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Ügyféltájékoztató 

2. A biztosító főbb adatai: 

Név: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 

Székhely állama: Magyarország 

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület 

Népliget Center Business Center 

Levelezési címe: 1476 Budapest, Pf.: 325. 

Elektronikus elérhetősége: https://www.cigpannonia.hu 

E-mail címe: info@cig.eu; ugyfelszolgalat@cig.eu 

Telefonszám: +36 1 5 100 100 

Fax száma: +36 1 209 9007 

Email címe: ugyfelszolgalat@cig.eu 

Hivatalos elektronikus elérhetősége: 14440306#cegkapu 

LEI (Legal Entity Identifier) kódja: 529900QYECVOWB4EMB78 

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-10-04615 

Nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Nyilvántartási száma: Cg.: 01-10-046150 

Statisztikai számjele: 14440306-6512-114-01 

Adószáma: 14440306-4-44 

Csoportadószáma: 17781327-5-44 

3. Irányadó jog 

A biztosítóval kötött szerződésekre a magyar jog rendelkezései irányadóak. A 

biztosítási szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

4. Panaszokkal kapcsolatos tájékoztató 

A Biztosító, illetve az általa alkalmazott vagy megbízott függő biztosításközvetítő 

magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panasz esetén első 

fokon a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Ügyfélszolgálati Irodájához (1097 Budapest, 

Könyves Kálmán krt 11. B épület, telefon: +36-1-5-100-200, fax: +36-1-2-472-021, 

e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu) fordulhat.  

 

A Biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, 

Krisztina krt. 39., 1534 Budapest BKKP Postafiók 777.) gyakorolja. A panasz 

elutasítására, vagy kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő 

eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:   

 

A biztosító panaszkezelési szabályzata a 

www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/panaszkezeles weboldalon tekinthetői meg.  

 

A termékekhez kapcsolódó általános és különös szerződési feltételeket, valamint a 

kapcsolódó dokumentumokat a biztosító a weboldalán is közzéteszi. 

mailto:info@cig.eu
mailto:ugyfelszolgalat@cig.eu
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5. Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó elvi 

és gyakorlati tudnivalók 

5.1. Adatvédelmi tájékoztató  

 

1) A Biztosító adatkezelésének jogalapja, a kezelt adatok köre 

A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, 

illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt 

kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal 

kapcsolatban igény érvényesíthető. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés 

megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből 

származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. évi LXXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérő 

adatkezelést a biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával 

végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak 

megadása esetén részére nem nyújtható előny.  

 

aa) Az Ön személyes adatait a biztosító a biztosítási szerződés teljesítése 

érdekében kezeli. A kezelt adatok köre kiterjed az ajánlat megtétele és annak 

esetleges kiegészítése során, vagy a szerződés teljesítése érdekében megadott 

személyes adatokra. {„a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” 

címet viselő, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

rendelete (GDPR) alapján: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (adatkezelés 

szerződés teljesítéséhez szükségességének esete)} 

 

ab) A személyes adatok egy részét a biztosító jogszabályi kötelezettség teljesítése 

érdekében kezeli.   Ilyen adatok szükségesek az adóigazolás kiállításához, a 

pénzmosási elleni intézkedések keretében szükséges kötelezettség teljesítéséhez. 

Ezen adatok a biztosítási szerződés teljesítéséhez, annak pénzügyi 

nyilvántartásához, illetőleg az okmánymásolási kötelezettség teljesítéséhez 

kapcsolódnak. Ezen személyes adatok köre nem terjed túl a biztosítónak a 

szerződés teljesítése során kezelt adatok körén. (GDPR 6. cikk c.) pontja) 

 

ac) Előfordulhat, hogy egyes személyes adatok kezelésére a biztosító, vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítése alapján kerül sor. Ilyen 

személyes adatok kezelésére kerülhet sor a károkozóval szembeni 

igényérvényesítés és más hasonló követeléskezelés során. Az ilyenkor kezelt 

adatok köre megegyezik a biztosító szerződés teljesítése érdekében szükséges 

adatkezelés során felsorolt adatok körével (GDPR 6. cikk f.) pontja). 

