHN WRYiEEi
WyV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO OĘIHJ\YHUUHO YDJ\ OĘV]HUUHO
D]iOWDODNLUHQGHOWV]DNpUWĘQHN
YLVV]DpOpVVHO SpQ]PRViVVDO EĦQV]|YHWVpJEHQ
(e) ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a BiztoYDJ\ EĦQV]HUYH]HWEHQ HON|YHWHWW EĦQFVHOHNPpQ\sítót törvényben meghatározott körben nyilatkozatnyel,
WpWHOL N|WHOH]HWWVpJ LOOHWYH KD EL]WRVtWiVL V]HU]Ę(b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítóGpVEĘO HUHGĘ DGyN|WHOH]HWWVpJ DOi HVĘ NL¿]HWpVUĘO
szer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
törvényben meghatározott adatszolgáltatási köteleNiEtWyV]HUNpV]tWpVpQHNHOĘVHJtWpVpYHO~MSV]LFKRzettség terheli, az adóhatóságnak,
aktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával,
(f) az adóhatóságnak a Magyarország Kormánya és
WHUURUL]PXV ¿QDQV]tUR]iViYDO UREEDQyDQ\DJJDO
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a
YDJ\ UREEDQWyV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO OĘIHJ\YHUUHO
QHP]HWN|]LDGyJ\LPHJIHOHOpVHOĘPR]GtWiViUyOpV
YDJ\ OĘV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO SpQ]PRViVVDO EĦQa FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló MegálLXXXVIII. törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
( FpOWyO HOWpUĘ FpOEyO YpJ]HWW DGDWNH]HOpVW D %L]WRVtWy
YDJ\DEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘFVDND]J\IpOHOĘ]HWHVKR]zájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadáVDHVHWpQUpV]pUHQHPQ\~MWKDWyHOĘQ\
(3) $ EL]WRVtWiVL WLWRN WHNLQWHWpEHQ LGĘEHOL NRUOiWR]iV QpOkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási
kötelezettség terheli a Biztosítót, a biztosító tulajdonoVDLWYH]HWĘLWDONDOPD]RWWDLWpVPLQGD]RNDWDNLNDKKR]
a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
(4) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képYLVHOĘMHDNLV]ROJiOWDWKDWyEL]WRVtWiVLWLWRNN|UWSRQWRVDQ
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad
vagy jogszabály szerint a titoktartási kötelezettség nem
áll fenn a 28.§ szerint.
(5) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét:
(a) D]RO\DQ|VV]HVtWHWWDGDWRNV]ROJiOWDWiVDDPHO\EĘO
az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg,
(b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
DGDWQDNQHPPLQĘVOĘDGDWRNiWDGiVD
(c) DSpQ]J\LNRQJORPHUiWXPRNNLHJpV]tWĘIHOJ\HOHWpUĘOV]yOyW|UYpQ\EHQIRJODOWUHQGHONH]pVHNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQW|UWpQĘDGDWiWDGiV

V]|YHWVpJEHQ YDJ\ EĦQV]HUYH]HWEHQ HON|YHWHWW
EĦQFVHOHNPpQQ\HOYDQ|VV]HIJJpVEHQ
(5) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli Biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik orV]iJEHOL DGDWNH]HOĘ  W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV DEEDQ D]
esetben, ha
• a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult vagy,
• az adatalany hozzájárulásának hiányában adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és
jogalapja van, és a harmadik országban a személyes
DGDWRN YpGHOPpQHN PHJIHOHOĘ V]LQWMH D] LQIRUPiFLyV
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
szóló 2011. évi CXII.tv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
(6) $EL]WRVtWyDEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘpVDEL]WRVtWiVLV]DNtanácsadó a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan inWp]NHGpV´ MHO]pVVHO HOOiWRWW NO|Q MRJV]DEiO\EDQ HOĘtUW
J\pV]LMyYiKDJ\iVWQpONO|]ĘPHJNHUHVpVpUHLVN|WHles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összeIJJĘEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNUyO
(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközveWtWĘpVDEL]WRVtWiVLV]DNWDQiFVDGyD](XUySDL8QLyiOWDO
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét
DIHOJ\HOHWLHOOHQĘU]pVLHOMiUiVVRUiQD]|VV]HYRQWDODpú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek
DSpQ]J\LFVRSRUWLUiQ\tWyWDJMDUpV]pUHW|UWpQĘiWDGisa.
