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A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (továbbiakban: Bit) 4. sz. melléklete 1.-9. pontjai
szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Pannónia Általános
Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) az általános biztosítási feltételek átadásával tesz eleget, mely általános szerzôdési feltételek dôlt betûvel vagy vastagon szedve, ezáltal
külön kiemelve tartalmazzák a biztosítási szerzôdés
legfontosabb jellemzôit.
Kérjük, 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 szerzôdés részét képezi.

I.

Néhány szó a Pannónia Általános
Biztosító Zrt.-rôl

1)

A biztosító tulajdonosai az MKB Bank Zrt., valamint
a CIG Pannónia Elsõ Magyar Általános Biztosító.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045631
Nyilvántartja: A Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága

Ügyfélszolgálat:

2)

Elérhetôségeink:
Levelezési cím: 1133 Budapest,Váci út 76.
I
Telefon: + 36 1 886 6900
I
Fax: + 36 1 886 6909
I
E-mail: info@pannoniabiztosito.hu
I
Honlap: https://www.pannoniabiztosito.hu,
https://direkt.pannoniabiztosito.hu
I

3)

A biztosító felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank
(továbbiakban: felügyelet).
I
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
I
Elérhetôség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
I
Központi levelezési címe: Budapest, BKKP Pf. 777.
I
Központi telefonszáma 36 1 489-9100
I
Ügyfélszolgálati telefonszáma: 06 40-203 776
I
Központi fax száma: 36 1 489 9102
I
E-mail címe: ügyfélszolgálat@mnb.hu

4)

Biztosítónk a felügyelet által felügyelt tevékenység
folytatására jogosult szervezet, amely tevékenységünket
fogyasztóvédelmi hatóságként a felügyelet ellenôrzi
a) a fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartásra
vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott jogszabályokban elôírt
rendelkezéseknek,
b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény rendelkezéseinek,
c) a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseinek,
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Köszönjük bizalmát, hogy ajánlatával Társaságunkat, a
Pannónia Általános Biztosító Zrt.-t kereste meg. Kérjük
az ajánlat aláírása elôtt figyelmesen olvassa el jelen ügyféltájékoztatónkat, mely
a) a biztosító fôbb adatairól szóló tájékoztatást,
b) a panaszkezelésrôl szóló tájékoztatást,
c) az adatkezelésrôl és az adatvédelemrôl szóló
tájékoztatást,
d) a biztosítási titokkal kapcsolatos szabályokat,
e) az üzleti titokkal kapcsolatos tudnivalókat,
f) a biztosítók közötti adatátadási megkeresésekrôl
szóló tájékoztatást,
g) az irányadó jogot, valamint
h) a szerzôdési feltételeknek a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseitôl lényegesen eltérô rendelkezéseit
foglalja magában.
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d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô
szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezéseinek (továbbiakban
együttesen fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek),
e) a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos
kötelezettségek, továbbá a
f) 28/2014 (VII.23.) MNB rendelet – a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi szervezet
általi megsértése esetén (továbbiakban
fogyasztóvédelmi eljárás).

I

I
I
I

Székhely: 1133 Budapest,Váci út 76.
Capital Square Irodaház
Telefonszám: 06 40 203 776
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

A fentiekhez szükséges nyomtatvány megtalálható
a Felügyelet honlapján
(http: //www.mnb.hu/bekeltetes/fogyasztoi-jogvitanem-elszamolasi-ugyekben/kerelem-nyomtatvany
illetve http://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoikerelem-1.pdf), de a fogyasztónak lehetôsége van a
formanyomtatvány költségmentes megküldését
igényelni.

II. Tájékoztató a panaszkezelésrôl

2)

3)