 

ad) Egyes szerződések, vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítése kapcsán a 

biztosító az Ön hozzájárulásával kezeli a személyes adatok különleges 

kategóriájába tartozó adatokat. Ilyen személyes adatokat az egészségügyi adatok, 

amelyek ismerete az egészségi állapothoz kötött élet, baleset, betegség és 

felelősség biztosítások, továbbá személyi sérüléses káresemények rendezése 

kapcsán nélkülözhetetlen. 
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Amennyiben az érintett az ad) pontban jelzett esetben a személyes adatok 

különleges kategóriájába tartozó adatainak kezelését megtiltja, ez a biztosító 

teljesítésének elmaradásával járhat. 

 

2) Az egyes adatkezelési műveletek és adatfeldolgozók  

Az adatfeldolgozók a Biztosító megbízásából, a tőle kapott utasításoknak és céloknak 

megfelelően a személyes adatokkal kapcsolatos technikai műveletek elvégzésére 

jogosultak, amelynek során a személyes adatokról döntést nem hozhatnak. Az egyes 

adatfeldolgozók azonosító adatait, a részükre átadott adatok körét és az elvégzett 

technikai műveletek felsorolását a Biztosító naprakészen a honlapján hozza 

nyilvánosságra és teszi bárki által elérhetővé. Az adatfeldolgozók személye a 

szerződés fennállása alatt változhat.  

 

3) A biztosításközvetítők szerepe  

A függő biztosításközvetítő adatkezelésére a Biztosítóra irányadó rendelkezések 

vonatkoznak azzal a korlátozással, hogy azon személyes adatokat jogosultak kezelni, 

amelyek a szerződés létrehozása és fenntartása, továbbá a díjazásuk jogosultságának 

megállapításához szükségesek. A független biztosításközvetítő önálló adatkezelő, a 

biztosítási szerződés létrejötte érdekében továbbítja az ügyfelek személyes adatait a 

Biztosító részére. A független biztosításközvetítőtől érkező személyes adatokat a 

Biztosító a szerződés létrejötte esetén önálló adatkezelőként kezeli. 

5.2. Az adatkezelő adatai és felügyeleti hatóságai  

Adatkezelő: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1097 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 11. B épület)  

Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Csevár Antal, vezető jogász (e-mail: jog@cig.eu; 

címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B épület; telefonszáma: +36 1 5 100 

200; fax: +36 1 247 2021) 

Tevékenységi központ: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B épület, akkor is, 

ha a biztosító a határon átnyúlóan végzett tevékenysége keretén belül kezel személyes 

adatokat.  

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; 

telefonszáma: +36 80 203 776, fax száma: +36 1 489 9102; e-mail: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu; levélcíme: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/biztositasok  

Felügyeleti hatóság (adatvédelemmel kapcsolatban): Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési 

címe: 1374 Budapest, Pf.: 603.; telfonszáma: +36 1 391 1400, fax száma: +36 1 

391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; http://naih.hu) 

5.3. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos 

jogai  

 

Tájékoztatáshoz való jog  

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, szóban, vagy írásban tájékoztatást 

kérhet a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőzően, ennek hiányában 

személyes adatai megadásakor. A tájékoztatásra vonatkozó kérelmet a biztosító a 
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személyes adatok felvételekor, vagy egyéb esetekben annak benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntésről 

az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet Elektronikus úton nyújtotta 

be, Elektronikus úton értesíti. A szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosság 

és a tájékoztatáshoz való jogosultság előzetes megállapítása.  

 

Hozzáférési jog  

A biztosító a személyes adatok kezelésről szóló általános tájékoztatását a honlapon 

hozza nyilvánosságra. 

Az egyes személyes adatok kezeléséről, a kezelt adatokról a biztosító az érintett 

írásbeli vagy szóbeli megkeresése alapján nyújt tájékoztatását.  