(9) $EL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNQDNPiVLNWDJiOODPED W|UWpQĘ WRYiEEtWiVD HVHWpQ D EHOI|OGUH W|UWpQĘ
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(10) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha
• D PDJ\DU EĦQOG|]Ę V]HUY  QHP]HWN|]L N|WHOH]HWWVpJYiOODOiV DODSMiQ NOI|OGL EĦQOG|]Ę V]HUY tUiVEHOL
megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér bizWRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRWDEL]WRVtWyWyO
• LOOHWĘOHJKDDSpQ]J\LLQIRUPiFLyVHJ\VpJNpQWPĦN|GĘ KDWyViJ D SpQ]PRViV pV D WHUURUL]PXV ¿QDQV]tUR]iVD PHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]iViUyO V]yOy
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva
vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából írásban kér bizWRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRWDEL]WRVtWyWyO
(11) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
IHQQDPLQGHQNRUKDWiO\RVKLWHOLQWp]HWHNUĘOpVDSpQ]ügyi vállaklozásokról szóló törvényben meghatározott
pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgálWDWiVEyO HUHGĘ N|YHWHOpVKH] NDSFVROyGy EL]WRVtWiVL
V]HU]ĘGpV YRQDWNR]iViEDQ KD D SpQ]J\L LQWp]PpQ\
írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tarWDOPD]]DD]J\IpOQHYpWYDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját
és jogalapját.
(12) $V]HPpO\HVDGDWRNDWpVDEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘ
információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal
UHQGHONH]Ę PXQNDYiOODOyL PHJEt]RWW EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘL LOOHWYH WiUVDViJXQN UpV]pUH V]ROJiOWDWiVL V]HU]Ędések alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett teYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘV]HPpO\HNV]HUYH]HWHNLVPHUKHWLN
meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és
a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


$IRJ\DV]WyLSDQDV]RNNH]HOpVH
Amennyiben a a Biztosító ügyfele (a Biztosított, a
6]HU]ĘGĘ D .HGYH]PpQ\H]HWW D .iURVXOW WRYiEEi
aki a Biztosító számára ajánlatot tett, vagy a biztosító
szolgáltatására jogosult más személy) szolgáltatásával
YDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVNH]HOpVpYHOQHPHOpJHGHWW SDQDV]W WHUMHV]WKHW HOĘ D *5$:( eOHWEL]WRVtWy
=UWQpO D   EHNH]GpVEHQ IHOVRUROW HOpUKHWĘVpJHN YDlamelyikén. Amennyiben a Biztosító az ügyfél panaszát
elutasítja, válaszlevelében a Biztosító tájékoztatja az
ügyfelet arról, hogy panaszával - annak jellege szerint
- a Magyar Nemzeti Bank, Fogyasztóvédelmi Központ
YDJ\D3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHWHOMiUiViWNH]GHPpQ\H]KHWL $ IRJ\DV]WyQDN QHP PLQĘVOĘ J\IpO D SDQDV]HOXWDVtWiVDHVHWpQD3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHW
és Magyar Nemzeti Bank, Fogyasztóvédelmi Központ
eljárását nem kezdeményezheti.
