GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás

Biztosítási termékismertető
A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

A termék: GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása
A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a GARANCIA X
háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása dokumentumban érhető el.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás áruházakban,
webáruházakban újonnan vásárolt fogyasztási cikkekre köthető kiterjesztett garancia fedezetet
tartalmaz a választott biztosítási csomag és a vásárolt termék szerint.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések és biztosítási
csomagok tartalmazzák.
Mire terjed ki a biztosítás?
A gyártói garancia letelte után a biztosított termékben jelentkező belső meghibásodásra, amely miatt
a biztosított termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:
o nem belső meghibásodásra,
o adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;
o hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;
o nem rendeltetésszerű használatra;
o tűz és elemi károkra;
o azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a
terméket továbbra is használták;
o elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra;
o a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra
o üzembehelyezés, újra üzembe helyezés során keletkezett károkra,
o szállítás során bekövetkezett károkra.
A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a GARANCIA X háztartási
gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás feltétele részletesen tartalmazza.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
-

-

A biztosítási szolgáltatás a feltételben felsorolt természetbeni szolgáltatások teljesítése. A
Biztosító a Biztosított részére készpénzben nem szolgáltat. Amennyiben a Biztosított a
Biztosított terméket saját költségen javíttatja meg, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a Biztosított termék javításának, vagy
kicserélésének költségei közül melyiket fizeti meg.
A biztosítási szolgáltatás egy Biztosított termékre vonatkozó felső határa a feltétel szerinti
biztosítási összeg
Biztosítási összeg a Biztosított termék számlával igazolt vásárláskori új értéke, azaz bruttó
vételára, de maximum 1.000.000,-Ft.
A Szerződő/ Biztosított nem jogosult a fedezet feltöltésére.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a GARANCIA X háztartási
gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítási feltétel részletesen tartalmazza.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:
-

a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség;
a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség;
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség;
a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

-

a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
a biztosítási díj egyösszegben fizetendő az áruházban, webáruházban a termék
megvásárlásával egyidőben.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

-

a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48 hónapra köthető.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét
követő első három évben nem mondható fel.
- Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3
munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.
- Ha a Szerződő távértékesítés keretében tett ajánlatot a biztosítási szerződés megkötésére,
jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani.
- Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a
kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön
folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön
folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.
-
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Jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: Biztosítási Feltételek) (1) a mellékleteben nevesített háztartási gépek
forgalmazójaként (a továbbiakban: Forgalmazó ) üzemeltetett üzletekben, valamint (2) a Forgalmazó webáruházaiban
vásárolt termékekhez köthető Garancia X biztosítási szerződésekre érvényesek.
Jelen Biztosítási Feltételek a biztosítási kötvénnyel együtt alkotják a biztosítási szerződést (a továbbiakban: biztosítási
szerződés). A jelen Biztosítási Feltételek az ügyféltájékoztatás célját is szolgálják.
A megfizetett biztosítási díj ellenében a biztosítási szerződés alapján a Biztosító a jelen feltételekben meghatározott
biztosítási események bekövetkezése esetén a jelen biztosítási feltételek szerinti szolgáltatást nyújtja a Biztosított
részére. Kifejezetten felhívjuk a figyelmét a jelen Biztosítási Feltételek 1.5., 1.9., 2.3.3., 2.3.5., 4.1., 4.3., és 5.2
pontjára, a 6.1.1. pont vastagon szedett részére, a 6.1.2., 6.2., 6.3., 6.5 és 6.6. pontokra, a 7.§-ra, a 8.3. pontra, a 9.,
és 10.§-ra 11.2. pontra, a 12., 13. és 14.§-ra, a 15.1. pont vastagon szedett részére, a 15.2., 15.4., 15.8., 15.10.
pontokra, a 15.11. pont vastagon szedett részére, a 15.18., 15.20. pontokra, a 16.1. pont vastagon szedett részére, a
16.2-16.4., 18.2., 18.3.-18.11. pontokra.
1.§ Fogalmak
Jelen feltételek alkalmazása során az alábbi kifejezések alatt a következők értendők:
1.1. Ajánlat: A Szerződő által tett, címzett jognyilatkozat, mellyel a Szerződő jelen biztosítási feltételek szerinti
biztosítási szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Biztosítónak.
1.2. Áruház: A Forgalmazó hálózatába tartozó azon áruház, ahol a biztosított termékre vonatkozó biztosítást megkötik.
1.3. A Biztosító az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám:
01-10-041365) amely a biztosítási díj ellenében biztosítási szerződés alapján a biztosítási kockázatot viseli és a jelen
feltételekben meghatározott események bekövetkezésekor a jelen feltételekben meghatározott szolgáltatás
teljesítésére kötelezettséget vállal.
1.4. Biztosított: A biztosított termék (ld. még a 8. §-ban) mindenkori tulajdonosa vagy jogszerű birtokosa, feltéve,
hogy a szolgáltatási igény bejelentésekor bemutatja: (i) a biztosított termék vételárának megfizetését igazoló
számlát és (ii) a biztosítási kötvényt. Kizárólag a Biztosított jogosult a biztosítási szolgáltatás igénybevételére.
1.5. Cseretermék: a Biztosító döntése alapján amennyiben a meghibásodás mértéke indokolja, a meghibásodott
termék helyett azonos, vagy ennek hiányában hasonló gyártmányú és minőségű termékre cserélhető az eredeti hibás
termék.
1.6. Ésszerű javítási költség: A meghibásodott alkatrész javításához szükséges anyagok és munkadíjak költsége,
melyek maximuma a gyártó által meghatározott és hivatalosan közétett díjak és a meghatározott óradíj alapon
elszámolt munkaórák, feltéve, hogy ezek összege nem haladja meg a biztosítási összeget.
1.7. Gyártói jótállás (garancia): A gyártó által vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet, illetve a kötelező jótállásra vonatkozó mindenkori jogszabály szerinti
tartamra, vagy az annál hosszabb időre vállalt olyan jótállás (garancia), amely tartalmát tekintve a jogszabály szerinti
kötelező jótállással teljes mértékben egyenértékű.
1.8. Asszisztőr: a Biztosító megbízottjaként eljáró személy vagy társaság, aki/amely a Biztosító megbízásából a
Biztosító tevékenységének egyes elemeit kiszervezett tevékenység keretében végzi.
1.9. Szerződő: Az a magyarországi állandó címmel rendelkező vásárló, (természetes személy esetén a 18. életévét
betöltött cselekvőképes természetes személy) aki (1) a biztosított terméket (ld. még a 8.§-ban) a Forgalmazotól
megvásárolja, (2) a biztosítási szerződést a Biztosítóval megköti, és a biztosítási díjat megfizeti.
1.10. Vásárláskori érték: A biztosított termék vásárláskori új – számlával igazolt – bruttó (ÁFÁ-val növelt) értéke.
Amennyiben a Cseretermék (akár az eredeti termékkel megegyező márkájú és típusú, akár attól különböző)
vételára az eredeti meghibásodott termék vásárláskori árnál magasabb, a különbözet megfizetése a Biztosított
kötelezettsége.
1.11. Webáruház: A Forgalmazó által üzemeltetett internetes oldalon elérhető webáruház.
2.§ A biztosítási szerződés létrejötte
2.1. A biztosítási szerződést olyan személy kötheti meg, aki megfelel a jelen feltételek 1.10. pontjában leírtaknak.
2.2. A biztosítási szerződés a Biztosító és a Szerződő írásbeli megállapodásával jön létre. Amennyiben a szerződést
nem írásban kötötték meg, a biztosító köteles biztosítási kötvényt kiállítani.
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2.3. Ajánlattétel
2.3.1 A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a Biztosítóval szerződő fél teszi. Ajánlat a háztartási gép vásárlásakor
vagy az azt követő 30 napon belül tehető. A Szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig kötve van.
2.3.2. Az ajánlat elfogadása
Az ajánlat elfogadása esetén a Biztosító biztosítási kötvényt állít ki. A szerződés a kötvény kiállításának napján, a
biztosítási kötvényen feltüntetett határozott időtartamra (ld. még a 4.1 pontot) jön létre. Ha a kötvény a Szerződő
ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő a kötvény kézhezvételét követően késedelem nélkül nem kifogásolja, a
szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a
Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az
ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
2.3.3. Az ajánlat visszautasítása
Ha a Biztosító az ajánlatot annak beérkezésétől számított 15 napon belül írásban visszautasítja, a szerződés nem jön
létre. Az ajánlat elutasítását a Biztosító nem köteles indokolni.
Ha a Szerződő fogyasztó (ld. még a 2.3.6. pontot) és a 15 napos kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény
bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon
a figyelmet kifejezetten felhívta és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján
nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
2.3.4. Ajánlat elfogadása a Biztosító ráutaló magatartásával
Ha a Szerződő fogyasztó (ld. még a 2.3.6. pontot), a szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak
beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó,
jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak
megfelelően tették.
Ilyen esetben a szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása
időpontjára visszamenő hatállyal a 15 napos kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre.
Ha a Biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér a Biztosítási Feltételektől, a
Biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a szerződést a Biztosítási Feltételeknek
megfelelően módosítsák. Ha a Szerződő a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a Biztosító
az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban
felmondhatja.
2.3.5. Távértékesítés keretében kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések (ld. még 6.4.4. pontot)
A távértékesítésre vonatkozó speciális rendelkezéseket azon biztosítási szerződésre kell alkalmazni, amelyet a Biztosító
és a fogyasztó (ld. még a 2.3.6. pontot)köt egymással szervezett távértékesítés keretében olyan módon, hogy a
szerződés megkötése érdekében a Biztosító kizárólag távközlő eszközt alkalmaz. Távközlő eszköznek minősül bármely
eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – a szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
2.3.6. Fogyasztó definíciója
Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül jár el.
3.§ Biztosítási fedezet
3.1 A gyári garancia meghosszabbítása biztosítás a gyártó által nyújtott garanciával megegyező fedezetet nyújt a
Bizosítási Feltételek szerint, azzal, hogy a gyártói garancia szolgáltatásra, kármegelőzésre, kárenyhítésre, megtérítési
igényre, kizáró, korlátozó, illetve mentesülésre vonatkozó rendelkezéseit és a jelen Biztosítási Feltételekben
szabályozott mentesüléseket, kizárásokat, illetve a szolgáltatás egyéb feltételeit és korlátozásait egyaránt
figyelembe kell venni.
4.§ A biztosítás tartama, a biztosítási időszak
3. 4.

