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Fizetési mód: 

Fedezet kezdete: 

Futamidő:

Átutalás

az ajánlat aláírását követő nap 0 órától 

határozatlan

Fizetési gyakoriság: Éves

Biztosítandó üzemre/cégre vonatkozó adatok:
Tevékenységek:
- Fő tevékenység:
- További tevékenységek:

- Árbevétel*
- Létszám
- Munkabér*

Biztonsági rendszer szolgáltatás

Kérjük megadni!
fő

' A Felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF/felelősség/1403) 15.2.8. és 15.2.9. pontjában szereplő megfogalmazás szerint.

Területi hatály
Általános- és Szolgáltatás felelősség: Magyarország

Szerződési feltételek
A felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF/felelősség/1403) 
Az általános- és szolgáltatásfelelősség különös szerződési feltételei (FEL1403)



Biztosítási díj

Összesen: 58 880 Ft
ebből
- Általános- és Szolgáltatás felelősség 58 880 Ft
- Munkáltatói felelősség OFt
- Környezetszennyezési felelősség OFt

Biztosítási fedezet és biztosítási összegek
Biztosítási összeg

Általános és szolgáltatás felelősségbiztosítás
. kárseményenként 1 000 000 Ft

összesen 3 000 000 Ft

Szolgáltatások/Szolgáltatási limitek
A fedezet kiterjed többek között az alábbi kockázatokra
-Épület - és telektulajdonosi felelősség (1.3.1) biztosítási összeg
- ÉpületUzemeltetöi felelősség (1.3.2) biztosítási összeg
- Ingatlan bérlőjének felelőssége (1.3.3) biztosítási összeg
-Bérbeadói felelősség(l,3.4) biztosítási összeg
- Építtetői felelősség (1.3.5) biztosítási összeg
-Nem önjáró gépek (1.3.6) biztosítási összeg
-Gépjármüvek, vontatók, önjáró munkagépek (1.3.7) biztosítási összeg
-Állatok által okozott károk (1.3.8) biztosítási összeg
-Takarítási tevékenység (1.3.9) biztosítási összeg
- Garázsok és parkolók/parkolóhelyek (1.3.10) biztosítási összeg
- Reklámtáblák által okozott károk (1.3.11) biztosítási összeg
-Kiállításokon való részvétel (1.3.12) biztosítási összeg

- Vagyontárgyak elveszése, sérülése, megsemmisülése (1.3.13)
Területi hatály: világ 

biztosítási összeg
-Üzemi rendezvények (1.3.14) biztosítási összeg
-Be- és kirakodás (1.3.15) biztosítási összeg
-Üzleti utazás (1.3.16) biztosítási összeg

- Szolgáltatás tárgyában okozott károk (1.3.17)
Területi hatály: világ 

biztosítási összeg

(Fenti hivatkozások az ÁSZF/felelösség/1403 feltételek pontjaira utalnak.)



önrészesedés
Általános- és Szolgáltatás felelősség: 10% de min 50.000 Ft káreseményenként

MKB Általános Biztosító Zrt.

NYILATKOZAT
1. Kijelentem, hogy az ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, azok helyességért 
aláírásommal felelősséget vállalok.
2. Tudomásul veszem, hogy az első díjfizetése számla ellenében történik.
3. Elismerem, hogy az ajánlat valamennyi biztosítással kapcsolatos igényemet tartalmazza, ezen túlmenően 
semmilyen szóbeli megállapodás nem történt.
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mKb
biztosító

. MKB:Álta!ános Biztosító Zrt.
Capital-Square , ,,

RiidflDf'st.Váci ut 7fi. 
Telefon; (1),886,6900 
fax; (li 886Ó909 ■ ■ " ,,
www.mkbb.hu ; , ■

NYILATKOZAT

dz ügyfél-tájékoztató és egyéb dokumentumok átvételéről

Alulírott kijelentem, hogy az MKB Általános Biztosító Zrt. Vagyon- és felelősségbiztosítás NL 10001 nyomtat

ványszámú ügyfél-tájékoztatóját a szerződés megkötése előtt átvettem, az alább felsorolt dokumentumokkal 

együtt:

Q Az MKB Általános Biztosító Zrt. Felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételei 

(ÁSZF/feleíősség/1403)

□ Az általános- és szolgáltatásfelelősség különös szerződési feltételei (FEL1403)

□ A munkáltatói felelősség különös szerződési feltételei (FUF/01/1403)

Q| A környezetszennyezési felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (FUF/02/1403)

Qj Karbantartás, javítás fedezete (FUF/03/1403)

[Jj Építőipari tevékenység során okozott károk fedezete (FUF/04/1403)

Q Robbantással okozott károk fedezete (FUF/05/1403)

□ Rendezvényszervezői tevékenység fedezete (FUF/06/1403)

Qj Gépjárműmosók felelősségbiztosítása (FUF/07/1403)

Qj Benzinkutak felelősségbiztosítása (FUF/08/1403)

Q Gépjárműjavító műhelyek, szervizek felelősségbiztosítása (FUF/09/1403)

Qj Gépjármű gumiszerelés fedezete (FUF/10/1403)

Qj Alvállalkozók biztosítása az általános- és szolgáltatás felelősségbiztosításhoz (FUF/11/1403)

Qj Támasztéki károkfedezete(FUF/12/1403) 

rj úthibák által okozott károk fedezete (FUF/13/1403) 

rj Vegyszerszórási károk fedezete (FUF/14/1403)

□ Közigazgatási jogkörben okozott károk fedezete (FUF/15/1403)

□ Vezetékekben, kábelekben okozott károk fedezete (FUF/16/1403)

□ Megőrzésre átvett idegen vagyontárgyak fedezete (Letét) (FUF/17/1403)

Qj Bérelt munkagépek fedezete (FUF/18/1403)

Q Alvállalkozók biztosítása környezeti felelősségbiztosítás esetén (FUF/19/1403)

□ .....................................................................................