Az ajánlattal, a biztosítási szerzôdéssel és a biztosító
szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel vagy esetleges problémáival forduljon bizalommal a biztosítás
közvetítôjéhez.
További információk találhatóak a
www.pannoniabiztosito.hu és
https://direkt.pannoniabiztosito.hu honlapokon is.
Amennyiben problémáira megnyugtató választ a fentiek
igénybevétele után sem kap, kérjük, forduljon bizalommal a biztosító ügyfélszolgálatához.
Elérhetôségeink az alábbiak:
I
Székhely: 1133 Budapest,Váci út 76.
I
E-mail: info@pannoniabiztosito.hu
I
Telefax:+36 1886 6909
I
Telefon:+36 1886 6900
A biztosító magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát az ügyfélszolgálat
részére szóban (telefonon vagy személyesen), illetve
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) lehet
megtenni.
Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés
módjával, és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a
honlapunkon, illetôleg az ügyfélszolgálati irodánknál
kihelyezett panaszkezelési szabályzatunkban.
Jogorvoslati lehetôségek:
a) Pénzügyi Békéltetô Testület:
A szerzôdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, továbbá szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos
jogvita esetén Ön békéltetô testületi eljárást
kezdeményezhet.
I Levelezési cím: H- 1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
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Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható a
Felügyelet honlapján
(http://www. mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszomvan/formanyomtatvanyok), de a fogyasztónak
lehetôsége van a formanyomtatvány költségmentes
megküldését igényelni.
c) Bíróság:
Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô
bíróság (http://www.birosag.hu).
d) Online vitarendezési platform:
Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói
jogviták online rendezésérôl szóló, 2013. május
21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján
az Európai Bizottság létrehozott egy online
vitarendezési platformot.
A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási
hellyel rendelkezô fogyasztók és az Európai Unióban
letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási
szerzôdésekbôl eredô kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülô jogviták, így az online megkötött
szerzôdésekkel összefüggô pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló
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1)

b) Fogyasztóvédelmi eljárás:
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX
törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat,
fogyasztóvédelmi ellenôrzési eljárást
kezdeményezhet az alábbi elérhetôségeken:
I Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank,
1534 Budapest BKKP Pf. 777.
I Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
I Telefonszám: 06 40 203 776
I E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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A Pénzügyi Békéltetô Testület elérhetôségei:
I Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
I Levelezési cím: 1525 Budapest,
BKKP, Pf.: 172.
I E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
I Fax: 36 1 429 80 00
I Telefon: 36 40 203 776

2)

Ügyfélnek minôsül a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására
jogosult más személy. Az adatvédelemre vonatkozó
rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerzôdésre ajánlatot tesz.

3)

Biztosítási titoknak minôsül minden olyan – minôsített adatot nem tartalmazó –, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító ügyfeleinek –
ideértve a károsultat is – személyi körülményeire,
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a
biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.

4)

Adatvédelmi incidensnek minôsül a személyes
adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés.

5)

Az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak megfelelôen tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulását Ön a biztosítási
ajánlattétellel adja meg. Az adatkezelés jogalapja
a Bit. 135.§.

6)

A biztosítási szerzôdés végrehajtása érdekében a
biztosító kezeli az ügyfelek személyes adatait.
Az érintett ügyfél egészségi állapotával összefüggô
adatokat a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései
szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával
kezelheti.

7)

Adatfeldolgozási tevékenységet a Biztosító részére
kizárólag erre irányuló megbízási szerzôdés alapján,
kiszervezett tevékenység keretében jogosultak harmadik személyek végezni. Az ügyfél adatait kizárólag
a biztosító erre feljogosított munkatársai, megbízott
biztosításközvetítôi, illetve a biztosító részére külön
szerzôdés keretében adatfeldolgozási-és/vagy kiszervezett tevékenységet végzô személyek, szervezetek
ismerhetik meg, a biztosító által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges
mértékben.

Nemzeti Kapcsolattartó Pont:
Budapesti Békéltetô Testület
I 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan
tájékoztatást az alábbi elérhetôségeken
nyújtanak:
I Telefon: 00 36 1 488 2033
I E-mail: onlinevita@bkik.hu
Az online vitarendezési platform elérhetô:
I http://ec.europa.eu/odr
Társaságunk elérhetôsége:
I info@pannoniabiztosito.hu
Mielôtt az online vitarendezési platformhoz fordul,
Önnek mindenképpen meg kell próbálnia közvetlenül
társaságunkkal rendezni a vitás kérdést, mivel a
Pénzügyi Békéltetô Testület ezt elôzetes eljárási feltételként szabja, amelyet a fogyasztónak bizonyítania
kell tudni.
Az online vitarendezési platform eljárása maximum
90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a
kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az idôtartam az
Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

III. Adatkezelés, adatvédelem
1)

Személyes adatnak minôsül az érintettel kapcsolatba
hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
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gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzô
ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

kommunikációt ezen a platformon keresztül is a
fogyasztóknak biztosítani kell.
A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési
platformon keresztül online kezdeményezheti a
jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a szolgáltatóval közösen megválasztott vitarendezési
fórumnál.
Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták
rendezésére a Pénzügyi Békéltetô Testület jogosult.
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Az ügyfél adatait jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben a
biztosító a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége az alábbi IV.6.-13. pont értelmében nem áll fenn.