1. A biztosítás tartama a biztosítási kötvényen rögzített azon időintervallum, amely alatt a Biztosító kockázatviselése
fennáll (kivéve, ha a Biztosító kockázatviselése a 6. § rendelkezései szerint a lejáratot megelőzően megszűnik). A
biztosítás tartama később nem módosítható. A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48
hónapra köthető.
4. 2. A biztosítási időszak megegyezik a biztosítás tartamával, mivel a biztosítás egyszeri díja a biztosítási tartamra,
mint egységre vonatkozóan került meghatározásra.
5.§ A Kockázatviselés kezdete
5.1. A kockázatviselés kezdete a gyártói jótállás/garancia lejáratának napját követő nap 00.00 órája
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5.2. A kockázatviselés nem kezdődik meg, ha a Szerződő a biztosítási díjat az esedékességkor nem fizette meg (ld.
még 11.1.1. pontot).
6.§ A kockázatviselés megszűnése
6. 1. A biztosítási szerződés szerinti kockázatviselés megszűnik abban az időpontban, amelyik az alább felsoroltak közül
a leghamarabb bekövetkezik:
6. 1. 1. Ha a biztosított termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos: a biztosítási esemény bekövetkezésének
napján. Ha a meghibásodott biztosított terméket a jelen feltételek szerint vállalt biztosítási szolgáltatás keretében
kicserélik, a biztosítási fedezet nem száll át a biztosított termék helyébe lépő termékre. Ez esetben a biztosítási díj,
sem annak egy része nem kerül visszatérítésre.
6. 1. 2. Ha a meghibásodott biztosított terméket a gyári jótállás/garancia keretében kicserélik (a biztosítási fedezet
nem száll át a biztosított termék helyébe lépő termékre).
6. 1. 3. Ha a biztosítási tartam során a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (pl. a biztosított termék
biztosítás által nem fedezett megsemmisülése vagy ellopása, elrablása, következtében), a lehetetlenülésre okot adó
esemény bekövetkezésének napján 24 órakor.
6.1. 4. A biztosítási fedezet megszűnik abban az esetben is, amennyiben a gyári garancia tartama alatt a Biztosított
termék bármely okból elveszíti a garanciát.
6.1. 5 A jelen biztosítási feltételek alapján kicserélt cseretermékre, jelen biztosítási feltételek alapján biztosítás nem
köthető.
6. 2. A 6.1. pontban írt eseteken felül a biztosított termékre vonatkozó kockázatviselés megszűnik továbbá a
biztosítási tartam (ld. még a 4.1. pontot) utolsó napján (ha a díjjal fedezett időszak annál rövidebb, a díjjal fedezett
időtartam utolsó napján) 24 órakor, de legkésőbb a biztosított termék megvásárlásától számított ötödik év, azon
napján 24 órakor, amely hónapjának elnevezésénél, és számánál fogva megfelel a vásárlás napjának, vagy ha ilyen
nincs, az adott hónapot követő hónap első napján.
6. 3. A biztosítási tartam lejárata miatti megszűnés esetén (ld. a 6.2 pontot) a Szerződő által esetlegesen teljesített
további díjfizetés a kockázatviselés tartamát nem terjeszti ki, illetőleg a már megszűnt kockázatviselést nem éleszti
fel. A Biztosító ilyen esetben a többletdíjat a Szerződő részére visszafizeti.
6. 4. Ha a Szerződő
6. 4. 1. a biztosított termék megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül (Webáruházban vásárolt
termék esetében a vásárlástól számított 14 napon belül) eláll, vagy
6. 4. 2. a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és (i) a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14
napon belül eláll, vagy (ii) a finanszírozó a kölcsön folyósítását az előzetes pozitív hitelbírálat ellenére később mégis
megtagadja,akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor
megszűnik.
6.4.3. A 6.4.1. és 6.4.2. pont szerinti elállás és a 6.4.2. pont szerinti kölcsönfolyósítás megtagadása esetén a Szerződő a
biztosítási szerződés megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatot bármely Forgalmazó által üzemeltetett áruházban
megteheti.
6.4.4. Ha a szerződő fél fogyasztó és távértékesítés keretében tett ajánlatot (ld. még a 2.3.5. pontot) a biztosítási
szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani. Az aláírt,
beszkennelt felmondást az admin@garanciax.hu e-mail címére kell küldeni. A biztosítási szerződés azon a napon
szűnik meg, amikor a felmondó nyilatkozat az beérkezik. Amennyiben a fogyasztó a felmondási jogát gyakorolta, a
Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult
követelni. A fogyasztó által fizetett összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben
meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy
szankciónak minősüljön. A Biztosító köteles a díj arányos ellenértékét meghaladó részt a felmondásról szóló
nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
6.5. A Biztosító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosított a jelen biztosítási szerződésből őt megillető jogok és
őt terhelő kötelezettségek összességét a biztosított termék tulajdonjogának harmadik személyre történő
átruházásával egyidejűleg e harmadik személyre átruházza. A szerződésátruházás a Biztosítóval szemben akkor
hatályos, ha a szerződésbe belépő fél a Biztosítót a szerződésátruházás tényéről legkésőbb a kárbejelelentéssel
egyidejűleg a biztosított termék vételárának megfizetését igazoló eredeti számla és eredeti biztosítási kötvény
bemutatása mellett értesíti.
6.6. A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három
évben nem mondható fel. A negyedik évtől kezdve a Biztosított a biztosítási szerződést a Biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel a negyedik, illetve az ötödik év végére felmondhatja.
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7.§ Biztosítás területi hatálya
7. 1. A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
8.§ A biztosított termék
8. 1. A biztosítási fedezet az olyan termékre terjed ki, amely az alább felsorolt feltételek mindegyikének megfelel:
8. 1. 1. bármely magyarországi Forgalmazó áruházában, ideértve a Webáruházat is
8.1.2. újonnan, háztartási célra vásárolt háztartási gép
8. 1.4. vásárláskori maximum egyedi értéke: bruttó 1.000.000 Ft
8.3. A Biztosító csak háztartási célra szolgáló termékekre nyújt fedezetet. Háztartási célú használatnak minősül
mindaz, ami nem üzletszerű vállalkozási tevékenység tárgya és nem ahhoz kapcsolódik.
9.§ Biztosítási esemény
A biztosított termék - a Biztosító kockázatviselésének tartama alatti - hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható
belső (így különösen konstrukciós vagy összeszerelési) hibára visszavezethető meghibásodása, mely miatt a Biztosított
termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik. Ezért a biztosított termék javítására vagy cseréjére van
szükség annak érdekében, hogy a termék normál működése helyreálljon, feltéve, hogy (i) az adott termékre vonatkozó
gyártói jótállás (garancia) - az abban foglalt jótállási (garanciális) idő leteltére figyelemmel - már nem érvényesíthető,
és (ii) a gyártói jótállás egyébként kiterjedt volna a biztosított termék meghibásodására, ha arra a vonatkozó jótállási
(garanciális) idő alatt került volna sor.
10.§ Biztosítási szolgáltatás
10.1. A biztosítási szolgáltatás az alább felsorolt természetbeni szolgáltatások teljesítése. A Biztosító a
Biztosított részére pénzben nem szolgáltat. Amennyiben a Biztosított a biztosított terméket saját költségen
javíttatja meg, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
10.2. A Biztosító szolgáltatása
a) ha a biztosított termék javítható, a 10.3. pont szerinti javításra;
b) a biztosított termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos, a 10.4. pont szerinti cserére terjed ki. A
Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a biztosított termék javításának, vagy kicserélésének költségei
közül melyiket fizeti meg.
10.3. Ha a biztosított termék javítható, a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:
10.3.1. A biztosított termék vagy annak bármely része vonatkozásában viseli a szervizben vagy a helyszínen történő
megjavításának költségeit, a bevizsgálási díjat, a kiszállási költséget, valamint a biztosított termék oda-vissza
szállításának költségeit, amennyiben a meghibásodás a biztosítási fedezet alá esik.
10.3.2. A biztosított termék javítása során kicserélt, sérült alkatrész a biztosítási szolgáltatás teljesítésével a
Biztosító tulajdonába kerül.
10.3.3. A Biztosító a javítás és bevizsgálás költségeit közvetlenül a szerviznek téríti meg.
10. 4. Ha a biztosított termék nem javítható, vagy a javítása nem gazdaságos, a Biztosító az alábbi szolgáltatást
nyújtja:
10.4.1. A vásárláskori értéknek megfelelő, a Forgalmazó áruházaiban a biztosított termékkel azonos típusú
cseretermékre – ennek hiányában hasonló műszaki specifikációval rendelkező, hasonló márkájú, és minőségű
cseretermékre – beváltható csereutalvány formájában megtéríti a biztosított termék vételárát a Biztosított részére.
Ha a cseretermék (akár a biztosított termékkel azonos, akár attól különböző termékről van szó) vételára a biztosított
termék vásárláskori értékénél magasabb, a különbözet megfizetése a Biztosított kötelezettsége. Ha a biztosított
termék vásárláskori értéke magasabb, mint a cseretermék vételára, a különbözetet a Biztosító nem téríti meg a
Biztosított részére.
10. 4.2. Tekintettel arra, hogy a Biztosító a csereutalvány értékéből nem vonja le a biztosított termék
maradványértékét, ezért a sérült készülék a biztosítási szolgáltatás teljesítésével a Biztosító tulajdonába kerül.
10. 4. 3. A csere esetén a Biztosító szolgáltatása nem tartalmazza a csere során felmerült szállítási költségeket.
10. 5 Amennyiben a biztosított termékre bármilyen jellegű, a kötelező jótállás időtartamát meghaladó tartamú
gyári jótállás vonatkozik, a Biztosító csak abban az esetben köteles a szolgáltatása teljesítésére, ha a gyári jótállás
azért nem érvényesíthető, mert a kötelező jótállás idejét meghaladó részleges gyári jótállás körén kívül esik a
bekövetkezett biztosítási esemény.
10. 6. Ha a biztosított termék hibáját valamely olyan fődarab vagy alkatrész meghibásodása okozta, amely
fődarabra / alkatrészre a biztosított termékre vonatkozó gyári jótállás tartamát meghaladó jótállás vonatkozik, a
Biztosító jogosult a hibát okozó alkatrész vagy fődarab javítását vagy cseréjét e jótállás alapján elvégeztetni.
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10. 7. Amennyiben a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasította, az adott biztosított termékkel kapcsolatos
bármilyen későbbi szolgáltatási igény esetén a Biztosított köteles igazolni a Biztosítónak, hogy az adott terméket a
szolgáltatási igény alapjául szolgáló újabb esemény bekövetkezése előtt már megjavították.
10.8. Amennyiben a meghibásodás nem esik a biztosítási fedezet alá – és ezért a Biztosító nem ismeri el biztosítási
eseménynek – úgy a felmerült költségek a Biztosítottat terhelik, ideértve a szállítás / kiszállás költségét, a
bevizsgálás díját és a javítás teljes költségét.
10.9. A vásárláskori érték egy biztosított termékre vonatkozó szolgáltatás felső határa. Amennyiben a
kockázatviselés ideje alatt több biztosítási esemény következik be, az egyes biztosítási eseményekre nyújtott
szolgáltatások együttes összege nem haladhatja meg a vásárláskori értéket. A Szerződő/ Biztosított nem jogosult a
fedezet feltöltésére.
11.§ A biztosítási díj, a díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések
11. 1. A biztosított termékre vonatkozó kockázatviselés ellenértékeként fizetendő biztosítási díj megfizetésére a
Szerződő köteles az alábbi rendelkezések szerint:
11. 1. 1. A biztosítási díj (i) egyszeri díj, mely a Szerződő által választott teljes biztosítási tartamra vonatkozik, és (ii) az
ajánlattétel napján, az ajánlat aláírását követően egy összegben fizetendő
11. 1. 2. A Szerződő által fizetendő díjat a Forgalmazó szedi be a Szerződőtől, majd a beszedett díjat – a Biztosítóval
rögzített elszámolási rendnek megfelelően - a továbbítja a Biztosítónak.
11. 2. Ha a biztosítási szerződés a Szerződő elállása (ld. a 6.4.1-6.4.2. pontokat) miatt megszűnik, a Biztosító a
biztosítási kötvény visszaszolgáltatása ellenében a már megfizetett teljes biztosítási díjat visszatéríti.
11. 3. Ha a Biztosító kockázatviselése a biztosítás tartamának (ld. a 4.1 pontot) lejárta előtt (i) gyári jótállás/ garancia
keretében történt termékcsere (ld. a 6.1.2. pontot) vagy (ii) lehetetlenülés (ld. a 6.1.3. pontot) miatt megszűnik, a
Biztosító a Szerződő által megfizetett biztosítási díj meg nem szolgált részét visszatéríti a Szerződő részére azt
követően, hogy a Szerződő a Biztosító részére hitelt érdemlően bizonyította a garanciális termékcsere, illetőleg a
lehetetlenülés bekövetkezését. Megszolgált díjként a Biztosító addig a napig járó díjnak a megtartására jogosult, amely
napon a lehetetlenülés bekövetkezett, illetőleg a gyári jótállás/ garancia keretében a termékcsere történt.
11. 5. A Szerződő által fizetett biztosítási díj meg nem szolgált részét a Biztosító a Forgalmazó útján készpénzben téríti
vissza a Szerződő részére.
Amennyiben a fogyasztó (ld. még 2.3.6. pontot) a távértékesítés keretében kötött szerződést felmondta (ld. még 6.4.4.
pontot), a Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét
jogosult követelni. A fogyasztó által fizetett összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a
szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan
mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A biztosító köteles a díj arányos ellenértékét meghaladó részt a felmondásról
szóló nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
12.§ A Biztosító mentesülése
12. 1. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a
Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha a Biztosított, a Szerződő, vagy
az előzőekben meghatározott személyek
12. 1. 1. a kötelező villámvédelmi előírásokat megsértették,
12. 1. 2. a kockázatviselés helyén a szükséges hatósági engedély(ek) nélkül, vagy azokban meg nem engedett
tevékenység(ek)et folytattak és ez a kár bekövetkezésével részben vagy egészben összefüggésbe hozható.
Továbbá a Biztosító mentesül akkor is, ha
12. 1. 3. a károkozó alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt állt, és ez közvetlen
kapcsolatba hozható a kár keletkezésével,
12. 1. 4. a káresemény bekövetkezésével összefüggésben a Szerződőt vagy a Biztosítottat elmarasztaló hatósági
határozat született.
12. 2. A Biztosító mentesül akkor is, ha a Biztosított az őt terhelő közlési, változás bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítják, hogy (i) az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a
szerződéskötéskor már ismerte, vagy (ii) az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
12. 3. Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége akkor, ha a Biztosított (1) kármegelőzési- vagy kárenyhítési
kötelezettségét (ld. a 14.§-t) megsérti, vagy (2) a kárbejelentési kötelezettségét (ld. a 15.§-t) megsérti és emiatt a
Biztosító fizetési kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