Kijelentem, hogy az átvett általános szerződési feltételek tartalmát elfogadom.



Alulírott nyilatkozom, hogy az MKBÁ-vai kötött szerződéseim teljesítése során kezelt, biztosítási titkot képező 
adataim közül a fentiekben megjelölt személyi adataimat, nem kimondottan a fennálló biztosítási szerződésemmel 
kapcsolatban az MKBÁ felhasználhassa arra, hogy számomra szóló biztosítási, pénzügyi termékeivel és 
szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatók, kedvezményes ajánlatok megküldése céljából azokkal megkeressen
telefon, sms, postai levél, e-maii útján.

^ nem járulok hozzá 

Q hozzájárulok

Alulírott nyilatkozom, hogy az MKBÁ-val kötött szerződéseim teljesítése során kezelt, a fentiekben megjelölt 
személyi adatokat az

■ MKB Életbiztosító Zrt. (cégjegyzék száma: 01 -10-045632) 
m MKB Bank Zrt. (cégjegyzék száma: 01 -10-040952)
■ MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-043215);
■ MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-044216);
s MKB-Euroleasing Zrt. (cégjegyzék száma: 01 -10-042072);
■ MKB-Euroleasing Autoleasing Zrt. (cégjegyzék száma: 01 -10-043384);
m Carnet-lnvest Befektetési és Vagyonkezelési Zrt. (cégjegyzék száma: 01 -10-042441); 
m MKB Nyugdíjpénztár (nyilvántartási száma: 11. PK. 61.617/95/2);
■ MKB Egészségpénztár (nyilvántartási száma: 9. PK. 60.050/1998/2);

részére abból a célból továbbítsa, hogy e vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek a számomra szóló, nem kimon
dottan a fennálló biztosítási szerződésemmel kapcsolatos tájékoztatók, kedvezményes ajánlatok megküldése céljából 
telefon, sms, postai levél, e-mail útján megkeressenek.

Q nem járulok hozzá 

Q hozzájárulok

A jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulásomat jogosult vagyok bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni 
írásban, a H-1821 Budapest címre küldött levélben, a (361) 886-6900 számon, vagy az info@mkbb.hu email címre

Kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulást önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás 
birtokában adtam.

E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy az MKBÁ a nyújtott szolgáltatások körében szerződést kössön. A hozzájárulás 
megtagadása semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és az MKBÁ közötti szerződéses kapcsolatot.

Jelen nyilatkozat általam az MKBÁ esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozatom helyébe lép, 
függetlenül attól, hogy azt Önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerződésbe foglalva tettem.

Kelt;

Szerződő aláírása

mailto:info@mkbb.hu


MKB Általános Biztosító Zrt. 

Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételek
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AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(FEL 1403)

A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a Felelősségbiztosítás általános biztosítási 
feltételei (ÁSZF/felelősség/1403) az irányadók.

1. A kockázatviselés tárgya

1.1. Általános felelősség biztosítás

1.1.1. Az általános felelősségbiztosítás keretében a Biztosító 
- a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint- 
megtéríti azokat a szerződésen kívül okozott
1.1.1.1. személyi sérüléses károkat és
1.1.1.2. dologi károkat, valamint
1.1.1.3. a fenti 1.1.1.1. és 1.1.1.2. pontokban meghatározott 
biztosítási eseményekből eredő sérelemdíjat,
melyeket a Biztosított a biztosítási szerződésben meghatá
rozott minőségében okoz, és amelyekért a magyar jog sza
bályai szerint felelősséggel tartozik.

1.1.2. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából szerződésen 
kívül okozott kárnak az minősül, ha
1.1.2.1. a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az 
általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal 
összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biz
tosítási szerződésben meghatározott tevékenységével kap
csolatban nincs szerződéses jogviszonyban, vagy aki nem 
igénybevevője a Biztosított által nyújtott szolgáltatásnak;
1.1.2.2. a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az 
általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal össze
függésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási 
szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban 
szerződéses jogviszonyban van, azonban a kárt nem a szerződés 
teljesítése során és nem is azzal összefüggésben okozta.

1.2. Szolgáltatás felelősség biztosítás

1.2.1. Szolgáltatás felelősségbiztosítás keretében a Biztosító 
- a szerződésben megállapított mértékben és feltételek sze
rint - megtéríti a Biztosított által nyújtott szolgáltatás tel
jesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a

Biztosított szerződéses partnereit (a szolgáltatás igénybe
vevőit) ért azon

1.2.1.1. dologi károkat,
1.2.1.2. személyi sérüléses károkat, valamint
1.2.1.3. az 1.2.1.1. és 1.2.1.2. pontban meghatározott biz
tosítási eseményekből eredő sérelemdíjat,
amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint fe
lelősséggel tartozik.

