A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételeit
érintő módosítások

GFB

2016. január 1-jei és az azt követő aláírás kezdetű szerződésekre
A szerzôdés elsô bekezdése a következô szöveggel érvényes:

A szerzôdés 15.2.3. pontja a következô szöveggel érvényes:

A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban Gfbt.)
rendelkezéseivel összhangban kerültek kialakításra, az itt nem szabályozott
kérdésekben a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
(továbbiakban Bit), a Gfbt. és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit
kell alkalmazni.

15.2.3.

A szerzôdés 2.1. pontja a következô szöveggel érvényes:

15.2.36. Biztosítási titok: minden olyan – minôsített adatot nem
tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a
biztosításközvetítô ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy
a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerzôdéseire
vonatkozik.

2.1.

A biztosító a magyarországi telephelyû gépjármû üzemben
tartójának, valamint azon gépjármû tulajdonosának, melynek
rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország, a Gfbt.-ben
meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerzôdés megkötésére
vonatkozó – a biztosító díjtarifájának megfelelô – ajánlatát dologi
károk esetén 500 millió, személyi sérülés esetén 1.600 millió forint
összeghatárig köteles elfogadni. A biztosító a biztosítási idôszak
kezdetét hatvan nappal megelôzôen tett ajánlatot nem fogadhatja
el, és ezen idôpontot megelôzôen szerzôdést nem köthet, az így
létrejött szerzôdés érvénytelen. A biztosító az ajánlat elutasításáról
annak beérkezésétôl számított tizenöt napon belül értesíti az
üzemben tartót. Ugyanarra a biztosítási idôszakra vagy ugyanazon
biztosítási idôszak egy részére kötött további biztosítási szerzôdés
érvénytelen.
Ha a biztosítónak kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás
mûvelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került
és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést a Bit. 289. § (6a)
bekezdésben meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján
közzétette, a szerzôdô fél a tevékenységi engedély visszavonásával
érintett szerzôdés megszüntetése nélkül más biztosítónál – a
tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással – új szerzôdést
köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerzôdés
– amennyiben korábban nem szûnt meg – az új szerzôdés
kockázatviselési kezdetének napját megelôzô napon megszûnik.
Ha a biztosítási szerzôdés az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a (2) bekezdés szerinti biztosítónál szûnt meg, akkor a szerzôdô
félnek az adott biztosítási idôszak hátralévô részére fedezetet nyújtó
szerzôdés megkötésére vonatkozó ajánlatát bármelyik biztosító
jogosult elfogadni.

A szerzôdés 9.8. pontja a következô szöveggel érvényes:
9.8.

A biztosító biztosítási szerzôdésbôl eredô kötelezettségével
összefüggésben, a károsító eseményt megelôzô állapot
visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek
megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles
szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási
költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelô összeg
megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget,
illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik
az általános forgalmi adó összegét, vagy amelybôl annak összege
kiszámítható (Bit. 123. §).

A szerzôdés 10.9. pontja a következô szöveggel érvényes:
10.9.

A Bit 124. § alapján káresemény bekövetkeztekor az 1-es számú
függelékben szereplô iratok beérkezése esetén térít a biztosító
károkat. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét
csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé, amely a biztosítási
esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendô
szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a biztosítási
szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett biztosítási
esemény tekintetében indult büntetô – vagy szabálysértési eljárás
jogerôs befejezéséhez nem kötheti.
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Biztosító: a Bit szerint az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi
szabályozás vagy valamely hatályos tagállami
szabályozás szerint biztosítási tevékenység végzésére jogosult;

A szerzôdés 15.2.36.–15.2.43. pontjai a következô szöveggel
érvényesek:

15.2.37. (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító jogosult kezelni
ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minôsülô adatait,
amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés
célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához,
állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó
követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által
meghatározott egyéb cél lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból végzett
adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél
elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása
esetén részére nem nyújtható elôny.
(3) A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha
törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség
terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetôit,
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon
hozzájutottak.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl
szóló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott
egészségügyi adatokat a biztosító az (1) bekezdésében
meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag
az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.
15.2.38. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
–

a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak
képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

–

e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

(1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a)

a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b)

a nyomozás elrendelését követôen a nyomozó hatósággal
és az ügyészséggel,

c)

büntetôügyben, polgári peres vagy nem peres eljárásban,
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során
eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértôvel,
továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági
végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában eljáró fôhitelezôvel, Családi Csôdvédelmi
Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel, bírósággal

d)

a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa
kirendelt szakértôvel,

e)

a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,

f)

a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g)

a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h)

a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i)

az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.
§ (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi
államigazgatási szervvel,

j)

törvényben meghatározott feltételek megléte esetén
a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,

k)

a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a
kockázatvállaló biztosítókkal,

l)

az e törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel,

(4) A biztosító vagy a viszontbiztosító az (1) és (6)
bekezdésekben, a Bit. 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140.
§-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek
személyes adatait továbbíthatja.