13.§ Kockázat kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki a gyártói garanciából kizárt eseményekre:
13. 1. nem belső meghibásodásra
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13. 2. azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító által jóváhagyott szervizek
végeztek,
13. 3. kizárólag esztétikai részekre, például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok,
jelvények vagy egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják az áru
használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások,
13. 4. a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra,
13. 5. azon esetekre, melyekben a terméket (i) a Biztosított nem háztartási célra használta, vagy (ii) ha a biztosított
termék bérbeadásra került,
13. 6. olyan átalakításra, illetve a biztosított termék olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a
gyártó ajánlásaival,
13. 7. nem rendeltetésszerű használatra (jelen feltétel szerint ilyen használatnak minősül a berendezéshez a gyártó
vagy forgalmazó által kiadott műszaki leírásban és használati útmutatóban a használattal kapcsolatban
megfogalmazott előírások, magatartások megsértése),
13. 8. idegen tárgyak (amelyek a termék használata szempontjából nem kívánatosak) termékbe való helyezésére
(erőltetésére),
13. 9. elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra ,
13. 10. üzembehelyezési-, újra üzembehelyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-,
tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező
károsodásokra,
13. 11. (i) a szállítás során bekövetkezett károkra;
13. 12. áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver hibájából eredő károkra, közvetett
veszteségre,
13. 13. olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve bármely computer,
adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, dátum felismerési
hibából származnak,
13. 14. bármely adatvesztésből származó kárra (ideértve a biztosító szolgáltatása közben bekövetkező adatvesztés
károkat is), valamint bármilyen adat- vagy információhordozó megsérülése esetén az adat vagy információ
helyreállításának költségeire;
13. 15. olyan termék meghibásodására, melyre más biztosítás vonatkozik, vagy amely biztosítási esemény más
biztosítás alapján megtérült, illetve amelyre jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó garanciája),
13. 16. olyan tervezési, gyártási hibákra, amely miatt a gyártó a terméket javításra, illetve cserére visszahívta,
13. 17. olyan termékekre, amelyek tesztelésre, vagy bemutatódarabként voltak használva, amennyiben a
meghibásodás kapcsolatba hozható a termékek tesztelésre, vagy bemutatódarabként történő használatával,
valamint bármely termék esetében a gyártói garancia keretein belül megjavított és a gyártó által ismételten
értékesített (használt) termékekre,
13. 18. olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás, illetve más – gyártó, szállító, kereskedő,
javító vagy más fél – által tett ígéret révén, és amelyek a biztosított termék vásárlásával és/vagy szervizével
kapcsolatosak, vagy amelyek jogszabály vagy szerződés, illetve szállítási feltételek révén szabályozottak,
13. 19. olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás okozott,
13. 20. közvetve vagy közvetlenül (i) nukleáris sugárzás, (ii) (polgár)háború vagy idegen hatalmak ellenséges
tevékenysége, (iii) terrorizmus, (iv) zavargások, (v) sztrájk, (vi) hatósági zár alá vétel, lefoglalás, elkobzás vagy
megsemmisítés miatt bekövetkezett károkra,
13. 21. tűz és elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás – ideértve a villámcsapás másodlagos hatását is -, vihar,
árvíz, belvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, földrengés, földcsuszamlás,
13. 22. a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére,
13. 23. azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is
használták,
13. 24. a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt,
illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar okán bekövetkező károkra,
13. 25. külső kábelek, jeladók hibájára, elektromos csatlakozásra, tömítésekre és vezetékekre, melyek nem szerves
részei a terméknek,
13. 26. ha a mosógép ciklusszáma évente a 220 ciklust, a szárító és a mosogatógép ciklusszáma évente a 180
ciklust meghaladja,
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13. 27. a termék elhelyezésére szolgáló bútorok méretének módosítására, amennyiben a cseretermék mérete eltérő
az eredeti termék méretétől,
13. 28. azon javításokra, melyeket (i) nem a Biztosító jóváhagyása alapján végeztek, (ii) nem a Biztosítóval
szerződött szervizek végeztek, valamint (iii) a külföldön végzett javításra,
13. 29. felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található,
13. 30. azokra a termékekre, melyeken bármilyen módosítást végeztek, ami befolyásolhatja a készülék működését
13. 31. olyan termékekre, melyek a biztosítási kötvényben biztosított termékként nem kerültek feltüntetésre,
13. 32. közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra,
13. 33. a biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),
13. 34. a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
13. 35. szoftver meghibásodásából, vírusokból eredő hibákra, így különösen azokra a hibákra, amelyeket a helytelen
telepítés vagy újratelepítés, hibás szoftver vagy programozás, illetve véletlenül vagy szándékosan letöltött vírus
okoz,
13. 36. az olyan károsodásra, amely azért vagy a közben következik be, hogy a Biztosított jogszabályba ütköző
cselekmény elkövetését megkísérli vagy ilyen cselekményt követ el,
13. 37. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet,
illetve idegen szoftveres beavatkozás során keletkezett károkra,
13. 38. hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás során fellépő károkra (ha a berendezés huzamos ideig
nedves felülettel érintkezik vagy párás környezetnek van kitéve és emiatt korrodálódik),
13. 39. balesetből eredő meghibásodásra, kivéve, ha a biztosított termékre vonatkozó biztosítási szerződés alapján
a biztosítási fedezet e kockázatra is kiterjed,
13. 40. olyan készülékkel kapcsolatos biztosítási eseményre, amelyen egyébként gyártási szám vagy egyéb egyedi
termékazonosító szerepel, de az nem olvasható,
13. 41. azon szállítási költséget, melyek a Biztosított rendelkezésre állásának hiányában merültek fel.
14.§ Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség, elvárható gondosság
14. 1. A Biztosított köteles a biztosított terméket gyártói előírás szerint, rendeltetésszerűen használni és
karbantartani, továbbá minden általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy megóvja a biztosított
terméket a meghibásodástól, a károsodástól. Amennyiben a gyártó kötelező szervizelési intervallumokat határozott
meg, úgy a Biztosított köteles a terméket a megadott intervallumonként szervizeltetni.
14. 2. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított köteles minden általában elvárható intézkedést
megtenni a kár mértékének csökkentése érdekében.
15.§ A kárbejelentés és a kárrendezés szabályai
Általános rendelkezések:
15. 1. A Biztosított köteles a biztosítási eseményt az észlelést követő 5 munkanapon belül bejelenteni a Biztosító
megbízottjának, az alábbi telefonszámon (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között): +36-1-792-8548 vagy
kar@garanciax.hu e-mail címen.
Ha a Biztosítottat a biztosítási esemény bejelentésében vis maior vagy egyéb, a Biztosított érdekkörén kívül eső ok
akadályozza, akkor legkésőbb az akadály megszűnését követő 1 hónapon belül köteles a biztosítási eseményt
bejelenteni. A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos
körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
15. 2. A Biztosító a kárrendezési eljárás során a biztosítási esemény elsőként megjelölt okát, illetve a szolgáltatási
igényhez kapcsolódó egyéb körülmény elsőként előadott változatát veszi figyelembe az igény elbírálásakor.
15. 3. A Biztosítottnak gondoskodnia kell a további károk elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során
követnie kell a Biztosító útmutatásait, előírásait, kivéve, ha a Biztosító elmulasztotta ezeket a Biztosított
rendelkezésére bocsátani.
15. 4. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított termék állapota a kárfelvételi eljárás megindulásáig, ennek hiányában a bejelentéstől számított 5. napig - csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtatható.
Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a Biztosító számára fizetési
kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási
kötelezettsége nem áll be.
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15. 5. A Biztosított köteles jóhiszeműen eljárni és segítséget nyújtani a Biztosítónak a kárrendezési folyamat során
annak érdekében, hogy (1) a bejelentett szolgáltatási igény jogalapjáról és/vagy összegszerűségéről a Biztosító dönteni
tudjon, (2) a Biztosító érvényesíteni tudja a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a gyártóval és/vagy harmadik
személlyel szembeni jótállási vagy egyéb megtérítési igényeket.
15. 6. A Biztosított köteles a biztosítási fedezet meglétét, valamint a vásárláskori érték hitelt érdemlően bizonyító
iratokat (biztosítási kötvény, a termék vásárlásáról kiállított számla ) a Biztosító kérésére ésszerű időn belül
rendelkezésre bocsátani.
15. 7. A Biztosított köteles a meghibásodott, illetőleg sérült biztosított terméket, illetőleg az arról készült
fényképfelvételt a Biztosító kérésére bemutatni.
15. 8. A 15.3-15.7. pontokban felsoroltak be nem tartása maga után vonhatja a Biztosító mentesülését, illetve a
biztosítási szolgáltatás mérséklését.
15. 9. Amennyiben a biztosított termék cserére szorul, a kicserélendő terméket a csere időpontjában a benne lévő
alkatrészekkel, alkotórészekkel, valamint az eredetileg értékesített termékcsomag tartalmából rendelkezésre álló
tartozékaival együtt kell átadni a szerviznek, vagy a Forgalmazónak.
15. 10. A javítás időtartamára cserekészülék, cseretermék, illetve ezek helyett pénzbeli kártérítés nem igényelhető.
15.11. A Biztosító szolgáltatása a javítás költségeinek megtérítése a szerviz részére, vagy a biztosított termék pótlása a
Biztosító döntése alapján. A biztosított termék javítását, mint szolgáltatást nem a Biztosító, hanem a javítást végző
szerviz nyújtja.
15. 12. A Biztosított köteles a biztosítási eseményt a 15.1. pont szerint, az ott feltüntetett telefonszámon bejelenteni.
Az igény előzetes telefonos pozitív elbírálása esetén a Biztosító értesíti a vele szerződött szervizt, hogy lépjen
kapcsolatba a Biztosítottal.
15. 13. A szerviz által végzett bevizsgálást követően a Biztosító döntést hoz arról, hogy (i) a Biztosítási Feltételek
értelmében a bejelentett igényre teljesíthető-e biztosítási szolgáltatás vagy sem, (ii) amennyiben igen, úgy javításra
vagy cserére kerülhet sor.
15.13.1. Ha a termék gazdaságosan javítható, a szerviz a biztosított terméket (i) vagy a helyszínen megjavítja, vagy (ii)
javításra elszállítja, majd annak megtörténtét követően kijavítva visszaszállítja a Biztosított részére (a kiszállás,
valamint az esetleges el- majd visszaszállítás költségei a Biztosító által nyújtott szolgáltatás részét képezik). A Biztosító
szolgáltatása legkésőbb a sérült készülék szerviz általi átvételét követő 45. napon esedékes. Ha a javításhoz szükséges
időtartam meghaladta a 45 napot, a Biztosított a nem gazdaságos javítás (ld. 15.13.2. pontot) esetére járó
szolgáltatást is választhatja.
15. 13. 2. Ha a termék nem javítható, vagy gazdaságosan nem javítható, a Biztosító a 10.4.1. pont szerinti
csereutalványt elektronikus vagy postai úton elküldi a Biztosított címére.
15. 14. A Biztosított a tőle elvárható módon köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szervizzel előre
egyeztetett időpontban elérhető legyen, így segítve azt, hogy a sérült terméket a szerviz megvizsgálhassa.
15. 15. Ha a Biztosító a Biztosított szerződésszegése miatt mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, úgy a felmerült
költségek (ideértve a szállítás / kiszállás költségét, és a javítás teljes költségét) a Biztosítottat terhelik.
15. 16. A javítás megtörténtét, illetve a cseretermék/alkatrészek átadását igazoló dokumentumot a Biztosított köteles
aláírni.
16.§ Közlési és változás-bejelentési kötelezettség
16. 1. A Biztosított az ajánlattételkor köteles a Biztosítóval a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a
Biztosító írásban kérdést tett fel. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése
esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy (i) az elhallgatott, vagy be nem jelentett
körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor már ismerte, vagy (ii) az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
16. 2. Az adatok valóságtartalmáért a Biztosított felel. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell
tenni. A Biztosító ellenőrzési lehetősége a Biztosítottat a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.
16. 3. A Biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmények változását a Biztosítónak 15
napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan az ajánlaton
adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként.
16. 4. Amennyiben a biztosított termékre vonatkozó kockázatviselés tartama alatt a biztosított termék feletti
rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (bérbeadás, elidegenítési -, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az erre
vonatkozó szerződés létrejöttét a Biztosított köteles a Biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni.
17.§ A biztosítási titok
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17. 1. Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a Biztosító és a biztosításközvetítő
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve mind a Szerződőt, mind
a Biztosítottat) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött
szerződéseire vonatkozik. A Electrolux Kftés a Biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a
biztosított termékre vonatkozó biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási
szolgáltatással összefüggnek.
17. 2. Az adatkezelés célja csak a biztosítás szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási tevékenységről szóló 2014.
évi LXXXVIII. tv-ben (továbbiakban: Biztosítási Törvény) meghatározott egyéb cél lehet.
17. 3. A 17.2. pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést Biztosító csak az ügyfél előzetes
hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása
esetén részére nem nyújtható előny.
17. 4. A biztosítási titok tekintetében – időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási
kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait, és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
17. 5. A biztosítási titoknak cask akkor adható ki harmadik személynek, ha
a)

a Biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

b)

a Biztosítási Törvény alapján titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

c)

a Biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása
keretében ismeri meg.

17. 6. A biztosítási titok megtartásának kötelezettságe nem áll fenn
a)

a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: Felügyelet;

b)

az előkészítő eljárást folytató szervvl, 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 közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel;

e)

a 17.7. pontban foglalt esetekben az adóhatósággal;

f)

a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;

g)

a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;

h)

a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;

i)

a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információgyűjtésre felhatalmazott
szervvel;

j)

a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló
biztosítókkal;

k)

az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében - az erre
irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő biztosítóval;

l)

a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a
könyvvizsgálóval;

m)

a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával;

n)

a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal;

o)

a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

szemben, ha az a)-i) o) 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 az m) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az
adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
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17. 7. A 17.6. e) pont alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha
adóügyben, az adóhatóság felhívására aBiztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség,
vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
17. 8. A Biztosító a 17.5, 17.6., 17.10., 17.14-17.17. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az
ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
17. 9. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a 17.6. pontban meghatározott szervek
alkalmazottaira is kiterjed.
17. 10. A Biztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, az ügyészség,
továbbá a bíróság adatkérésére írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban 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 visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben
vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.

17. 11. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió
és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény
meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
17. 12. 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.
17. 13. 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,

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 a viszontbiztosító csoportszinten
meghatározott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó
kötelezettségét teljesíti.

17. 14. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosítóó által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz
vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:
a)

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

b)

ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba
való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.

17. 15. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
17. 16. 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 hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak
nem minősülő adatok átadása,

c)

a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése
érdekében történő adatátadás.