1.3. Biztosított kockázatok

A fenti 1.1. és 1.2. pontokban foglaltak alapján biztosítási 
eseménynek minősülnek különösen, de nem kizárólago
san a következőkben felsorolt események, mégpedig az 
alábbi meghatározások szerinti tartalommal. Az alábbi fel
sorolás a szerződési feltételek jobb megértését, átláthatósá
gát szolgálja:

1.3.1. Épület- és telektulajdonosi felelősség

1.3.1.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított beépített 
és beépítetlen (ide nem értve a repülőtereket) telkek ház- 
és/vagy telektulajdonosaként, illetve ilyen minőségében (ide
értve, bérbeadói, haszonélvezői minőséget is) okozott károkra.

1.3.2. Épületüzemeltetői felelősség

1.3.2.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által üze
meltetett, fenntartott épületekben - ideértve az épület-be
rendezési és épületgépészeti (felvonók, fűtő-, elektromos-, 
víz-, gázberendezések) tárgyakat - annak helyiségeiben, 
építményeiben, reklámberendezéseiben okozott dologi ká
rokra és az ebből eredő sérelemdíjra.

1.3.3. Ingatlan bérlőjének felelőssége

1.3.3.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, 
valamint az ebből eredő sérelemdíjra, melyeket a Biztosított 
az általa bérelt ingatlanban okoz.



MKB Altalanos biztosító felelősségbiztosítás különös szerződési feltételek

1.3.3.2. Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése 
azonban
1.3.3.2.1. a káresemény miatt az ingatlan bérbeadá
sának megszüntetéséből, szüneteltetéséből származó 
gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, többlet
költség vagy egyéb veszteség);
1.3.3.2.2. azokra a károkra, melyek abból erednek, 
hogy a bérlő a bérelt Ingatlanon jogosulatlanul olyan 
átalakítási munkálatokat végzett vagy végeztetett, 
amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett 
volna szükséges, és azokra a költségekre, melyek a 
bérlőt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállí
tása kapcsán terhelik;
1.3.3.2.3. azon személyek által okozott károkra, akik 
a biztosított bérlővel kötött szerződés alapján hasz
nálják a bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, 
tartozékát (pl. albérlet);
1.3.3.2.4. azokra a károkra, melyek a bérelt ingatlan
ban az elhasználódás, kopás és a rendszeres igénybe
vétel miatt keletkeztek.

13.3.3. A Biztosított köteles a bérleti szerződést írásban 
megkötni és a kárbejelentéshez csatolni.

1.3.4. Bérbeadói felelősség

13.4.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, 
melyeket a Biztosított a biztosítási szerződésben megjelölt 
bérlemények bérbeadójaként, a bérleti szerződés megsze
gésével a bérlőnek okoz, és amelyet megtéríteni köteles.

1.3.4.2. A Biztosított köteles a bérleti szerződést írásban 
megkötni és a kárbejelentéshez csatolni.

1.3.5. Építtetői felelősség

1.3.5.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által 
építtetőként a saját épületen/ingatlanon végrehajtott építési 
munkálatok során okozott károkra, feltéve, hogy a Biztosított 
a tervezést, a kivitelezést és az építésvezetést harmadik sze
mélynek kiadja.

1.3.7. Gépjárművek, vontatók, önjáró munkagépek

1.3.7.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját 
tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett, általa használt, 
a kötelező gépjármű biztosításra vonatkozó szabályok 
hatálya alá nem tartozó önjáró munkagépei, lassú járművel 
által okozott károkra, amelyet a gépjármű a forgalomban 
való részvétele nélkül okoz.

1.3.8. Állatok által okozott károk

1.3.8.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra melye
kért a Biztosított állattartói minőségében felel, különös tekin
tettel az őrző-védő állat tartásából eredő károkra. A biztosí
tási fedezet nem terjed ki harci kutyák, tenyészállatok és 
vadállatok tartására.

1.3.9. Takarítási tevékenység

1.3.9.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által 
folytatott takarítási tevékenység végzése során abban az 
ingatlanban, bútorokban és épületgépészeti tárgyakban 
okozott dologi károkra, és az ebből eredő sérelemdíjra, me
lyekre a Biztosított szolgáltató tevékenysége irányult.

1.3.10. Garázsok és parkolók/parkolóhelyek

1.3.10.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját 
tulajdonú biztosított földterületén létesített garázsok és par
kolók/parkolóhelyek karbantartása és üzemeltetése során 
okozott károkra, akkor is, ha a területet nemcsak a Biztosított 
alkalmazottai, látogatói stb. használják.

1.3.11. Reklámtáblák által okozott károk

1.3.11.1. A biztosítás fedezetet nyújt az idegen területen ki
helyezett reklámcélokat szolgáló berendezések, pl. transz
parensek, reklámtáblák, kiállítási polcok, szekrények, fény
csövek által okozott károkra.

1.3.12. Kiállításokon való részvétel

1.3.6. Nem önjáró gépek

1.3.6.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, melyeket 
a Biztosított az általa használt és/vagy üzemeltetett nem önjáró 
gépekkel (pl. építési munkagép, forgó toronydaru, egyéb daruk 
és munkagépek, emelőgépek és egyéb ki- és berakodást végző 
berendezések), azok használata során okozott.