m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az erre
irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevô
biztosítóval,

(5) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül
az (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is
kiterjed.

n)

(6) A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági
szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával
a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles
haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel
arra, hogy a biztosítási ügylet

o)

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 kezelô szervezettel, a Nemzeti
Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a
Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal
és a kárképviselôvel, továbbá – a közúti közlekedési
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi
jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû
javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján
– a károkozóval,
a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok
tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel,
továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges
adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

p)

ﬁóktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által
támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint
a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a
harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel,

q)

a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,

r)

a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal,

s)

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, ha az
a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését,
a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés
célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap
igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok
megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll
fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi
kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô
adókötelezettség alá esô kiﬁzetésrôl törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben
a pénzügyi szolgáltatásból eredô követeléshez kapcsolódó
biztosítási szerzôdés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény
írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

2

(3) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által
az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról és a FATCA
szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérôl,
valamint az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCAtörvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól
szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.)
43/B–43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

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,
lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyel,

b)

a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer
birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer
készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus
ﬁnanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben
elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben.

(7)

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az
Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott
bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

(8)

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét
a felügyeleti ellenôrzési eljárás során a csoportfelügyelet
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport
irányító tagja részére történô átadása.

15.2.39. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban
az esetben, ha
–
a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minôsülô
adatot,
–
a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a
pénzmosás és a terrorizmus ﬁnanszírozása megelôzésérôl
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs
egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér
biztosítási titoknak minôsülô adatot.
(1)

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a
viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz,
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó
szervezethez történô adattovábbítás abban az esetben:
a)

ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz
írásban hozzájárult, vagy

b)

ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában –
az adattovábbításnak törvényben meghatározott
adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik

a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése,
a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések
megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más
biztosítóhoz (e § alkalmazásában: megkeresett biztosító)
az e biztosító által – a 15.2.37. (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak
a ﬁgyelembevételével – kezelt és a Bit. 149. § (3)–(6)
bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve,
ha a megkeresô biztosító erre vonatkozó jogosultsága a
biztosítási szerzôdésben rögzítésre került.

országban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintje az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében
meghatározott bármely módon biztosított.
(2)

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba
történô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
–
az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
–
ﬁóktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára
a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás,
ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság
közötti megállapodásban foglaltaknak,
–
a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése
céljából a miniszter részére személyes adatnak nem
minôsülô adatok átadása,
–
a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl
szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése
érdekében történô adatátadás.

(2)

A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott
megfelelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés
kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni a
megkeresô biztosítónak.

(3)

A megkeresô biztosító az 1. melléklet A) rész 1. és 2.
pontjában, továbbá a 2. mellékletben meghatározott
ágazatokhoz tartozó szerzôdés teljesítésével kapcsolatban az
alábbi adatokat kérheti:
a)

a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett személy
azonosító adatait;

b)

a biztosított személy adatfelvételkori, a szerzôdéses
kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó
adatokat;

c)

az a) pontban meghatározott személyt érintô korábbi
– az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó
szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre
vonatkozó adatokat;

A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt nem
tájékoztathatja a 15.2.38-as pont (1) bekezdés b), f) és j) pontjai,
illetve a 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

d)

a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat; és

A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási,
viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a
biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthetô.

e)

a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján
teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához
szükséges adatokat.

Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító és
a viszontbiztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem
tagadhatja meg.
15.2.40. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat
az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a Bit. 136. § alá esô
adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minôsülô adatok
továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.

A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig
a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthetô.

(4) A megkeresô biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész 3–9. és
14–18. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó
szerzôdés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a)

a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult
személy azonosító adatait;

A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan,
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel
kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez
nincs törvényi jogalap.

b)

a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni
jogok beazonosításához szükséges adatokat;

c)

a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat,
követeléseket vagy vagyoni jogokat érintôen
bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó
adatokat;

E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó
adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések az irányadók.

d)

a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat; és

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az
érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben
nevesített jogosult is gyakorolhatja.

e)

a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján
teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához
szükséges adatokat.

15.2.41. (1) Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli megszûnése
esetén a biztosító és a viszontbiztosító által kezelt üzleti titkot
tartalmazó irat a keletkezésétôl számított hatvan év múlva a
levéltári kutatások céljára felhasználható.
(2) Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra
hivatkozással visszatartani az információt a közérdekû adatok
nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó –
az Infotv.-ben meghatározott – adatszolgáltatási kötelezettség
esetén.
(3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.