 

Helyesbítéshez való jog  

Kérheti az adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését. A kérelmének 

teljesítéséhez a Biztosító érintettől okiratot kérhet be, amelynek adatai alapján a 

helyesbítést vagy kiegészítést haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül 

elvégzi. 

A személyes adatok pontosításáról a biztosító írásbeli értesítést küld az érintett 

számára.  

 

A törléshez (elfeledéshez) való jog  

A Biztosító az Adatvédelmi rendeletben meghatározott okokból haladéktalanul, de 

legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait. Ilyen okok állnak 

fenn, ha 

o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

o az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

o az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre, vagy az érintett személyes adatainak kezelésére közvetlen 

üzletszerzés céljából, valamint ehhez kapcsolódó profilalkotás miatt került sor,  

o az érintett személyes adatait a Biztosító jogellenesen kezeli vagy kezelte;  

o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

o a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

Amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az 

érintett kérésére a Biztosító köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon 

belül törölni az érintett személyes adatait. 

 

Amennyiben a biztosított visszavonja az egészségügyi adatai kezelésének 

jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja, a Biztosító az Adatvédelmi rendeletben meghatározottak 

szerint haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a 

biztosított egészségügyi adatait. A visszavonás következtében a 

szerződés, amennyiben bármely szolgáltatására vonatkozó kárigény 

elbírálásához a biztosított egészségügyi adatainak kezelése 
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elengedhetetlen, a visszavonást követő hónap utolsó napján megszűnik 

az aktuális visszavásárlási érték kifizetésével. 

 

Egyes esetekben, ha az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a 

biztosítónak a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül 

szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezett hozzájárulásán 

alapul, akkor ezen hozzájárulás visszavonása esetén a biztosító a személyes 

adatokat akkor kezelheti tovább, ha jogos érdekét érdekmérlegelési teszt 

alátámasztja. 

 

A személyes adatok törléséről a biztosító írásbeli értesítést küld az érintett 

számára. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha  

o vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

o az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzi az adatok törlését, és helyette 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  

o a biztosítónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

o az érintett a biztosító jogos érdekből történő adatkezelése ellen tiltakozott; 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni.  

 

Adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az rá vonatkozó és a biztosító rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a biztosítóval ezeket az adatokat közvetlenül 

egy másik adatkezelőnek továbbíttassa. Az adattovábbítás feltétele, hogy a Biztosító 

az érintett személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli, vagy az adatkezelés 

szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait.  

 

A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a biztosító, adatfeldolgozója, vagy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból történő kezelése ellen, ideértve a 
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profilalkotást is. Ebben az esetben a Biztosító a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok 

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9  

Telefon: +36 1 391 1400  

Telefax: +36 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Web: naih.hu  

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 

adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz 

fordulhat abban, ha megítélése szerint az adatkezelő illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

6. A biztosítási titokkal kapcsolatos rendelkezések  

Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a 

viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a 

viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi 

körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve 

a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosítási titok tekintetében, 

időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási 

kötelezettség terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetőit, 

alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük 

során bármilyen módon hozzájutottak. 

 

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) 

meghatározott egészségügyi adatokat a biztosító a Bit. 135. § (1) bekezdésében 

meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett kifejezett 

hozzájárulásával kezelheti. 
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A biztosító vagy a viszontbiztosítók jogosult kezelni az ügyfeleinek azon biztosítási 

titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, 

nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a 

biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, az állománybantartásához, a 

biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. 

évi LXXXVIII. törvény (Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.  

 

A fenti céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító és a viszontbiztosító csak az 

ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az 

ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.  

 

A biztosító vagy viszontbiztosító, saját, illetve megbízottja tevékenysége során 

tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat a Bit.-ben meghatározott 

eseteket kivéve, csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha  

- a biztosító vagy viszontbiztosító ügyfele vagy annak képviselője a 

kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve erre vonatkozóan 

írásban felmentést ad,  

- a Bit alapján titoktartási kötelezettség nem áll fenn, 

- továbbá a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet 

és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg. 