1.3.12.1. A biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított konferen
ciákon, vásárokon, kiállításokon történő részvétele során 
okozott károkra.

1.3.12.2. A biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által a 
világon bárhol okozott károkra.
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1.3.13. Vagyontárgyak elveszése, sérülése, 
megsemmisülése

1.3.13.1. A biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen 
megjeiöit limit mértékéig az aikalmazottak, látogatók, part
nerek, ügyfelek személyes vagyontárgyainak elvesztéséből, 
sérüléséből valamint megsemmisüléséből származó dologi 
károkra és az ebből eredő sérelemdíjra.

1.3.13.2. A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosítási 
kötvényen megjelölt limit mértékéig az idegen személyek és 
csoportok gyárlátogatása, bejárása során bekövetkezett ká
rokra is, ideértve az üzemi tevékenység és a gyártott termék 
bemutatása során keletkezett károkat.

1.3.13.3. Leparkolt gépjárművek dologi kára esetén a fede
zet csak abban az esetben érvényes, ha az üzem bekerített 
területén parkolóhely áll rendelkezésre a parkoláshoz.

1.3.13.4. A biztosítási fedezet fennállásának további fetté
tele, hogy
1.3.13.4.1. a parkolási terület állandó megfigyelés alatt áll vagy
1.3.13.4.2. az üzem területe és a parkoló idegen személyek 
jogtalan használata és belépése ellen megfelelő védelemmel 
felszerelt, valamint
1.3.13.4.3. a parkolás elvárt gondossággal történt és a gép
járművet a parkolást követően bezárták.

1.3.13.5. A fedezet nem terjed ki a mobil telekommu
nikációs eszközök, készpénz, értékpapírok, betét
könyvek, egyéb készpénz nélküli fizetési eszközök, pl. 
bankkártyák, hitelkártyák valamint okmányok, csek
kek, ékszer és egyéb értéktárgyak elveszésére, meg
semmisülésére vagy rongálódására.

1.3.14. Üzemi rendezvények

1.3.14.1. A biztosítás fedezetet nyújt az üzemen belüli és üze
men kívüli rendezvényeken, ünnepeken, tanfolyamokon oko
zott károkra.

1.3.15. Be-és kirakodás

1.3.15.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a be- és kirakodás 
során különösen konténerekben, szárazföldi- és vízi jármű
vekben okozott károkra.

1.3.15.2. A konténerek szárazföldi- és vízi járműre történő 
be- és kiemelése során a konténerekben okozott kár akkor is 
biztosított, ha a konténereket be- és kiemelési céllal, daruval

vagy emelőgéppel mozgatják, vízi vagy szárazföldi jármű
vekre vagy azokról emelik fel/le.

1.3.15.3. A fedezet nem vonatkozik a konténerekre, 
ha a konténer a fuvarozási szerződés tárgya. Nem biz
tosítottak továbbá a konténerek és gépjárművek 
rakományában okozott károk.

1.3.16. Üzleti utazás

1.3.16.1. Jelen biztosítási fedezet kiterjed az üzleti utazás so
rán okozott károkra, beleértve kereskedelmi tevékenység 
alapján (pl. üzleti tárgyalás céljából) kibérelt teremben oko
zott dologi károkat és az ebből eredő sérelemdíjat.

1.3.16.2. A jelen pont szerinti biztosítási fedezet kiterjed a 
Biztosított által a világon bárhol okozott károkra.

1.3.17. Szolgáltatás tárgyában okozott károk

1.3.17.1. A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban 
keletkezett károkra, melyekre a Biztosított által nyújtott szol
gáltatás irányul.

1.3.17.2. Nem terjed ki a biztosítás
1.3.17.2.1. a szolgáltatás tárgyának olyan káraira, 
melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek, 
hibásak, elhasználódottak voltak vagy egyéb okból 
cserére szorultak;
1.3.17.2.2. esztétikai és korszerűségi hibákból szár
mazó kártérítési, és sérelemdíj iránti igényekre;
1.3.17.2.3. gépjárműben okozott károkra.