17. 17. A 17.16. pontban meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem
tagadhatja meg.
17. 18. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év
elteltével, a különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év
elteltével törölni kell.
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17. 19. A Biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 17.6. b), f) és i) pontok, illetve a 17.10. pont alapján
végzett adattovábbításokról.
17. 20. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt
kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
17. 21. A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
17. 22. A Biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel
kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez
az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
17. 23. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
17. 24. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a
biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
A veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás
17. 25. A Biztosító – a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében – a jogszabályban, vagy a szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatás jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz. A
Biztosító a más biztosító által hozzá intézett, a fentiek szerinti megkeresés esetén a megkeresésben szereplő
határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a
jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkereső biztosítónak.
17. 26. A megkeresés illetve az adatátadás az alábbi adatokra vonatkozhat: valamennyi fedezett kockázat
vonatkozásában a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan: (i) a szerződő, a biztosított, a
kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatai; (ii) a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak,
követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatok; (iii) az (i) pontban meghatározott
vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó
adatok; (iv) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatok; és (v) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő
szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok.
17. 27. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
17. 28. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő 90 napig
kezelheti.
17. 29. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, a fenti 17.28. pontban meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.
17. 30. 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.
17. 31. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó,
tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 17.24. pontban meghatározottól eltérő célból nem
kapcsolhatja össze.
17. 32. A megkereső biztosító az általa tett megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a megkeresés
teljesítéséről az érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére az
Infotv-ben szabályozott módon tájékoztatja.
18.§ Egyéb rendelkezések
18. 1. A biztosítási szerződés és a jelen feltételek módosítása csak a Biztosított és a Biztosító közös megegyezésével,
írásban történhet.
18. 2. A biztosított termékre vonatkozó biztosítási szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatokat
- a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos általános nyilatkozatok esetében a Biztosítónak címezve a Biztosító
postacímére (1091, Budapest, Üllői út 1.) vagy fax számára (06-1-476-5606),
- a kárrendezéssel kapcsolatban küldendő nyilatkozatok esetében a Biztosító vagy az asszisztőr által megadott email címre, postacímre vagy fax számra kell megküldeni.
Elévülés
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18. 3. A biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el. A Biztosítóval szembeni igény a biztosítási
esemény bekövetkezésével válik esedékessé.
Panaszkezelés
18.4. A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont
alkalmazásában: ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott
kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.
A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető az ügyfélszolgálati irodákban, illetve a honlapon:
https://www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html
18.5. Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:
a)
b)

személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben (Ügyfélszolgálati Irodák,
Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében.
telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben.
Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a
https://www.aegon.hu/ugyintezes/elerhetosegek.html linken található.

18.6. Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:
a)
b)
c)
d)
e)

személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat
útján;
postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245;
telefaxon: (+36) 1-476-5791;
elektronikus úton a https://www.aegon.hu/aegon-panaszbejelentes linken elhelyezett on-line
panaszbejelentőn vagy a panasz@aegon.hu e-mail címen;
adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az
adatvedelem@aegon.hu e-mail címen.

18.7. Jogorvoslati fórumok
A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.
A fogyasztónak minősülő ügyfelek részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és
annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás
szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
Pénzügyi Békéltető Testület





székhely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
telefon: (+36) 80-203-776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot
nem tett.
Bíróság
Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó - a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén,
fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.
Magyar Nemzeti Bank





székhely: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777
telefon: (+36) 80-203-776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.

ÁSZF_20200601
13. oldal, összesen: 14 oldal

A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló
„Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.
Az igénylés módja:




telefonon: (+36) 1-477-4800
postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22
e-mailen: panasz@aegon.hu

A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően e-mailen vagy postai
úton küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek
számára nyitva álló helyiségeiben is.
18.8. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
18.9. A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel
összefüggő panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel
összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.



telefon: +36 (1) 391-1400



e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bővebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.
18. 10. A biztosítási szerződésre vonatkozó jog
A biztosítási szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, valamint igények érvényesítése során a magyar anyagi és eljárásjog szabályai szerint kell eljárni. A Felek
közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.
18. 11. Lényeges eltérések a Ptk. rendelkezéseitől
Jelen Biztosítási Feltételek az alábbiakban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a
továbbiakban: Ptk.) szerződésekre vonatkozó rendelkezéseitől:
1.

Az elévülési idő a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános 5 éves elévülési időhöz képest egy év.

2.

A biztosítási időszak a Ptk. 6:447. § (2) bekezdésétől eltérően a Biztosítás tartamával megegyező időszak.

3.

A Biztosító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosított a biztosítási szerződést a biztosított termék
tulajdonjogának harmadik személyre történő átruházásával egyidejűleg e harmadik személyre átruházza. A
szerződésátruházás a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha a szerződésbe belépő fél a Biztosítót a
szerződésátruházás tényéről legkésőbb a kárbejelelentéssel egyidejűleg a biztosított termék vételárának
megfizetését igazoló eredeti számla és eredeti kötvény bemutatása mellett értesíti.

18. 12. Lényeges eltérések a szokásos szerződési gyakorlattól
1. A biztosítás a termék gyártói garancia vagy jelen szerződés alapján történő cseréje esetén nem terjed ki az
eredeti termék helyébe lépő termékre.
A Biztosító főbb adatai
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-041365
Székhely állama: Magyarország
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TÁJÉKOZTATÓ a távértékesítés keretében
megkötendő
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia
meghosszabbítása biztosítás szerződéséhez

Telefonos Ügyfélszolgálat:
06 -1-477-4800
Honlap: www.aegon.hu

Kérjük, hogy ﬁgyelmesen olvassa át és őrizze meg jelen tájékoztatónkat, amely a távértékesítéshez kapcsolódó sajátosságokról
tartalmaz részletes felvilágosítást.
TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a ﬁgyelmét, hogy a jelen tájékoztató mellékleteként megküldött biztosítás, nem személyes megkeresés útján jött létre,
így az távértékesítés keretében megkötött szerződésnek minősül tekintettel arra, hogy a megkötése nem a fogyasztó és biztosító
egyidejű jelenlétében történt. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgálta-tási szerződésekről szóló 2005. évi XXV.
törvény (továbbiakban: távértékesítési törvény) rendelkezései az alábbi, a fogyasztó érdekeit szem előtt tartó előírásokat
tartalmaz a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, és a fogyasztó felmondási jogainak gyakorlására:
1. Biztosító (Szolgáltató) adatai:
Cégneve:
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye:
1091 Budapest, Üllői út 1.
Levelezési címe:
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Contact Center, 9401 Sopron, Pf. 22
Cégjegyzékszáma: 01-10-041365
Telefonszáma:
(+36) 1-477-4800
Faxszáma:
(+36) 1-476-5710
Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység
Elektronikus elérhetőség: www.aegon.hu/irjonnekunk
Felügyelő hatósága: Magyar Nemzeti Bank
Székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
2. A biztosítási szolgáltatás részletezése
A biztosítási szerződés és szolgáltatás lényegi jellemzőire, a biztosító teljesítésének szabályaira – így a díjﬁzetési kötelezettség
előírásaira is – a jelen tájékoztatóhoz mellékelt biztosítási feltétel nyújt tájékoztatást.
A fogyasztót (az a természetes személy, akinek a részére – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső
célból – a szolgáltatást nyújtják, továbbá, aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat/ajánlati felhívás
címzettje) az ajánlati lapon közölt díjkalkulációban meghatározott ellenszolgáltatáson kívül egyéb ﬁzetési kötelezettség nem
terheli.
A távközlő eszköz (bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési
nyilatkozat megtételére) használatának – a biztosítás megkötésével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs. A
fogyasztó jogosult a választott távközlő eszköz fajtáját megváltoztatni, ha ez a megkötött szerződéssel és szolgáltatás
jellegével összeegyeztethető.
3. Felmondási jog:
3.1. A fogyasztó a biztosítási szerződést a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, a kötvényszám
megjelölésével indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Az aláírt és beszkennelt felmondó nyilatkozatot az
admin@garanciax.hu e-mail címre kell küldeni.
3.2. A felmondási jog gyakorlására érvényes határidő az alábbiak szerint változhat:
• Ha a fogyasztó a jelen tájékoztatást csak a szerződéskötést követően kapja kézhez, felmondási jogát a tájékoztatás
kézhezvételétől számítottan a 3.1. pont szerinti határidő elteltéig gyakorolhatja.
• Ha a biztosító tájékoztatási kötelezettségét megszegve, a fogyasztónak semmiféle tájékoztatást nem nyújt, a fogyasztó
felmondási jogát a 3.1. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás
kézhezvételétől számított, a 3.1. pont szerint meghatározott határidőig, de legfeljebb a 3.1. pont szerint meghatározott
időponttól számított egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
• Ha a biztosító a tájékoztatási kötelezettségének nem megfelelő tartalommal tesz eleget, a fogyasztó felmondási jogát a 3.1.
pont szerint meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, a 3.1
pont szerint meghatározott határidőig, de legfeljebb a 3.1 pont szerint előírt időponttól számított három hónapos jogvesztő
határidő elteltéig gyakorolhatja.
• Ha a biztosító a fogyasztót a felmondási jogáról nem tájékoztatta, a fogyasztó a felmondási jogát a 3.1. pont szerint
meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, a 3.1 pont szerint
meghatározott határidő, de legfeljebb a 3.1 pont szerint megjelölt időponttól számított egyéves jogvesztő határidő elteltéig
gyakorolhatja.
Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog
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• a szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján
történt.
3.3. A szerződés teljesítése a felmondásra érvényes határidő lejárta előtt, csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően
kezdhető meg.
3.4. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző
pontokban meghatározott határidő lejárta előtt igazolható módon a fenti e-mail címre ( admin@garanciax.hu )
meghatározott módon elküldi.
3.5. Ha a fogyasztó felmondási jogát gyakorolta, a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített
szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A fogyasztó által ﬁzetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített
szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszo- nyítottan – arányosan járó összeget, és nem
lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke
megtéríttetésének is csak a ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van
helye.
3.6. A biztosító csak abban az esetben jogosult az előbbi bekezdés szerinti összeg követelésére, ha igazolja, hogy a fogyasztó
részére a felmondási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatást megadta.
3.7. Ha a felmondásra érvényes határidő a 3.2. pontban megjelöltek szerint módosul, a biztosító a meghosszabbítás alatt, azaz a
törvénynek megfelelő tájékoztatás megadásáig teljesített szolgáltatás ellenértékét nem követelheti.
3.8. Ha a biztosító a teljesítést a felmondási határidő lejárta előtt, a fogyasztó előzetes hozzájárulása nélkül kezdte meg, a
fogyasztóval szemben a 3.5. pontban meg- határozott összeg követelésére sem jogosult.
3.9. A biztosító köteles a fogyasztó által ﬁzetett pénzösszeget – a 3.5. pontban meghatározott összeg kivételével – a
felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.
3.10. A fogyasztó köteles a biztosító által kiﬁzetett pénzösszeget, vagy átadott dolgot a felmondásról szóló nyilatkozatának
elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, illetve visszaadni.
4.