$SDQDV]HOĘWHUMHV]WpVpQHNOHKHWĘVpJHL
$]hJ\IpODN|YHWNH]ĘHOpUKHWĘVpJHNHQWHUMHV]WKHWHOĘ
panaszt:
(a) tUiVEDQDN|YHWNH]ĘFtPUH
GRAWE Életbiztosító Zrt. Budapesti Igazgatósága
1124 Budapest, Jagelló út 20/A
(b) WHOHIRQRQDN|YHWNH]ĘWHOHIRQV]iPRQ
+36-1-202-1211
(c) WHOHID[RQDN|YHWNH]ĘWHOHID[V]iPRQ
+36-1-355-5530
(d) HOHNWURQLNXV~WRQDN|YHWNH]ĘHPDLOFtPHQ
LQIR#JUDZHKX
(e) V]HPpO\HVHQD]hJ\IpOWiMpNR]WDWy  EHNH]GpVpben megjelölt címeken.
$ IHQWLHNHQ IHOO D] hJ\IpO MRJRVXOW IRJ\DV]WyL MRJYLWD
miatt a jogérvényesítés érdekében a bírói utat igénybe
venni.
$3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHWHOpUKHWĘVpJHLD]DOiEELak:
Székhelye:
1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház,
Dráva utcai bejárat, földszint)
Levélcíme általános ügyekben:
%XGDSHVW3RVWD¿yN
/HYpOFtPHHOV]iPROiVVDOV]HU]ĘGpVPyGRVtWiVVDO
kapcsolatos ügyekben:
%XGDSHVW3RVWD¿yN
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
,QWHUQHWZZZPQEKXEHNHOWHWHV
$ 6]HU]ĘGĘQHN MRJiEDQ iOO D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVVHO
kapcsolatos panasszal vagy bejelentéssel a Magyar
Nemzeti Bank, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulni az alábbi címen:
6]pNKHO\H%XGDSHVW.ULV]WLQDNUW
/HYpOFtPH%XGDSHVW%..33RVWD¿yN
7HOHIRQ 
7HOHID[ 
(PDLO
XJ\IHOV]ROJDODW#PQEKX
,QWHUQHW ZZZPQEKXIRJ\DV]WRYHGHOHP


,UiQ\DGyMRJ
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHNUHDmagyar jog az irányadó.

31.§
(J\pEN|OWVpJHN
Mindazokért az egyéb szolgáltatásokért, amelyekre vonatkozóan jelen Feltételek rendelkezést nem tartalmaznak, a
Biztosító külön költséget számíthat fel.

QHPNHUOVRUD]DGDWDPHJLVPHUpVWN|YHWĘHJ\pYLJ
NH]HOKHWĘ
(7) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D]   EHNH]GpVEHQ PHJKDWirozott megkeresés és a megkeresés teljesítésének
WpQ\pUĘO WRYiEEi D] DEEDQ V]HUHSOĘ DGDWRN N|UpUĘO D
PHJNHUHVpVVHO pULQWHWW J\IHOHW D EL]WRVtWiVL LGĘV]DN
alatt legalább egyszer értesíti.
(8) Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben szabályozott
PyGRQ D] DGDWDLUyO WiMpNR]WDWiVW NpU pV D PHJNHUHVĘ
biztosító - a (8)-(10) bekezdésben meghatározottakra
tekintettel - már nem kezeli a kérelemmel érintett adaWRNDWDNNRUHQQHNDWpQ\pUĘONHOOWiMpNR]WDWQLDNpUHOPH]ĘW
(9) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D PHJNHUHVpV HUHGPpQ\HNpQW
kapott adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal
D]  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWyOHOWpUĘFpOEyOQHP
kapcsolhatja össze.