2. Kizárások a kockázatviselés köréből

2.1. Az általános- és szolgáltatás felelősségbiztosítás, 
a felelősségbiztosítás általános feltételeiben (ÁSZF- 
/felelősség/1403) felsorolt eseteken kívül (11. pont) 
nem fedezi
2.1.1. a szerződésszegéssel okozott dologi károkat 
(kivéve a hibás teljesítést - Isd. 1.2.1. pont);
2.1.2. a környezetszennyező tevékenységgel okozott 
károkat;
2.1.3. a termékfelelősségi károkat (azon károkat, me
lyek megtérítésére a Biztosított, mint valamely termék 
gyártója, forgalmazója köteles);
2.1.4. a Biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Tör
vénykönyve alapján terhelő kártérítési kötelezett
ségeket és sérelemdíj iránti igényeket;
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2.1.5. szavatosság, jótállás, garancia alapján fennálló 
kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggés
ben felmerülő költségeket és egyéb kiadásokat (a hi
bás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő költségek és egyéb kiadások);
2.1.6. a tisztítással eltávolítható szennyeződés! káro
kat;
2.1.7. tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos káro
kat;
2.1.8. az alvállalkozónak okozott kárt;
2.1.9. a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszná
latba átvett építőipari gépek használata által okozott 
károkat;
2.1.10. a Biztosítottat terhelő azon kártérítési köte
lezettségeket, és sérelemdíj Iránti igényeket, melyek a 
Biztosított alvállalkozójának a tevékenységéből ered
nek;
2.1.11. gépjárműmosók, benzinkutak, gépjárműja
vító műhelyek, szervizek, és gépjármű gumíszerelés 
során a gépjárművekben okozott károkat;
2.1.12. a Biztosítottat rendezvényszervezői minősé
gében terhelő kártérítési kötelezettségeket és sére
lemdíj iránti igényeket;
2.1.13. felszín alatti és - feletti vezetéken/vezetékek
ben okozott károkat;
2.1.14. a fuvarozás, szállítmányozás, valamint szállít
mányozási tevékenységhez kapcsolódó bér-és átme
neti raktározás során okozott károkat;
2.1.15. az építmények lebontásából, lebontása céljá
ból történt robbantásból eredő károkat;
2.1.16. az építőipari tevékenység során okozott káro
kat, beleértve az építőipari cégek által, tevékenységük 
keretében az állványzat felállítása és/vagy használata 
során okozott károkat;
2.1.17. a karbantartási és/vagy javítási tevékenység 
során okozott károkat;
2.1.18. fodrász, pedikűrös, kozmetikus, manikűrös 
vagy szolárium szalon üzemeltetője által a szolgálta
tás igénybevevőjének, a foglakozási és szakmai szabá
lyok felróható módon történő megszegésével okozott 
károkat;
2.1.19. bármely szakmai felelősség körébe vonható 
kárt;
2.1.20. a Biztosítottnál letétbe helyezett dolgok sérü
léséből, megsemmisüléséből, elveszéséből, eltűnésé
ből, eltulajdonításából eredő károkat;

2.1.21. a növényorvos által engedélyezett és napló
zott permetezési tevékenységgel a növénykultúrában 
a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, birtoko
sainak, használóinak okozott károkat;
2.1.22. a közútkezelő vagy -fenntartó külön jogsza
bályban meghatározott útkarbantartói kötelezett
ségének elmulasztásával okozott károkat;
2.1.23. az ingatlan alátámasztásainak gyengítése, el
távolítása, rezgése, vagy megépítésének elmulasztása 
miatt az ingatlan tulajdonosainak, birtokosainak, 
használóinak okozott károkat;
2.1.24. a vásári szórakoztatás, vidámpark, kaland
park, működtetése, üzemeltetése során okozott ká
rokat.

3. A biztosítás díja

3.1. Az általános- és szolgáltatás felelősségbiztosítási díj 
számításához a Szerződő a szerződéskötést illetve a szer
ződés fordulóját megelőzően köteles megadni az általá
nos szerződési feltételek (ÁSZF/felelősség/1403) 15.2.8. 
pontjában felsorolt adatokat (továbbiakban: árbevétel).

3.2. Kezdő vállalkozás esetén, az első lezárt üzletév előtt, 
tényleges árbevételi adat hiányában, a biztosítási évre vo
natkozó tervezett árbevételt kell megadni.

4. A Biztosító mentesülése

4.1. A felelősségbiztosítások általános biztosítási felté
teleiben (ÁSZF/felelősség/1403) 24.3. pontjában felso
rolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak 
minősül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötele
zettsége alól, ha
4.1.1. a kára tevékenységre vonatkozó egészségügyi, 
egészségvédelmi előírások megszegése miatt követke
zett be;
4.1.2. a kár a Biztosított által üzemeltetett épületre vo
natkozó építkezési és karbantartási szabályok meg
szegése miatt következett be;
4.1.3. a kárt a szolgáltatás fokozottan veszélyes tulaj
donsága idézte elő, s erről a fokozott veszélyről a Bizto
sított a szolgáltatás igénybevevőjének tájékoztatást, 
felhívást nem adott.

MKB Általános Biztosító Zrt.
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mKb
B IZTOSfTÓ

MKB Általános Biztosító Zrt.
Capital -Square , , ,
1133 Budapest. Váci út 76. 
Telefon:!!) 886 6900
Fax: ţi) 886:690.9. ...............
www.mkbt),hu

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 
VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

NL10001

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük bizalmát, hogy ajánlatával Társaságunkat, az 
MKB Általános Biztosító Zrt.-t kereste meg. Kérjük az 

ajánlat aláírása előtt figyelmesen olvassa el jelen ügyfél
tájékoztatónkat, a biztosítási feltételeket (dőlt betűvel 
külön kiemelve a biztosítási szerződés legfontosabb 
Ismertetői) és esetleges kérdéseivel forduljon 
bizalommal a biztosítás közvetítőjéhez. Csak akkor írja 
alá az ajánlatot, ha biztos abban, hogy az ajánlat szerinti 
biztosítás mindenben megfelel az Ön igényeinek.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ügyféltájékoztató a 

biztosítási szerződés részét képezi.