(5) A megkeresô biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész 10–13.
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés
teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a)

a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a károsult
személy azonosító adatait;

b)

a szerzôdô, a biztosított és a kedvezményezett azonosító
adatait, továbbá a (4) bekezdés b)–e) pontjában
meghatározott adatokat;

c)

a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a
személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi
jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítô
személy adatfelvételkori, a szerzôdéses kockázattal
kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;

d)

a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt, érvényesítô
személyt érintô korábbi – az e bekezdésben

15.2.42. A veszélyközösség védelme céljából történô adatátadás:
(1) A biztosító (e pont alkalmazásában: megkeresô biztosító)
– a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében –
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meghatározott ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcsolatos
– biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot
nem tartalmazó adatokat;
e)

a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a
személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt
sérelemdíj iránti igényt érvényesítô személyt érintô
korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz
tartozó szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre
vonatkozó adatokat.

(6) A megkeresô biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész 3. és 10.
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés
teljesítésével kapcsolatosan a jármû jármûazonosító adatai
(rendszáma, alvázszáma) alapján – az 1. melléklet A) rész 10.
pontjában meghatározott ágazathoz tartozó károk esetén a
károsult elôzetes hozzájárulása nélkül is – jogosult az alábbi
adatokat kérni:
a)

b)

az adott jármûvet érintôen bekövetkezett biztosítási
eseményekre vonatkozó adatokat, így különösen a
káresemény idôpontjára, jogalapjára, a jármû sérüléseire
és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó
adatokat, ideértve a megkeresô biztosító által megjelölt
gépjármûben bekövetkezett, de nem gépjármû által
okozott károk adatait is,
az adott jármûvet érintôen a biztosító által elvégzett
kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó
információkat.

(7) 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 nem minôsül a biztosítási
titok megsértésének. A megkeresô biztosító felelôs az
(1) bekezdésben meghatározott megkeresési jogosultság
tényének fennállásáért.
(8) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként
tudomására jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven
napig kezelheti.
(9) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (8) bekezdésben
meghatározott idôtartama meghosszabbodik az igény
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.
(10) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével
kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését
követô egy évig nem kerül sor, az adat
a megismerést követô egy évig kezelhetô.
(11) A megkeresô biztosító az (1) bekezdésben meghatározott
megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényérôl, továbbá
az abban szereplô adatok körérôl a megkereséssel érintett
ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíti.
(12) Ha az ügyfél az Infotv.-ben szabályozott módon az adatairól
tájékoztatást kér és a megkeresô biztosító – a (8)-(10)
bekezdésben meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli
a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényérôl kell
tájékoztatni a kérelmezôt.
(13) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként kapott
adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására
jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal az (1) bekezdésben
meghatározottól eltérô célból nem kapcsolhatja össze.
(14) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének
a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a
felelôs.
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15.2.43. (1) Ha a szerzôdéskötést követôen a biztosítási szerzôdésre
tekintettel igénybe vehetô adókedvezményre vagy
adójóváírásra jogosító jogszabályi feltételek megváltoznak, a
biztosító a jogszabályváltozás hatálybalépését követô hatvan
napon belül javaslatot tehet a biztosítási szerzôdés vagy az
ahhoz kapcsolódó általános szerzôdési feltételek megváltozott
szabályozásra tekintettel történô módosítására annak
érdekében, hogy a szerzôdés tartalma az adókedvezmény vagy
adójóváírás igénybevételére jogosító feltételeknek megfeleljen.
(2) Ha a szerzôdô fél a módosító javaslatot az arról szóló
tájékoztatás kézhezvételétôl számított harminc napon
belül nem utasítja el, a szerzôdés a módosító javaslatban
meghatározott feltételekkel a jogszabályváltozás
hatálybalépésének idôpontjával módosul.
(3) A biztosító a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban
a Bit 152. § (1) bekezdésében meghatározott módon
tájékoztatja a szerzôdô felet a szerzôdést vagy az általános
szerzôdési feltételeket érintô változásokról.
(4) A módosító javaslat szerzôdô általi elutasítása nem adhat alapot
a szerzôdés biztosító általi felmondására.
A szerzôdés 15.2.46. pontja a következô szöveggel érvényes:
15.2.46. Jogorvoslati lehetôség
A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz
kivizsgálására elôírt 30 napos törvényi válaszadási határidô
eredménytelen eltelte esetén, az ügyfél az alábbi testületekhez,
illetve hatóságokhoz fordulhat:
1. Pénzügyi Békéltetô Testület:
A szerzôdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszûnésével, továbbá szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival
kapcsolatos jogvita esetén, békéltetô testületi eljárást
kezdeményezhet a panaszos.
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank
1525 Budapest, Pf. 172.
Telefon:

06-40-203-776

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bôvebben a www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat
tájékoztatást.
2. Fogyasztóvédelmi eljárás:
A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. MNB tv. fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet.
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank
1534 Budapest BKKP Pf. 777.
Telefon:

06-40-203-776

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@mnb.hu.

Bôvebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat
tájékoztatást.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány
költségmentes megküldését kérheti az alábbi
elérhetôségeken: Telefonon: 061-477-4800;
postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22.; és
e-mailen: ugyfelszolg@aegon.hu
3. Bíróság:
Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô bíróság
(http://www.birosag.hu).