Együttműködési és tájékoztatási feltételek

4.1. A fogyasztó és a biztosító a szerződés megkötését megelőzően, a szerződést érintő lényeges kérdésekről kötelesek egymást
tájékoztatni, együttműködési kötele- zettségükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a távértékesítési
törvény az irányadó.
4.2. A kapcsolattartás nyelve magyar.
5.

Panaszkezelés
A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont alkalmazásában:
ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát
szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.
A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető ügyfélszolgálati irodákban, illetve a biztosító honlapján:
https://www.aegon.hu/ugyintezes/ panaszkezelesi-szabalyzat.html

5.1 A Panaszok bejelentésére biztosított lehetőségek
Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:
a)

személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben (Ügyfélszolgálati Irodák, Értékesítési
pontok), azok nyitvatartási idejében.

b)

telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben.
Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a
https://www.aegon.hu/ugyintezes/elerhetosegek.html linken található.
Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:

a)

személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján,

b)

postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245,

c)

telefaxon: (+36) 1-476-5791,

d)

elektronikus úton a https://www.aegon.hu/aegon-panaszbejelentes linken elhelyezett on-line panaszbejelentőn vagy a
panasz@aegon.hu e-mail címen,

e)

adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az adatvedelem@aegon.hu email címen.

6.

Jogorvoslati fórumok
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A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.
6.1. A fogyasztónak minősülő ügyfelek részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint
bírósághoz fordulhat.
Pénzügyi Békéltető Testület:
Székhely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
Telefon:
(+36) 80-203-776
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot nem
tett.
Bíróság:
Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén,
fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.
Magyar Nemzeti Bank
Székhely: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank,
1534 Budapest BKKP Pf. 777
Telefon:
(+36) 80-203-776
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló „Kérelem”
nyomtatvány megküldését igényelheti.
Az igénylés módja: Telefonon: (+36) 1-477-4800 Postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22 E-mailen: panasz@aegon.hu
A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően e-mailen vagy postai úton
küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek számára
nyitva álló helyiségeiben is.
6.2. fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
6.3. A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggő
panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggő
tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:
(+36) 1-391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bővebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.
A biztosítás szerződéses feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy jelen tájékoztató nem helyettesíti azt a tájékoztatást, amelyet a biztosító a rá irányadó szakmai
rendelkezések alapján köteles teljesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a felmondásra érvényes 14 naptári nap letelte előtt bekövetkező káresemény miatt a
biztosító esedékes szolgáltatására (Tájékoztató 3.7. pont) igényt tart, úgy Önnek ehhez kifejezetten hozzá kell járulnia.
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Adatvédelmi tájékoztató
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Biztosító) a Biztosítási tevékenységről szóló
2014. LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján biztosítási szerződéseket értékesít, amelyek alapján biztosítási
szolgáltatást nyújt a szerződők/biztosítottak részére.
A biztosítási szerződések keretében a Biztosító személyes adatokat kezel. A kezelendő adatok köre a
szerződésben vállalt kockázatok elbírálásához, a biztosítási események bekövetkezésekor megnyíló
biztosítói szolgáltatási kötelezettséghez, esetleges jogi igények érvényesítéséhez, a Biztosító jogszabályban
előírt kötelezettségéhez igazodik.
Az egyes szerződések keretében kezelendő adatok egyik részéről a Bit. 4. § (1). bekezdés 12. pontja
rendelkezik, másik részét az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR) adattakarékossági
alapelvének szem előtt tartásával a Biztosító saját hatáskörben határozza meg.
Egy meghatározott termékre kötött biztosítási szerződéshez szükséges adatok köréről a Biztosító a
biztosítási szerződéskötéshez általa rendszeresített ajánlati, illetve ügyfélnyilatkozat nyomtatványon ad
konkrét tájékoztatást. A biztosítási szerződés keretében való adatkezelés jellegzetessége, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítésére, mint jogalapra épül. Ez azt jelenti, hogy ha az érintett szerződést
kíván kötni, két választási lehetősége van: megadja az adatait és megköti a szerződést, vagy megtagadja az
adatai átadását, amely egyben azt jelenti, hogy nem jöhet létre a biztosítási szerződés. Hasonló a helyzet a
már létrejött szerződés esetén: a korábban megadott adatok törlésének igénye a biztosítási szerződés
megszűnését, illetve a biztosítási szolgáltatás elbírálásához szükséges adatok átadásának megtagadása a
szolgáltatás Biztosító általi elutasítását eredményezi.
A Biztosító biztosítási szerződéssel összefüggő adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó további
információk:
Az adatkezelő és elérhetősége
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
irjonnekunk@aegon.hu
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja
A biztosítási szerződés megkötéséhez gyűjtött adatokat a Biztosító az alábbi célokra kívánja felhasználni:


a biztosítási szerződés megkötéséhez az ügyfél/érintett igényének felmérése,



a biztosítási szerződés megkötésére tett szerződői/érintetti ajánlat elbírálása (kockázatelbírálás),



a biztosítási szerződés alapján teljesítendő biztosítói szolgáltatás elbírálása, teljesítése,



a biztosítási szerződéssel összefüggő jogi igény érvényesítése,



kockázatfelmérés, elemzés.

A személyes adatok kategóriái
A biztosítási szerződéshez szükség van a szerződő/érintett azonosításához elengedhetetlen adatokra (pl.
név, lakcím, születési hely, idő), a kockázat és a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokra,
esetleges jogi igény érvényesítéséhez szükséges adatokra. Az egyes adatkezelési célokhoz
elengedhetetlenül szükséges adatokról a Biztosító az adatgyűjtéskor részletes tájékoztatást (pl. ajánlati
nyomtatvány, kár-, szolgáltatási igény bejelentő nyomtatvány) ad.
Az adatok forrása
A biztosítási szerződés kötése során gyűjtött adatok egyik forrása a szerződő/biztosított/érintett. Adatforrás
lehet még a meghatalmazott, illetve jogi személy esetén annak képviselője.
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Az érintettek köre
A biztosítási szerződés által érintett személyek körét a Bit. 1 határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja
A biztosítási szerződés megkötése, teljesítése és a jogi igény érvényesítése során a Biztosító az alábbi
jogalapokat alkalmazza:


az ügyfél/érintett igényének felmérése
GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pont, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,





a biztosítási szerződés megkötése, teljesítése


ha a szerződés létrejön GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a szerződés teljesítése,



ha ajánlatot tesz, de a biztosítási szerződés nem jön létre, a Bit. 143.§ (1) bekezdésében2
kapott felhatalmazás alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy
harmadik személy jogos érdeke),



ha a biztosítási szerződés megszűnik, a megszűnt szerződéssel összefüggő esetleges polgári
jogi, vagy büntetőjogi igények érvényesítése érdekében az adatait tovább kezeljük a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke),



ha a megszűnt szerződéssel összefüggő esetleges polgári jogi, vagy büntetőjogi igények
érvényesítése érdekében az adatait tovább kezeljük, a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f)
pontja (jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetőleg védelme).

jogi igény érvényesítése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése.



kockázatfelmérés, elemzés
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke),

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
A Biztosító az adatkezelési célok megvalósítása során közreműködőket vesz igénybe feladatai ellátáshoz. A
közreműködők adatfeldolgozók, akik döntéseket nem hoznak az adatkezelés célja tekintetében, de részt
vesznek a cél megvalósításában. Jellemzően az alábbi adatfeldolgozói kategóriákról van szó:


biztosításközvetítők



asszisztőrök, akik a Biztosító megbízásából a szerződések és a károk adminisztrációját végzik;



kárszakértők, szervizek, akik közreműködnek a Biztosító kárrendezési tevékenységében (aktuális
lista elérhető a Biztosító honlapján),azon szervezetek, amelyek a Bit felhatalmazása alapján,
kiszervezett (a Biztosító működési körébe tartozó egyes feladatok Biztosítón kívüli szervezet általi
elvégzése) tevékenység keretében ellátnak biztosítói feladatot, és ennek során személyes adatokat
is kezelhetnek.

Az egyes kategóriákba tartozó személyekről/szervezetekről az alábbi helyeken érhető el bővebb információ:
Biztosításközvetítők (www.mnb.hu); szervizek,
tevékenységet végzők (www.aegon.hu).

kárszakértők,

asszisztőrök és

egyéb

kiszervezett

Az adatok tárolásának időtartama, meghatározásának szempontjai
A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat a Biztosító addig kezeli, ameddig a
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, vagyis az elévülésre irányadó
szabályok alapján, az ötéves elévülési időn belül.
1

ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a
biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki a
független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött;
2
143. § (1) A Biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat
kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
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Ha a szerződés létrejön, akkor a szerződés hatálya alatt, illetve ha megszűnik, a megszűnést követően 10
évig kezeljük.
A Biztosító kockázatkezelési, elemzési céllal 80 évig megőriz olyan adatokat, amelyek alapján további adat
hozzáadása nélkül az érintett nem azonosítható.
Az időtartamok meghatározása során a biztosítási szerződéssel összefüggő esetleges polgári jogi és/vagy
büntetőjogi igények érvényesíthetőségét tartottuk szem előtt.
Az érintett jogai
Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó
személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve a jogos
érdek jogalappal történő adatkezeléssel szemben tiltakozhat.
A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha biztosítási szolgáltatásra
irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen az adatkezelés jogalapja a
biztosítási szerződés teljesítése és a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet
jogszabály rendel el számunkra, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.
Tájékoztatjuk, hogy