1. A Biztosító tulajdonosai az MKB Bank Zrt, valamint 
a Versicherungskammer Bayern. 
Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045631 
Nyilvántartja: A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 
Fő tevékenységi köre: nem életbiztosítás 
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 
Elérhetőségei:

B levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76. 
a telefon: + 36 1 886 6900 
B fax: -H 36 1 886 6909 
B e-mail: info@mkbb.hu

2. Az ajánlattal, a biztosítási szerződéssel és a Biztosító 
szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel vagy 
esetleges problémáival forduljon bizalommal a 
biztosítás közvetítőjéhez.
További információk találhatóak a www.mkbb.hu és 
https://direkt.mkbb.hu honlapokon is. Amennyiben 

problémáira megnyugtató választ a fentiek igény
bevétele után sem kap, kérjük, forduljon bizalom
mal a Biztosító Ügyfélszolgálatához.

Elérhetőségei az alábbiak:
a Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
B E-mail: info@mkbb.hu 
m Telefax:-F36 1 886 6909

m Te(efon:+36 1 886 6900

A panaszt az ügyfélszolgálat részére szóban 
(telefonon vagy személyesen), illetve írásban 
(személyesen vagy más által átadott irat útján), 
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben lehet 
megtenni. Szóbeli panaszát hétfőn 12-18 óráig 
kedden 8-13 óráig, szerdán 12-18 óráig, csütörtökön 
8-20 óráig, pénteken 8-13 óráig teheti meg.

Telefonon közölt szóbeli panasz megtételére pedig 
hétfőtől-szerdáig 8-17 óráig, csütörtökön 8-20 óráig, 
pénteken 8-15-óráig van lehetőség. Társaságunk 
panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával, 
és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével kapcso

latos további részletes információkat megtalálja a 
honlapunkon, illetőleg az ügyfélszolgálati irodánknál 
kihelyezett panaszkezelési szabályzatunkban.

3. A Biztosító felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti 
Bank (továbbiakban: Felügyelet).

B Székhelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

B Központi levelezési címe: Budapest, 
BKKP Pf. 777.

m Központi telefonszáma:
(36-1)489-9100

s Ügyfélszolgálati telefonszáma: 

06-40-203-776
m Központi fax száma: (36-1) 489-9102 
B E-mail címe: ügyfélszolgálat@mnb.hu

NL10001
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Társaságunk a Felügyelet által felügyelt tevékenység 
folytatására jogosult szervezet, amely tevékenysé

günket fogyasztóvédelmi hatóságként a Felügyelet 
ellenőrzi
a) a fogyasztókkal szemben tanúsítandó maga

tartásra vonatkozó kötelezettséget megállapí
tó, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvényben meghatározott jogszabá
lyokban előírt rendelkezéseknek,

b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen ke
reskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII, törvény rendelkezéseinek,

c) a gazdasági reklámtevékenység alapvető fel
tételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008. évi 
XLVIII, törvény rendelkezéseinek,

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal össze
függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek 
(továbbiakban együttesen fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseknek), továbbá

e) a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos 
kötelezettség

betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi 
szervezet általi megsértése esetén (továbbiakban 
fogyasztóvédelmi eljárás).

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi rendelke
zések megsértése esetén a Felügyelet előtt fo
gyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető. A bizto
sítási szerződés létrejöttével, érvényességével, jog
hatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződés
szegéssel és joghatásaival kapcsolatos jogvitákban 
a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni. A biztosítási 

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcso
latos esetleges pénzügyi fogyasztói jogviták bíró
sági eljáráson kívüli rendezése érdekében írásban 
benyújtott kérelmet terjeszthet elő a Pénzügyi 
Békéltető Testületnél (székhely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.; levelezési címe: H-1525 Budapest 
BKKP Pf.: 172.). A Testület eljárása megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó a biztosítótársasággal 
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 
A Pénzügyi Békéltető Testület működésével kapcso
latos egyéb lényeges információk (így a Testület 
eljárási szabályzata) a www.felugyelet.mnb.hu/pbt 
honlapon megtalálhatóak. A permegelőző, konflik
tuskezelő, vitarendezési eljárások közül - a Pénzügyi

Békéltetető Testületi eljáráson kívül - közvetítői 

eljárást is kezdeményezhet, a közvetítői tevékeny- 
ségrői szóló 2002. évi LV. törvény alapján.

A fogyasztó a biztosítási szerződésből eredő 
igényeit a fentiekben megjelölt alternatív vita
rendezési módok mellőzésével bírói úton is 
érvényesítheti. A bíróság eljárására a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi Ili. törvény rendel

kezései irányadóak.

4. A Biztosító feladatai ellátásához az ügyfél azon 
adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási 
szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, 
szolgáltatásával összefüggnek. Az adatkezelés célja 
csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módo
sításához, állományban tartásához, a Biztosító kö
veteléseinek megítéléséhez szükséges vagy tör

vényben meghatározott más cél lehet.
Ügyfélnek minősül az ajánlattevő. Szerződő, a 

Biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a Bizto
sító szolgáltatására jogosult más személy. Az adat
védelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazá

sában ügyfél az is, aki a szerződésre ajánlatot tesz.

Biztosítási titok:
a) az ügyfél személyes adatai
b) a biztosított vagyontárgy és annak értéke
c) a biztosítási összeg
d) élet,- baleset,- betegség- és felelősségbiz

tosításnál az egészségi állapottal összefüggő 
adatok

e) a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a 
kifizetés ideje

f) a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, 
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő 
valamennyi tény és adat

5. A Biztosító a személyes adatokat, továbbá az egész
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggő, általa 
kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállá
sának idején, valamint azon időtartam alatt 
kezelheti, 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 kapcsolat
ban igény érvényesíthető.