9)

A biztosító a Bit. 137. §-ban, a 138. § (1) – (6) pontjában, a 140. §-ban, és a 141. §-ban (az alábbi IV. 5) –
9), 13) és 14) pontokban) meghatározott esetekben
és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait
továbbíthatja.

10) Az
a)
b)
c)

és errôl írásban tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az
érintett ügyfél a döntéssel nem ért egyet, vagy a biztosító a fenti határidôt elmulasztja, úgy az ügyfél a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
14) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c, tel.: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, fax: +36 1 391 1410) az érintett
ügyfél jogosult bejelentéssel élni, amennyiben észleli,
hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

érintett kérelmezheti az adatkezelônél
tájékoztatását személyes adatai kezelésérôl,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelezô adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását.

IV. A biztosítási titokkal kapcsolatos
szabályok

11) Az érintett ügyfél kérelmére a biztosító köteles
tájékoztatást adni az ügyfél részére az általa kezelt,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó
nevérôl, címérôl, az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, az adatvédelmi incidens körülményeirôl,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrôl,
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl.
Az adatkezelô – ha belsô adatvédelmi felelôssel
rendelkezik, a belsô adatvédelmi felelôs útján – az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenôrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
idôpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elôíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
12) A biztosító köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idô alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,
közérthetô formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.Törvény az
adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja, illetve
korlátozhatja. A biztosító az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban
köteles átvezetni.
13) Az érintett ügyfél az Info. törvényben meghatározott
esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése
ellen. A tiltakozást a biztosító a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idôn, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz,

1)

A biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási
titoknak minôsülô adatait, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, szolgáltatásával összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés
megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához,
a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések
megítéléséhez szükséges vagy a Bit.-ben meghatározott
más cél lehet.

2)

Ettôl eltérô adatkezelést a biztosító csak az ügyfél
elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás
megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és
annak megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

3)

A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás
nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik –
titoktartási kötelezettség terheli a biztosító
tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat,
akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük
során bármilyen módon hozzájutottak.

4)

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII.
törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott
egészségügyi adatokat a biztosító a IV. 1) és 2)
pontokban meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli
hozzájárulásával kezelheti.

5)

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha
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8)
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6)

A Bit. alapján 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 nemperes
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) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben,
az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha a biztosítási szerzôdésbôl eredô
adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
terheli,
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 információ gyûjtésére felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás
esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, továbbá a jármûnyilvántartásban nem szereplô gépjármûvekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási
feladatokkal kapcsolatos hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalával,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
szerzôdési állomány tekintetében – az erre irányuló
megállapodás rendelkezései szerint – az átvevô
biztosítóval,

7)
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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, és az adatkérés célját.
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n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen
adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a
Kártalanítási Számlát, illetve 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,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok
ellátásához szükséges adatok tekintetében a
könyvvizsgálóval,
p) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal,
r) 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,
s) a mezôgazdasági biztosítási szerzôdés díjához
nyújtott állami támogatást igénybe vevô biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító
szervvel, a mezôgazdasági igazgatási szervvel, az
agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelôs miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel
foglalkozó intézménnyel
szemben, ha az a-j), n), r) és s) pontban megjelölt szerv
vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely
tartalmazza az ügyfél nevét, vagy a biztosításai szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés
célját és jogalapját azzal, hogy p)-r) 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.

a) a biztosító ügyfele vagy annak képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
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9)

resésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási
titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás
keretén kívül a 6) és 7) pontokban meghatározott
szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A biztosító 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:
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.

10) 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 törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

13) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által
a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez történô
adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban
hozzájárult, vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az
adattovábbításnak törvényben meghatározott
adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik
országban a személyes adatok védelmének
megfelelô szintje az Info. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba történô továbbítása esetén a belföldre történô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
14) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl
az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg,
b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minôsülô adatok átadása,
c) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl szóló törvényben foglalt rendelkezések
teljesítése érdekében történô adatátadás.
15) A 14) pontban meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem
tagadhatja meg.

11) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyi csoport irányító tagja részére történô
átadása.
12) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából –
írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a
biztosítótól.
b) 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 megke-

16) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes
adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével,
az ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatok vagy
az Info. törvény szerint különleges adatnak minôsülô
adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
17) A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja
a IV. fejezet 6) pont b), f) és j) alpontjai, illetve a
11) pont alapján végzett adattovábbításokról.
18) A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthetô. A biztosító a létre
nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos személyes
adatokat addig kezelheti, ameddig a szerzôdés létre-
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jöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.

a) a nyomozás elrendelését követôen a nyomozó
hatósággal és ügyészséggel,
b) büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által
kirendelt szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben
eljáró önálló bírósági végrehajtóval, valamint az
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a
bírósággal szemben.

19) A biztosító 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
törvényes jogalap.
20) A Bit. alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse,
illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is
gyakorolhatja.

4)

Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a felügyelet által a
biztosítókról és a viszontbiztosítókról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a jogalkotás
megalapozása és hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
pénz-, tôke- és biztosítási piac szabályozásáért felelôs
miniszter részére.

5)

Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a feladatkörében
eljáró Információs Központ által végzett adattovábbítás.

6)

Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt idôbeli korlátozás nélkül megôrizni. A titoktartási kötelezettség
alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, tájékoztatás
vagy adat az e törvényben meghatározott körön kívül a
biztosító és a viszontbiztosító, továbbá az ügyfél
felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki
üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra,
hogy annak révén saját maga vagy más személy részére
közvetlen vagy közvetett módon elônyt szerezzen,
továbbá, hogy a biztosítónak, a viszontbiztosítónak vagy
ügyfeleinek hátrányt okozzon.

V. Az üzleti titok
1)

A biztosító, a biztosító tulajdonosa, a biztosítóban
részesedést szerezni kívánó személy, a vezetô állású
személy, egyéb vezetô, valamint a biztosító alkalmazottja, megbízottja köteles a biztosító mûködésével
kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot – idôbeli
korlátozás nélkül – megôrizni.

2)

Az V. fejezet 1) pontjában leírt titoktartási kötelezettség
nem áll fenn a feladatkörében eljáró
a) felügyelettel,
b) nemzetbiztonsági szolgálattal,
c) Állami Számvevôszékkel,
d) Gazdasági Versenyhivatallal,
e) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerûségét és célszerûségét
ellenôrzô, Kormány által kijelölt belsô ellenôrzési
szervvel,
f) vagyonellenôrrel,
g) Információs Központtal
h) a mezôgazdasági biztosítási szerzôdés díjához
nyújtott támogatást igénybe vevô biztosítottak
esetében – az agrárkár-megállapító szervvel,
agrárkár-enyhítési szervvel, mezôgazdasági igazgatási
szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelôs
miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt
álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel
szemben.

1)

2)

A Bit. 144. §-ban elôírt titoktartási kötelezettség nem
áll fenn

Biztosító jogutód nélküli megszûnése esetén a biztosító
által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétôl
számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára
felhasználható.
A biztosító üzleti titokra vagy biztosítási titokra
hivatkozással nem tarthat vissza információt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbôl
nyilvános adatra vonatkozó, Info. törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a
Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvényben
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.
NL 10001/7

3)

VI. A biztosítási titokra és az üzleti titokra
vonatkozó közös szabályok
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VII. A biztosítók közötti adatátadási
megkeresések
A biztosító (megkeresô biztosító) – a veszélyközösség
érdekeinek a megóvása érdekében – 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
(megkeresett biztosító) az e biztosító által – a jelen
ügyfél-tájékoztató IV. 1) és 2) pontjaiban meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a
figyelembevételével – kezelt és a 3)- 6) pontokban
meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a
megkeresô biztosító erre vonatkozó jogosultsága a
biztosítási szerzôdésben rögzítésre került. (Bit.149 §
(1).)

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 balesetbiztosítási (Bit. 1. melléklet A) rész 1. 2. pontjában, továbbá a 2. mellékletben
meghatározott) ágazathoz 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;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat; és
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatokat.