Önt – az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése végett, automatizált módon kezelt
adataival kapcsolatban – megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti,
hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatafeldolgozóhoz
továbbítsuk feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak,



az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban,
korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogorvoslati joga
Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu elérhetőségen, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat.
Az érintetti jogokról bővebben a www.aegon.hu honlapon Adatvédelem cím alatt kaphat tájékoztatást.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapja: www.naih.hu
Automatizált döntéshozatal
A biztosítási szerződések kezelése során lehetnek olyan folyamatok, amelyekben automatizált
döntéshozatal történik, azonban ezeket kizárólag az érintett és a Biztosító közötti szerződés megkötése és
teljesítése érdekében alkalmazzuk. Olyan adatok tekintetében is megtörténhet ez, amelyeket az érintett
hozzájárulása alapján kezelünk. Tájékoztatjuk, hogy mindkét esetkörben a GDPR felmentést ad az
adatkezelő számára, hogy jogot biztosítson az érintett számára az automatizált döntés alóli mentesülésre.
Önnek joga van arra, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében
meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott korlátozott jogok illetik meg.
A Bit. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse vagy a biztosítási
szerződésben nevesített személy jogosult eljárni.
További adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy ha a rendelkezésünkre bocsátott adatait az előzetes tájékoztatásban megjelölttől eltérő
célra kívánjuk használni, arról külön tájékoztatjuk.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
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MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGÉNEK

ETIKAI- ÉS VERSENYKÓDEXE
A Magyar Biztosítók Szövetsége attól a céltól vezérelve, hogy






a biztosítás, a biztosítók és a biztosítási szakma közmegítélése tovább
javuljon,
a hazai biztosítási piac magatartási- és versenyszabályai tovább
finomodjanak és folyamatosan érvényre jussanak,
a biztosítási szakma elfoglalhassa az őt megillető helyét a pénzügyi, a
gazdasági és a társadalmi közéletben,
mint a pénzügyi tárgyú jogalkotás előkészítésében részt venni hivatott
társadalmi szervezet, e folyamatban nagyobb súllyal képviselhesse a
biztosítási szakma sajátos szempontjait;
a magyar biztosítási piacon még inkább érvényesüljenek a hazai és
nemzetközi szakmai hagyományokon alapuló piaci normák, valamint
üzleti és etikai szokások,

a tagbiztosítók és azok szövetsége piaci magatartására az alábbi ETIKAI- ÉS
VERSENYKÓDEX-et alkotja.
A Kódex nyilvános.

I. RÉSZ
A Kódex hatálya
1. §
(1) A Kódex a MABISZ tagbiztosítói által elfogadott – a jogszabályok
végrehajtását segítő – etikai- és versenynormákat, valamint az azok
megsértése esetén követendő eljárást tartalmazza.
(2) A Kódex rendelkezései a MABISZ tagbiztosítói számára kötelező
érvényűek.
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(3) A MABISZ-ba felvételét kérő biztosító – a felvételi eljárás során – köteles
nyilatkozni arról is, hogy a Kódex rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek elismeri. Az elfogadó nyilatkozat a tagfelvétel alapszabályi
feltétele.
(4) A Kódex rendelkezéseit a tagbiztosítóknak mind a magyarországi, mind
az Európai Unió és az EGT, valamint a harmadik ország területén
folytatott szakmai és üzleti tevékenységre alkalmazni kell.
(5) A
Kódex
alkalmazása
szempontjából
a
biztosítók
vezető
tisztségviselőinek, alkalmazottainak, megbízottainak, vagy a velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak a biztosítási
üzem működésével összefüggő, a szerződésüknek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tevékenységét, a jogszerű tevékenység által
érintett harmadik személyek tekintetében a biztosító magatartásának
kell tekinteni.
(6) A MABISZ tagbiztosítói az üzleti- és piaci tevékenységüket a kölcsönös
együttműködés szellemében és úgy kötelesek folytatni, hogy az ne legyen
ellentétes a jogszabályokkal, az üzleti etika és a tisztesség
követelményeivel, valamint a szakmai szokásokkal.
(7) A MABISZ és a tagbiztosítók arra törekszenek, hogy a harmadik
személyek verseny-, és etikai normákat sértő magatartását is feltárják és
megszüntessék. Ennek során együttműködnek egymással, a gazdasági
érdekképviseleti szervezetekkel, a szakmai és hivatásrendi kamarákkal,
valamint az érintett a hatóságokkal.

Alkalmazási (HR) szabályok
2. §
(1) A MABISZ tagbiztosítói kötelezettséget vállalnak arra, hogy más biztosító
munkatársainak – a versenytárs üzleti titkainak kifürkészése, vagy
működésének
akadályozása
céljából
–munkaviszony,
vagy
munkavégzésre irányuló jogviszony felbontására irányuló alkalmazási
ajánlatot nem tesznek.
(2) Az alkalmazási szabály a független biztosításközvetítőkre és azok
alkalmazottaira, más biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló függő
biztosításközvetítőkre, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének munkatársaira is érvényes.
(3) Különösen tiltott ajánlatot tenni más biztosítóval, vagy független
biztosításközvetítővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló, azonos, hasonló, vagy egymást kiegészítő
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tevékenységet végző csoportnak (pl. team, belső szervezeti egység,
értékesítési szervezeti egység stb.) az alkalmazottak – egymással
munkavégzés kapcsán is összefüggő – csoportjainak, teameknek,
ügynöki és közvetítői apparátusoknak.

Általános szabályok
3. §
A Kódex alkalmazása szempontjából
a) versenytárs minden, a Magyar Köztársaság területén vagy határon
átnyúló
szolgáltatással
biztosítási
tevékenységet
folytató
részvénytársaság, szövetkezet egyesület, illetőleg a külföldi biztosító hazai
fióktelepe;
b) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személy;
c) üzletfél: a fogyasztónak nem minősülő jogi és természetes személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet.

Fogyasztóvédelem
4. §
(1) A tagbiztosítók a fogyasztókkal szembeni kapcsolatrendszerükben
kötelesek körültekintően eljárni, a rendelkezésre álló összes és
megalapozott
információ
átadásával
a
fogyasztót
döntésének
meghozatalában kellően segíteni.
(2) Az ügyfél megtévesztésének, vagy tévedésben tartásának minden
formája tilos.
(3) Tilos az általános szerződési feltételekben indokolatlan egyoldalú
előny kikötése.
(3) Különösen tiltott:




ajánlattétel során azt a hamis látszatot kelteni, hogy a szerződés
megkötése kötelező, vagy annak elmulasztása az ügyfél számára
súlyos hátránnyal jár, (a szabály a gépjárművek üzembentartóinak
kötelező felelősségbiztosítására értelemszerűen alkalmazandó),
annak színlelése, hogy a megkötendő biztosítási szerződés minden
kockázatra kiterjed,
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az ügyfélre pszichikai nyomást gyakorolni,
az akvizíció során ellenőrizhetetlen, vagy valótlan körülményekre
hivatkozni, vagy valós tényeket hamis színben feltüntetni,
a díjfizetés folyamatosságával kapcsolatos kötelezettségeket, és a
díjfizetés elmaradásának következményeit elhallgatni, vagy arról
valótlan tájékoztatást adni,
az intervenció során, a jogi következményeken túli fenyegetéssel
élni.

A tisztességtelen verseny tilalma
5. §
(1) Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő
vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe
ütközően – folytatni.

Hírnévrontás
6. §
(1)

Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetőleg valós tény
hamis színben történő feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a
versenytárs
jó
hírnevét,
vagy
hitelképességét
sérteni,
vagy
veszélyeztetni. (Hírnévrontás).

(2)

Hírnévrontásnak minősül különösen:




a versenytársat, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő,
üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbevonó kijelentés,
olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a versenytárs jelentős
és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető,
olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a
fogyasztók (ügyfelek, ajánlattevők, szerződők, biztosítottak)
versenytársba vetett bizalmának megingatására.
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Üzleti titoksértés
7. §
(1)
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény,
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala,
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása
érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
(2) Tilos üzleti titkot a versenytárs hozzájárulása nélkül megszerezni, vagy
felhasználni, illetőleg nyilvánosságra hozni. (Üzleti titok tisztességtelen
módon való megszerzése.)
(3)

Üzleti titoksértésnek minősül az is, ha az üzleti titkot a titokgazdával
bizalmi
viszonyban,
vagy
üzleti
kapcsolatban
álló
személy
közreműködésével szerezték meg.

(4)

A Kódex alkalmazásában a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony, tagsági viszony bizalmi viszonynak minősül. Üzleti
kapcsolatnak minősül az üzletkötést megelőző igényfelmérés,
tájékoztatás, ajánlattétel akkor is, ha a szerződés nem jön létre.

(5)

Üzleti titoksértésnek minősül különösen:


ha az információt a biztosító alkalmazottjától, megbízottjától, vagy
üzleti partnerétől jogosulatlanul szerezték meg,



ha a biztosító saját üzletkörének bővítése, illetőleg az üzletszerzés
megkönnyítése érdekében használja fel más üzletfeleinek –
szabálytalanul megszerzett – adatait,



ha a biztosító a versenytárs üzleti ajánlatát az ügyfélen, vagy
biztosításközvetítőn keresztül fürkészi ki.

(6)

A tagbiztosító jogosult a versenytársnak, a Felügyeletnek, más
hatóságnak vagy a MABISZ-nak átadott adatait üzleti titoknak
minősíteni.

(7)

A tagbiztosító üzleti titokra hivatkozva nem tarthat vissza olyan adatot,
amelynek rendszeres vagy eseti szolgáltatását a MABISZ belső szabályai
alapján vállalta.
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Bojkott és kikapcsolás
8. §
(1)

Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely kifejezetten
egy másik biztosítóval fennálló gazdasági kapcsolat felbontását, vagy
ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza. (Bojkott-felhívás)

(2)

Tilos a szerződőhöz/biztosítotthoz közvetlenül, vagy közvetve olyan
tisztességtelen felhívást intézni, amely a versenytárs biztosítóval
fennálló szerződéses kapcsolat felbontására, vagy ilyen kapcsolat
létrejöttének megakadályozására irányul abból a célból, hogy az újabb
szerződés a felhívást intéző biztosítóval jöhessen létre. (Kikapcsolás)

(3)

Tisztességtelen különösen:





a bojkott-felhívás vagy a kikapcsolás tilalmának megsértése
érdekében az ajánlati felhíváshoz felmondási blankettát mellékelni,
nyilvánvalóan többes, vagy – a már meglevő biztosítás miatti –
felülbiztosítást kezdeményezni,
a biztosítási szerződés felmondásának szabályait, vagy az ebből
származó hátrányokat célzatosan elhallgatni,
a díj nemfizetése miatti megszüntetésre, vagy visszavásárlásra
buzdítani.