NL10001

http://www.felugyelet.mnb.hu/pbt


Telefonon történt panaszkezelés esetén a Biztosító a 
közötte és az ügyfél közötti telefonos kommu
nikációt hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt 
egy évig megőrzi. A Biztosító köteles törölni minden 
olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem 
jött szerződéssel kapcsolatos, az egészségügyi 
állapottal közvetlenül összefüggő adatot, amelynek 
kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, 
vagy amelynek kezeléséhez az érintet hozzájárulása 
nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez 
nincs törvényes jogalap.

A Biztosító a Szerződő (Biztosított) személyes 
adatait, erre vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzá

járulása nélkül csak a Bit. 153-161.§ és 165.§-aiban 
nevesített szervezeteknek továbbíthatja.

6. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás 
nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - 
titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tu
lajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, 
akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékeny
ségük során bármilyen módon hozzájutottak.

Az információs önrendelkezési jogról és az in
formációs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tör
vényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak 
megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az 
Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzá
járulását Ön a biztosítási ajánlattétellel adja meg. 

Az adatkezelés jogalapja a biztosítási tevékeny
ségről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban: 
Bit) 155.§-a.

A biztosítási szerződés végrehajtása érdekében a 
Biztosító kezeli az ügyfelek személyes adatait (a to

vábbiakban „személyes adatok"). Az érintett ügyfél 
egészségi állapotával összefüggő adatokat a 
Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII, 
törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett 
írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Adatfeldolgozási tevékenységet kizárólag erre irá
nyuló megbízási szerződés alapján, kiszervezett 
tevékenység keretében jogosultak harmadik sze
mélyek végezni. Az ügyfél adatait kizárólag társa
ságunk erre feljogosított munkatársai, megbízott 
biztosításközvetítői, illetve a társaságunk részére 
külön szerződés keretében adatfeldolgozási- vagy 
kiszervezett tevékenységet végző személyek, szer
vezetek ismerhetik meg, a társaságunk által meg
határozott terjedelemben és a tevékenységük vég
zéséhez szükséges mértékben.

Az ügyfél adatait jogosultak megismerni továbbá 
mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel 
szemben társaságunknak a biztosítási titok megtar
tásának a kötelezettsége a 6. pont értelmében nem 
áll fenn.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha
a) a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes kép

viselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört 
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írás

ban felmentést ad,
b) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 

szóló 2003. évi LX. törvény 153-161. §-aiban és 
165.§-ában foglaltak alapján a titoktartási 

kötelezettség nem áll fenn.

7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében 

eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 
továbbá az általuk kirendelt szakértővel,

c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint 
csődeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyé
ben eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 
szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben 
eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továb
bá az általa kirendelt szakértővel,

e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adó
ügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót 
törvényben meghatározott körben nyilatko
zattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási 

szerződésből eredő kötelezettség alá eső 
kifizetésről törvényben meghatározott adat

szolgáltatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 

szolgálattal,
g) a Biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szak

tanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, 
független biztosításközvetítő vagy szakta-
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nácsadó magyarországi képviseletével, ezek 
érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biz
tosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói 
tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügye
leti feladatkörében eljáró Gazdasági Verseny
hivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egész

ségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek 

megléte esetén a titkosszolgálati eszközök 
alkalmazására, titkos információgyűjtésére fel
hatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kocká
zatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kocká
zatvállaló biztosítókkal,

l) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során 
átadott adatok tekintetében a kötvénynyil

vántartást vezető kötvénynyilvántartó szerv
vel,

m) az állományátruházás keretében átadásra 
kerülő szerződési állomány tekintetében az 
átvevő biztosítóval a kárrendezéshez és meg
térítési igény érvényesítéséhez szükséges 
adatok tekintetében,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény 
érvényesítéséhez szükséges adatok tekinteté
ben, továbbá ezek egymásközti átadásával 
kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a 
Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a 
Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs 
Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kár
rendezési megbízottal és a kárképviselővel, 
illetve a károkozóval, amennyiben az önren
delkezési jogával élve a közúti közlekedési 
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvé
teli jegyzőkönyvéből a balesetben érintett 
másik jármű javítási adataihoz kíván hozzá

férni,
o) a kiszen/ezett tevékenység végzéséhez szük

séges adatok tekintetében a kiszervezett tevé
kenységet végzővel,

p) a feladatkörében eljáró alapvető jogok bizto
sával,

q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósággal szemben, 
valamint

r) bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, 
illetve a káresetek igazolásának részletes sza
bályairól szóló rendeletben meghatározott 
kártörténeti adatra és bonus-malus besoro
lásra nézve a rendeletben szabályozott ese

tekben a Biztosítóval szemben ha az a-j), n) és 
r) pontban megjelölt szerv vagy személy 
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét, vagy a biztosítási 
szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, 

az adatkérés célját és jogalapját azzal, hogy k), 
1), rn), p), q) pontban megjelölt szerv vagy 
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az 

adakérés célját és jogalapját köteles megjelölni. 
A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat 
megismerésére jogosító jogszabályi rendel
kezés megjelölése is.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás 
keretén kívül a fentebb meghatározott szervek 
alkalmazottaira is kiterjed.