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:  

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, 

b) az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és az 

ügyészséggel, 

c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási perben 

eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási 

ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró 

vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes 

vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a 

természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, 

Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal, 

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa kirendelt szakértővel, 

e) a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi 

szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés 

vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a 

biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés 

megjelölését, a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, 

f) feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 

g) feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, 

h) feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében 

foglalt egészségügyi államigazgatási szervvel, 

j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos 

információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 

k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás 

esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, 
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l) törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a 

kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti 

nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a 

járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti 

közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a 

közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási 

szervével, 

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési 

állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – 

az átvevő biztosítóval, 

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok 

tekintetében, és az ezen adatok egymásközti átadásával kapcsolatban a 

Kártalanítási Számlát, illetve Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti 

Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, 

a kárrendezési megbízottal és kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési 

balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben 

érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján 

– a károkozóval, 

o) kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a 

kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok 

ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval, 

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott 

követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve 

teljesülnek, valamint harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam 

rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 

adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosító, 

biztosításközvetítővel, 

q) feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 

r) feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósággal, 

s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásnak 

részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti 

adatra és a bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott 

esetekben a biztosítóval, 

t) a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe 

vevő biztosítottak esetében az agrárkár- megállapító szervvel, a 

mezőgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt 

álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel, 

u) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal, 

v) a Gfbt. szerinti e-kárbejelentő felületen megadott adatoknak a kárbejelentő 

alkalmazás működtetése, a biztosítási eseményhez kapcsolódó, szükséges 

információk begyűjtése és a biztosítók részére kárrendezés céljából történő 

továbbítása tekintetében a MABISZ-szal szemben, ha az a Bit 138. § a)-j), n), 

s), t) és u) pontban megjelölt szerv vagy személy adatkéréssel, illetve 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 a Bit 138. § p)-s) pontban megjelölt szerv vagy személy 

kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles 
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megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére 

jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. 

 

A biztosító vagy a viszontbiztosító, a nemzetbiztonsági szolgálat, az előkészítő eljárást 

folytató szerv, a nyomozó hatóság, az ügyészség, továbbá a bíróság adatkérésére, 

illetve akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy 

a biztosítási ügylet  

 

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti 

kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, 

terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, 

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben 

vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros 

szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új 

pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény 

feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, 

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel vissza- éléssel, lőfegyverrel vagy 

lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 

bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.  

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a 

biztosító vagy a viszontbiztosító, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény 

meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.  

 

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás. 

 

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti 

ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati 

jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.  

 

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha  

a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi 

bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér 

biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól. 

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi 

pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából 

írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot, valamint ha a biztosító vagy 

viszontbiztosító csoportszinten meghatározott pénzmosás és 

terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó 

kötelezettségét teljesíti. 

 

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik 

országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó 

szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben,  
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- ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban adatalany) ahhoz írásban hozzájárult 

- ha az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbítás a személyes 

adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel. 

 

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása 

esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  

 

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét:  

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek 

személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,  

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) 

szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges 

adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság 

közötti megállapodásban foglaltaknak,  

c) a jogalkotás megalapozása és hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter 

részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,  

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 

foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.  

 

Az a)-d) pontokban meghatározott adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító a 

biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.  

 

A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső 

közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott 

speciális szakértelmére van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott 

személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.  

 

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét, ha a biztosító által az 

adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai 

Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról 

és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint 

az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a 

továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos 

nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 

törvény (Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki. 

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő 

adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-

törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében 

merül ki.  