(10) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító
DIHOHOĘV

32.§
$YHV]pO\N|]|VVpJYpGHOPHFpOMiEyOW|UWpQĘDGDWiWDGiV
(1) $EL]WRVtWy HDONDOPD]iViEDQPHJNHUHVĘEL]WRVtWy 
- a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekéEHQ  D MRJV]DEiO\RNEDQ IRJODOW YDJ\ D V]HU]ĘGpVEHQ
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgálWDWiVRN MRJV]DEiO\RNQDN pV V]HU]ĘGpVQHN PHJIHOHOĘ
WHOMHVtWpVH D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVHNNHO NDSFVRODWRV
visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (e § alkalmazásában:
megkeresett biztosító) az e biztosító által - a biztosítási
WHUPpNVDMiWRVViJDLQDND¿J\HOHPEHYpWHOpYHONH]HOW
és az alábbiakban meghatározott adatok vonatkozásáEDQIHOWpYHKDDPHJNHUHVĘEL]WRVtWyHUUHYRQDWNR]y
MRJRVXOWViJDDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQ D%L]WRVtWyÈOWDOiQRV6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHLEHQ U|J]tWpVUHNHUOW
(2) $ PHJNHUHVHWW EL]WRVtWy D MRJV]DEiO\RNQDN PHJIHOHOĘ
33.§
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meg$EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘMRJRVXOWViJDDEL]WRVtWiVLGtM
KDWiUR]RWW PHJIHOHOĘ KDWiULGĘEHQ HQQHN KLiQ\iEDQ D
iWYpWHOpYHOLOOHWYHDV]ROJiOWDWiVNL¿]HWpVpYHO
PHJNHUHVpV Np]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWW WL]HQ|W QDSRQ
NDSFVRODWEDQ
EHOON|WHOHViWDGQLDPHJNHUHVĘEL]WRVtWyQDN
(1) $EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘQHPMRJRVXOWD]J\IpOWĘOEL]WRVt(3) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D] pOHWEL]WRVtWiVL iJD]DWRNKR]
tási díj átvételére.
valamint a nem-életbiztosítási ágazatok közül a balHVHWEL]WRVtWiVKR]WDUWR]yV]HU]ĘGpVWHOMHVtWpVpYHONDS- (2) $ EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘ MRJRVXOW D EL]WRVtWyWyO D] J\IpOQHNMiUyV]ROJiOWDWiVNL¿]HWpVpEHQN|]UHPĦN|GQLPHO\
csolatban az alábbi adatokat kérheti:
N|]UHPĦN|GpVHOVĘVRUEDQDSpQ]PRViVpVDWHUURUL](a) D V]HU]ĘGĘ D EL]WRVtWRWW D NHGYH]PpQ\H]HWW V]HPXV ¿QDQV]tUR]iV PHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]imély azonosító adatait;
sáról szóló törvényben megfogalmazott ügyfél-átvilágí(b) D EL]WRVtWRWW V]HPpO\ DGDWIHOYpWHONRUL D V]HU]ĘGptási kötelezettségek végrehajtására szorítkozik.
ses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára
vonatkozó adatokat;
(c) D] D  SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW V]HPpO\W pULQWĘ NRrábbi - az e bekezdésben meghatározott ágazathoz
WDUWR]yV]HU]ĘGpVVHONDSFVRODWRVEL]WRVtWiVLHVHményekre vonatkozó adatokat;
(d) D PHJNHUHVHWW EL]WRVtWyQiO PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
(e) D PHJNHUHVHWW EL]WRVtWyQiO PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV
DODSMiQ WHOMHVtWHQGĘ V]ROJiOWDWiVRN MRJDODSMiQDN
vizsgálatához szükséges adatokat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek
tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése
QHPPLQĘVODEL]WRVtWiVLWLWRNPHJVpUWpVpQHN$PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy IHOHOĘV D]   EHNH]GpVEHQ PHJKDWirozott megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.
(5) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D PHJNHUHVpV HUHGPpQ\HNpQW
WXGRPiViUDMXWRWWDGDWRWDNp]KH]YpWHOWN|YHWĘNLOHQFven napig kezelheti.
(6) +DDPHJNHUHVpVHUHGPpQ\HNpQWDPHJNHUHVĘEL]WRVttó tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek
az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (5)
EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW LGĘWDUWDPD PHJKRVV]DEbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult
eljárás befejezéséig.Ha a megkeresés eredményeként
D PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy WXGRPiViUD MXWRWW DGDW H EL]WRsító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges,
és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás
PHJLQGtWiViUD D] DGDW PHJLVPHUpVpW N|YHWĘ HJ\ pYLJ