4)

5)

Általános felelôsségbiztosítás esetén (Bit. 1. számú
melléklet A) rész 13. pont) a szerzôdés teljesítésével
kapcsolatban a megkeresô biztosító 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) pont b)-e) pontjában
meghatározott adatokat,
c) a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a
személyi sérülés miatti kárigényt vagy személyiségi
jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt
érvényesítô személy adat felvételkori, a szerzôdéses
kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára
vonatkozó adatokat,
d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt, érvényesítô személyt érintô korábbi – az e bekezdésben
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 az 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) 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,

A megkeresô biztosító a Bit 1. melléklet A) rész 3-9. és
14-18. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó a
szerzôdés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat
kérheti:
a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a
károsult személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy
vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatokat;
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1)

c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintôen bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat;
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés
alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatokat.

Pannónia Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu

– a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek
megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések kiszûrése céljából közös adatbázist
(a továbbiakban: adatbázis) hozhatnak létre, amely tartalmazza
a) a szerzôdô személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt
vagy vagyontárgyat érintô korábbi biztosítási
eseményekre vonatkozó adatokat; és
d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló
okirat számát.

b) az adott jármûvet érintôen a biztosító által elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár összegére
vonatkozó információkat.
7)

Az 1) pont szerinti 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 a megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.

8)

A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként
tudomására jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven napig kezelheti.

15) A biztosító az 14) pontban meghatározott adatokat az
adat keletkezését követô harminc napon belül továbbítja az adatbázisba.

9)

Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô
biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos
érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés idôtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

16) A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása
érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek
megfelelô teljesítése és a visszaélések megakadályozása
céljából az adatbázisból adatot igényelhet.

11) A megkeresô biztosító a megkeresés és a megkeresés
teljesítésének tényérôl, továbbá az abban szereplô
adatok körérôl a megkereséssel érintett ügyfelet a
biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíteni
köteles.
12) Ha az ügyfél az Info. törvényben szabályozott módon az
adatairól tájékoztatást kér és a megkeresô biztosító már
nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a
tényérôl kell tájékoztatni a kérelmezôt.A megkeresô
biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat
biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott,
illetve általa kezelt egyéb adatokkal az 1) pontban meghatározottól eltérô célból nem kapcsolhatja össze.
13) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a
helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító
a felelôs.
14) A biztosítók – az 1. melléklet A) rész 3-6. pontjában
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdésekkel
kapcsolatban – a biztosítási szerzôdés vonatkozásában
– a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében

17) Az adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô
igénylés szerinti adatokat nyolc napon belül köteles
átadni az igénylô biztosítónak.
18) Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az
adatbázis irányában, az adatbázisba való adatátadás
vonatkozásában, továbbá az adatbázis kezelôjét terhelô
biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége
a biztosító vonatkozásában, amely a jogszabálynak
megfelelô igényléssel fordul hozzá.
19) Az adatbázis kezelôjének az adatbázisban kezelt
adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettségére,
továbbá a kezelt adatokra vonatkozó igénylések
teljesítésére nézve a biztosítási titokra vonatkozó
szabályok megfelelôen alkalmazandóak.
20) Az adatbázis kezelôje – amennyiben a megkeresés érdemi
megválaszolása a kért adatok hiányában nem lehetséges –
a hozzá intézett, a fenti IV. fejezet 6/b), f), p) és q)
pontjában, foglaltaknak megfelelô igényléseket köteles
továbbítani a megkereséssel érintett biztosítási ágazatok
mûvelésére tevékenységi engedéllyel rendelkezô
biztosítók számára.Az adatbázis kezelôje az igénylés továbbításáról az igénylôt egyidejûleg köteles tájékoztatni.
21) Az igénylô biztosító az igénylés eredményeként kapott
adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem
vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb
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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.
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feltételeirôl és az adatbázis fenntartásával kapcsolatos
költségek fedezetérôl.

adatokkal a 16) pontban meghatározottól eltérô célból
nem kapcsolhatja össze.
22) Az adatbázisban továbbított adatok helyességéért és
pontosságáért az azt továbbító biztosító felelôs.
23) A 14) pontban meghatározott adatok a 24) pontban
meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vételt követô
öt évig kezelhetôk.
24) Biztosítási szerzôdés létrejötte esetén a 14) pontban
meghatározott adatok a szerzôdés fennállása alatt, a
szerzôdésbôl származó igények elévüléséig kezelhetôk
a 14) pontban meghatározott nyilvántartásban. A szerzôdés megszûnésének és a szerzôdésbôl származó
igények elévülésének tényérôl a biztosító tájékoztatja az
adatbázis kezelôjét.