 

A biztosító (a Bit. 149. §-nak alkalmazásában: megkereső biztosító) – a 

veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a jogszabályokban 

foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a 

szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a 

biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása 

céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (a Bit. 149. §-nak 
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alkalmazásában: megkeresett biztosító) az e biztosító által – a Bit. 135. § (I) 

bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak 

a figyelembevételével – kezelt és a Bit. 149. § (3)–(6) bekezdésben 

meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkereső biztosító 

erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került. A 

megkeresés során a biztosító a Bit.-nek az alábbi, 149 - 151. § rendelkezéseit 

köteles betartani.  

 

„149 § (2) A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti 

adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a 

megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a megkereső 

biztosítónak. 

 

(3) A megkereső biztosító az 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontjában, továbbá a 2. 

mellékletben meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével 

kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:  

a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait;  

b) a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos 

egészségi állapotára vonatkozó adatokat;  

c) az a) pontban meghatározott személyt érintő korábbi – az e bekezdésben 

meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási 

eseményekre vonatkozó adatokat;  

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban 

felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és  

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások 

jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat.  

 

(4) A megkereső biztosító az 1. melléklet A) rész 3.-9., és 14.-18. pontjában 

meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi 

adatokat kérheti: 

a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító 

adatait;  

b) biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához 

szükséges adatokat;  

c) az b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni 

jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;  

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban 

felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és  

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások 

jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat.  

 

(5) A megkereső biztosító az 1. melléklet A) rész 10-13. pontjában meghatározott 

ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti: 

a) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a károsult személy azonosító 

adatait;  

b) a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett azonosító adatait, továbbá a (4) 

bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat;  

c) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés miatt 

kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő 
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személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi 

állapotára vonatkozó adatokat;  

d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt, érvényesítő személyt érintő korábbi – 

az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – 

biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatokat;  

e) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés vagy 

személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt érintő 

korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel 

kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.  

 

(6) A megkereső biztosító az 1. melléklet A) rész 3. és 10. pontjában meghatározott 

ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatosan a jármű járműazonosító 

adatai (rendszáma, alvázszáma) alapján – az 1. melléklet A) rész 10. pontjában 

meghatározott ágazathoz tartozó károk esetén a károsult előzetes hozzájárulása 

nélkül is – jogosult az alábbi adatokat kérni: 

a) az adott járművet érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó 

adatokat, így különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű 

sérüléseire és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó adatokat, 

ideértve a megkereső biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetkezett, de nem 

gépjármű által okozott károk adatait is,  

b) az adott járművet érintően 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 minősül a biztosítási titok megsértésének. A 

megkereső biztosító felelős az (1) bekezdésben meghatározott megkeresési 

jogosultság tényének fennállásáért.  

 

(8) A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a 

kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti.  

 

(9) Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e 

biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (8) 

bekezdésben meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével 

kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.  

 

(10) Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat 

e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény 

érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő 

egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.  

 

(11) A megkereső biztosító az (1) bekezdésben meghatározott megkeresés és a 

megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a 

megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti.  

 

(12) Ha az ügyfél a személyes adataihoz való hozzáférést kér és a megkereső biztosító 

és a megkereső biztosító – a (8)-(10) bekezdésben meghatározottakra tekintettel – 
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már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről kell 

tájékoztatni a kérelmezőt.  

 

(13) A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított 

érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal az (1) 

bekezdésben meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.  

 

(14) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének helyességéért és pontosságáért 

a megkeresett biztosító a felelős.  

 

150. § (1) A biztosítók – a Bit 1. melléklet A) rész 3-6. pontjában meghatározott 

ágazatokhoz tartozó szerződésekkel kapcsolatban – a biztosítási szerződés 

vonatkozásában – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a 

szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási 

szerződésekkel kapcsolatos visszaélések kiszűrése céljából közös adatbázist (a 

továbbiakban: Adatbázis) hozhatnak létre, amely tartalmazza 

a) a szerződő személy azonosító adatait;  

b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;  

c) az a) és b) pontokban meghatározott szerződőt vagy vagyontárgyat érintő korábbi 

biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat; és  

d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat számát.  