A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági 
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére 
akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, 
ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet:
a) 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi 

IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel 
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal vissza
éléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyag
gal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegy
verrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmo
sással, bűnszövetségben vagy bűnszervezet

ben elkövetett bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, 

kábítószer birtoklásával, kóros szenvedély
keltéssel vagy kábítószer készítésének elő
segítésével, új pszichoaktív anyaggal vissza
éléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény 
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus 
finanszírozáséval, robbanóanyaggal vagy rob
bantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszö
vetségben vagy bűnszervezetben elkövetett 
bűncselekménnyel van összefüggésben.

A Biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan 
intézkedés" jelzéssel ellátott, külön jogszabályban
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előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére 
is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott 
üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő 

adatokról.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító, 
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör
vényben meghatározott bejelentési kötelezett
ségének tesz eleget.

(2) bekezdésében meghatározott bármely 
módon biztosított.

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik 
tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre 
történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezé
seket kell alkalmazni. A biztosítási szolgáltatás 
teljesítéséhez igénybe vett GaVI Gesellschaft für 
angewandte Versicherungs-Informatik mbH (Szék

hely: Seckenheimer Str. 150 D-68165 Mannheim, 
BRD) adatfeldolgozónak minősül.

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok 
sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az 
összevont alapú felügyelet esetében a csoport
vizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító 
tagja részére történő átadása.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi köte

lezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző 
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése cél
jából - írásban kér biztosítási titoknak minő
sülő adatot a Biztosítótól.

b) a pénzügyi információs egységként működő 
hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finan
szírozása megelőzéséről és megakadályozá
sáról szóló törvényben meghatározott fela

datkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi 
információs egység írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából írásban kér biztosítási 

titoknak minősülő adatot a Biztosítótól.

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 hatásvizs

gálatok elvégzése céljából a miniszter részére 
személyes adatnak nem minősülő adatok 

átadása,
c) A (Bit) Nyolcadik részének III. és lll/A, 

fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint 
a Hpt. XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések 
teljesítése érdekében történő adatátadás.

A fenti adatok átadását a Biztosító a biztosítási titok 

védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő sze
mélyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év 
elteltével, az egészségügyi adatok vagy az adat
védelmi törvény szerint különleges adatnak minő
sülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével 
törölni kell.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító 
által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy har
madik országbeli adatfeldolgozó szervezethez 
(harmadik országbeli adatkezelő) történő adat
továbbítás abban az esetben:
a) ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írás

ban hozzájárult, vagy
b) ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában 

- az adattovábbításnak törvényben meg
határozott adatköre, célja és jogalapja van, és a 
harmadik országban a személyes adatok vé
delmének megfelelő szintje az Információs 
önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. §

A Biztosító, a személyes adatokat a biztosítási, illetve 
a megbízási jogviszony fennállásának idején, vala
mint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a 

biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kap
csolatban igény érvényesíthető.
E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez 
kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az 
irányadók.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok 
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, 
illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult 
is gyakorolhatja.
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Az érintett ügyfél kérelmére társaságunk köteles 
tájékoztatást adni az ügyfél részére az általa kezelt-, 

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott, az érintett ügyfél adatairól, azok for
rásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő
tartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továb
bá - az ügyfél személyes adatainak továbbítása ese
tén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást 
kizárhatja, illetve korlátozhatja. Az érintett ügyfél 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá 
- a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételé
vel - adatainak zárolását és törlését. Társaságunk az 
érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyes
bítéseket a nyilvántartásaiban köteles átvezetni.

Az érintett ügyfél az Info tv-ben meghatározott 
esetekben tiltakozhat személyes adatainak a ke
zelése ellen. A tiltakozást Társaságunk legfeljebb 
15 napon belül megvizsgálja és írásban tájékoztatja 

az ügyfelet a döntéséről. Amennyiben az érintett 
ügyfél a döntéssel nem ért egyet, vagy a Biztosító 
a fenti határidőt elmulasztja, úgy az ügyfél a döntés 
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz for
dulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c) az érintett ügyfél jogosult bejelentéssel élni, 

amennyiben észleli, hogy személyes adatai keze
lésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi 
jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény a 
biztosítási szerződésekre vonatkozó adózással kap
csolatos fontos szabályokat tartalmaz. E törvényben 
és a hozzá kapcsolódó egyéb adószabályokban 

lelhetőek fel a biztosításért fizetendő díjra, a 
Biztosító szolgáltatására, illetve a biztosítással 
kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó rendel

kezések.

A jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. 
A Szerződő (Biztosított) nyilatkozata csak akkor 
hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egy
ségénekjut a tudomására.

9) A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, 
szíveskedjék figyelembe venni a következőket:
a) A megkötendő biztosítási szerződésre, a szer

ződő felek jogaira és kötelezettségeire a biz
tosítási szerződési feltételek és záradékok 
előírásai az irányadók.

b) Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan átta
nulmányozni, és ajánlatát csak ezt követően 
aláírni.

c) A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. 
A Szerződő (Biztosított) nyilatkozata csak akkor 
hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti 
egységének tudomására jut.

10) A biztosítási szerződésre, amennyiben a felek 
másként nem állapodnak meg, vagy jogszabály 
eltérően nem rendelkezik, a magyar jog szabályai 
az irányadók.
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