31) Az adatbázis létrehozásának további feltétele, hogy az
adatbázisba adatot szolgáltató biztosítók az adatbázisba
továbbított adatok továbbításának és lekérdezésének
lehetôségét az érintett szerzôdések feltételeiben
meghatározzák.

VIII. Irányadó jog
A Pannónia Általános Biztosító Zrt. által értékesített biztosítási szerzôdések joga, a magyar jog: A biztosítási
szerzôdésre, amennyiben a felek másként nem állapodnak
meg, vagy jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a magyar
jog szabályai az irányadók.

25) Az adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés
eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven napig kezelheti.
26) Ha az igénylés eredményeként az igénylô biztosító
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés 25) pontban
meghatározott idôtartama meghosszabbodik az igény
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerôs
befejezéséig.
27) Ha az igénylés eredményeként az igénylô 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.

IX. Jelen ügyfél-tájékoztatónak a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseitôl lényegesen
eltérô rendelkezései
1)

Az elévülés
A Ptk. 6:22 §-tól eltérôen, mely szerint a követelések 5 év
alatt évülnek el, a vagyonbiztosítási (beleértve a casco
biztosítást is) és a balesetbiztosítási szerzôdésbôl eredô
igények elévülése a biztosítási esemény bekövetkeztétôl
számított 1 év.A felelôsségbiztosítási szerzôdésbôl eredô
igények elévülési ideje a kárnak, illetve a kárigénynek a
biztosítottal való közlésétôl számított 1 év.

2)

Egyéb rendelkezések
Ptk. 6:63. §.-ában foglaltaktól eltérôen nem válik a
biztosítási szerzôdés tartalmává a felek esetleges
korábbi szerzôdéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a
biztosítási üzletágban a hasonló jellegû szerzôdés
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokás.

28) Az adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés
eredményeként tudomására jutott adatot csak a 14)
pontban meghatározott célból kezelheti.
29) Az igénylô biztosító a 16) pontban meghatározott
igénylésrôl, az abban szereplô adatokról, továbbá az
igénylés teljesítésérôl az ügyfelet a biztosítási idôszak
alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél
kérelmére az Infotv.-ben szabályozott módon
tájékoztatja.

1)
30) A 14) pontban meghatározott adatbázist a biztosítók
abban az esetben hozhatják létre, ha a 14) pontban
meghatározott biztosítási ágazatokat mûvelô biztosítók
megállapodást megelôzô piaci részesedés szerint
számított kétharmada megállapodik az adatbázis
létrehozásáról, a mûködésében történô részvétel
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény a biztosítási
szerzôdésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos
szabályokat tartalmaz. E törvényben és a hozzá kapcsolódó
egyéb adószabályokban lelhetôek fel a biztosításért fizetendô díjra, a biztosító szolgáltatására, illetve a biztosítással
kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó rendelkezések.
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X. Egyéb
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3)

A Biztosító a Bit 108. § szerinti, a fizetôképességrôl és
pénzügyi helyzetérôl szóló jelentési kötelezettségének a
https://www.pannoniabiztosito.hu/ honlapján történô
közzététellel tesz eleget.

hatályos, ha az a biztosító valamely szervezeti
egységének tudomására jut.
4)

A biztosítási ajánlat aláírása elôtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következôket:
a) A megkötendô biztosítási szerzôdésre, a szerzôdô
felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási
szerzôdési feltételek és záradékok elôírásai az
irányadók.
b) Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követôen aláírni.
c) A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.
A szerzôdô (biztosított) nyilatkozata csak akkor

Ha a biztosító tájékoztatójával kapcsolatban bármilyen
kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1-886-6900-es számon, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy a szerzôdési feltételekrôl
részletesen társaságunk termékeinek általános
szerzôdési feltételeibôl informálódhat. Bízunk abban,
hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklôdését és
hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük.
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2)
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