 

(2) A biztosító az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az adat keletkezését 

követő 30 napon belül továbbítja az Adatbázisba.  

 

(3) A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a 

jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése 

során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése és a 

visszaélések megakadályozása céljából az Adatbázisból adatot igényelhet.  

 

(4) Az Adatbázis kezelője a jogszabályoknak megfelelő igénylés szerinti adatokat 8 

napon belül köteles átadni az igénylő biztosítónak.  

 

(5) Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az Adatbázis irányában, az 

Adatbázisba való adatátadás vonatkozásában, továbbá az Adatbázis kezelőjét terhelő 

biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége a biztosító vonatkozásában, 

amely a jogszabálynak megfelelő igényléssel fordul hozzá.  

 

(6) Az Adatbázis kezelőjének az Adatbázisban kezelt adatokra vonatkozó titoktartási 

kötelezettségére, továbbá a kezelt adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére nézve 

a biztosítási titokra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.  

 

(7) Az Adatbázis kezelője – amennyiben a megkeresés érdemi megválaszolása a kért 

adatok hiányában nem lehetséges – a hozzá intézett, a Bit. 138. § (1) bekezdés b), 

f), q) és r) pontjában, illetve a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő igényléseket 

köteles továbbítani a megkereséssel érintett biztosítási ágazatok művelésére 

tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók számára. Az Adatbázis kezelője az 

igénylés továbbításáról az igénylőt egyidejűleg köteles tájékoztatni.  
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(8) Az igénylő biztosító az igénylés eredményeként kapott adatokat a biztosítandó 

vagy biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb 

adatokkal a (3) bekezdésben meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.  

 

(9) Az Adatbázisban továbbított adatok helyességéért és pontosságáért az azt 

továbbító biztosító felelős.  

 

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a (11) bekezdésben meghatározott 

kivétellel a nyilvántartásba vételt követő öt évig kezelhetők.  

 

(11) Biztosítási szerződés létrejötte esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok 

a szerződés fennállása alatt, a szerződésből származó igények elévüléséig kezelhetők 

az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban. A szerződés megszűnésének és 

a szerződésből származó igények elévülésének tényéről a biztosító tájékoztatja az 

Adatbázis kezelőjét.  

 

(12) Az Adatbázisból adatot igénylő biztosító az adatigénylés eredményeként 

tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti.  

 

(13) Ha az igénylés eredményeként az igénylő biztosító tudomására jutott adat e 

biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (12) 

bekezdésben meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével 

kapcsolatban indult eljárás jogerős befejezéséig.  

 

(14) Ha az igénylés eredményeként az igénylő biztosító tudomására jutott adat e 

biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges és az igény érvényesítésével 

kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem 

kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.  

 

(15) Az Adatbázisból adatot igénylő biztosító az adatigénylés eredményeként 

tudomására jutott adatot csak az (1) bekezdésben meghatározott célból kezelheti.  

 

(16) Az igénylő biztosító a (3) bekezdésben meghatározott igénylésről, az abban 

szereplő adatokról, továbbá az igénylés teljesítéséről az ügyfelet a biztosítási időszak 

alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére a személyes adataihoz 

hozzáférétst biztosít.  

 

151. § (1) A 150. § (1) bekezdésében meghatározott Adatbázist a biztosítók abban az 

esetben hozhatják létre, ha a 150. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási 

ágazatokat művelő biztosítók megállapodást megelőző piaci részesedés szerint 

számított kétharmada megállapodik az adatbázis létrehozásáról, a működésében 

történő részvétel feltételeiről és az Adatbázis fenntartásával kapcsolatos költségek 

fedezetéről.  

 

(2) Az adatbázis létrehozásának további feltétele, hogy az Adatbázisba adatot 

szolgáltató biztosítók az Adatbázisba továbbított adatok továbbításának és 

lekérdezésének lehetőségét az érintett szerződések feltételeiben meghatározzák.” 