(4)

Ha a tagbiztosító tudomást szerez arról, hogy a nem-élet biztosítási
szerződéskötést kezdeményező ügyfél más biztosítónál már – azonos
vagy hasonló kockázatra és szolgáltatásra érvényes - szerződéssel
rendelkezik, köteles teljes körű tájékoztatást adni a túlbiztosítás és a
túlbiztosítás elkerülése érdekében alkalmazható a felmondás lehetséges
jogkövetkezményeiről is. A felmondásból eredő esetleges hátrányokat
tilos ellentételezni, átvállalni, vagy ilyet kilátásba helyezni.

(5)

Nem minősül árukapcsolásnak, ha a biztosító egy konkrét módozatra
ajánlatot az előzetesen meghirdetett szerződési feltételei, üzleti
stratégiája szerint csak a kockázatok összevonása mellett fogad el, vagy
meghatározott kockázatokat csak más kockázatokkal együtt vállal.
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Utánzás
9. §
(1)

Tilos biztosítási terméket, szolgáltatást, kötvényt, ismertetőt, vagy
ügyviteli nyomtatványt olyan jellegzetes névvel, szlogennel, felirattal,
vagy megjelöléssel forgalomba hozni, amelyről a versenytárs biztosítót,
annak bevezetett szolgáltatásait, termékeit, vagy megoldásait szokták
felismerni. (Utánzás)

(2)

Bitorlásnak minősül a – nyilvánosságra még nem hozott – szerződési
feltételek, díjkalkulációk, tarifák, üzleti és lebonyolítási megoldások
utánzása is.

(3)

Nem
minősül
bitorlásnak
a
gépjárművek
kötelező
felelősségbiztosításához kapcsolódó nyomtatványok és megoldások
megállapodáson alapuló, egységes alkalmazása. A MABISZ által
kidolgozott, alkalmazott, bevezetett, vagy javasolt megoldásokat a
tagbiztosítók külön felhatalmazás nélkül is használhatják.

A megtévesztés tilalma,
beleértve az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát,
valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmát
10. §
(1)

Tilos a fogyasztókat, az üzletfeleket, a lehetséges ügyfeleket,
ajánlattevőket, szerződőket, biztosítottakat, a biztosítási jogviszony más
alanyait, a piac résztvevőit vagy a sajtót megtéveszteni, és tévedésben
tartani. (Megtévesztés)

(2)

Megtévesztésnek minősül különösen:


a biztosítóról, annak tulajdonosairól, vagyonáról, hálózatáról,
szolgáltatásairól és ügyfélköréről szóló valótlan tájékoztatás,



a biztosítási szerződésről vagy szolgáltatásról valótlan tény, vagy
valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állítása,



a szerződésre és a szolgáltatásra vonatkozó lényeges körülmények
elhallgatása,



az egyes elemeket kiragadó, hamis összehasonlítás,
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az
ellenőrizhetetlen,
vagy
hosszútávon
nagy
pontossággal
prognosztizálhatatlan körülmények (infláció mértéke, befektetési
hozamok) tényként való beállítása,



a megalapozatlan várakozás keltése,



az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéret, vagy információ.

A versenykorlátozás tilalma
11. §
(1)

Tilos az olyan megállapodás, összehangolt magatartás, amely a piaci
verseny korlátozását, torzítását vagy kizárását célozza, vagy ilyen hatást
fejt vagy fejthet ki. A tilalom a biztosítási piac bármely résztvevőjével
folytatott összehangolt magatartásra is vonatkozik. (Kartelltilalom)

(2)

A kartelltilalomba ütközik különösen:


a díjak, költségek egységes meghatározása,



a piac megállapodáson alapuló felosztása,



az ügyfelek meghatározott körének – nem biztosítás-szakmai alapon
való – kizárása a biztosítási szolgáltatások igénybevételének
lehetőségéből,



a piacon megköthető biztosítási szerződések számának korlátozása,




a piacra lépés akadályozása
egyes tagbiztosítók olyan megállapodása, vagy összehangolt
magatartása, amely egy másik versenytárs piacról történő
kiszorítására irányul.

Erőfölénnyel való visszaélés
12. §
(1)

Tilos a gazdasági erőfölénnyel, vagy a megszerzett piaci pozícióval
visszaélni.

(2)

Tilos különösen a biztosító számára egyoldalú előnyt indokolatlan
kikötni, vagy a nyilvánvalóan hátrányos biztosítási feltételek elfogadását
kikényszeríteni.
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(3)
Az üzleti kapcsolatokban továbbá tilos tisztességtelenül szerződési
feltételeket megállapítani, objektív mérce nélkül diszkriminálni vagy
üzleti kapcsolat létrehozatalától indokolatlanul elzárkózni vagy a piacra
lépést akadályozni, illetve a piacról kiszorítani.
(4)

Az erőfölényben lévő biztosító számára tilos a biztosítási szolgáltatást
indokolatlanul alacsony áron kínálni. (Felfaló árazás)

Az ügynöki versenyetika szabályai
13. §
(1) Az ügyfelek megfelelő tájékoztatása és döntéshozataluk elősegítése,
valamint a biztosító társaságokkal szembeni bizalom további erősítése
érdekében a társaságok az üzleti etika és a tisztesség általános
szabályaira való figyelemfelhívás mellett további kötelezettségeket
írhatnak elő az alkalmazottaikra, valamint a velük üzleti kapcsolatba
kerülő üzletkötőikre, ügynökeikre és megbízottaikra (továbbiakban:
ügynök) a köztük fennálló üzleti kapcsolatok keretében.
(2) A biztosítók az (1) bekezdésben foglaltak gyakorlati megvalósítása
érdekében előírhatja így különösen, hogy
 az ügynök köteles egyértelműen megnevezni az őt megbízó
biztosítót, annak szervezeti egységét, és beosztását (címüket),
 üzleti ajánlattételkor vagy jognyilatkozatok tételekor – az ügyfél
kérésére – az ügynök köteles személyazonosságát igazolni,
 az ügynök – munkavégzése során – nem használhat olyan címet
vagy foglalkozás-megjelölést, amely az ügyfeleket megtéveszti az
ügynök feladatával, és felhatalmazásával kapcsolatban,
 az ügynök különösen a szerződés létrejöttével, a biztosító
kockázatviselésének lehetséges kezdetével kapcsolatban köteles –
szerepéről is – teljes körű tájékoztatást adni.
 az ügynök az üzletkötésért járó ellenszolgáltatást, vagy annak egy
részét az ügyfélnek, vagy megbízottjának nem ajánlhatja fel, nem
adhatja át vagy az üzletkötés létrejöttéért mástól anyagi vagy
egyéb előnyt nem fogadhat el, illetőleg nem köthet ki.
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Alkuszi együttműködésre vonatkozó szabályok
14. §
(1)

Tilos minden olyan magatartás, vagy megállapodás, amely a független
biztosításközvetítő
(továbbiakban:
alkusz)
tevékenységének
monopolizálására irányul. Tilos olyan kizárólagossági szerződést kötni,
amelynek alapján az alkusz csak egy, vagy csak meghatározott biztosító
számára közvetít.

(2)

Az adott biztosítási termék szerződési feltételeinek megfelelő, minden
szükséges kelléket tartalmazó, írásbeli szerződési ajánlat esetén tilos az
olyan rosszhiszemű magatartás, amely az alkusz kikapcsolására
irányul.

(3)

Tilos a versenytárs magatartását, üzletpolitikáját, vagy eseti döntését az
alkuszon keresztül kifürkészni.

(4)

A biztosítók a közvetítői tevékenység során elvárják az alkuszoktól az
ügyfelekkel szembeni etikus és tisztességes eljárás követelményeinek
betartását.

Reklámetikai szabályok
15. §
(1)

Tilos az olyan reklám, amely a biztosítót, annak működését vagy
termékét, illetve szolgáltatását a kedvezőbb színben való feltüntetés
célzatával tisztességtelenül hirdeti.

(2)

Tilos a megtévesztő reklám. Megtévesztésnek minősül különösen:



olyan szolgáltatás, vagy megoldás kilátásba helyezése, amelynek
megfelelő színvonalú nyújtására a biztosító nem képes,
a termék vagy szolgáltatás díjának vagy a díj megállapításának
módjára vagy a szerződési feltételekre vonatkozó nem valós
tájékoztatás,



különlegesnek, vagy egyedinek hirdetni olyan szolgáltatást, ami a
hazai biztosítási szakmában általánosan bevezetett, szokásos vagy
ismert,



olyan termék reklámozása, amellyel kapcsolatos ajánlatokat a
biztosító nem, vagy csak korlátozott mértékben fogad el,
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kizárólagosnak hirdetni olyan szolgáltatást, amelyet más biztosító is
nyújt.

(3)

Tilos az olyan megtévesztésre alkalmas reklám, amely a biztosító
tevékenységét, termékeit más versenytársakéval hasonlítva össze, vagy
az ilyen összehasonlítást sugallja, mert a z összehasonlító reklám nem
sértheti más társaság jóhírnevét, nem vezethet mással való
összetévesztésre vagy előnyszerzésre.

(4)

A nemzetközi tapasztalatokra, vagy a hazai hagyományokra való
tárgyszerű, valós és ellenőrizhető hivatkozás az előírások figyelembe
vételével lehetséges.

(5)

Tilos az olyan reklám, vagy kampány, amely bármely területen a piac
monopolizálására irányul.

(6)

Tilos minden olyan reklám, amely a bojkottra, vagy a kikapcsolásra
irányul, vagy ilyen hatást válthat ki.

(7)

Tilos olyan állandó reklámmondat vagy szöveg (szlogen) használata,
amely más versenytárs már bevezetett reklámszlogenjére utal, vagy
azzal összetéveszthető.

(8)

A valamely jogi személy „hivatalos biztosítója" cím csak akkor
használható, ha ahhoz a biztosított – a biztosítási titok feloldásával hozzájárult.

Közszereplés, média
16. §
(1)

A tagbiztosítók munkatársainak sajtó- és közszereplése nem sértheti a
MABISZ által képviselt, előzetesen egyezetett, szakma egésze által
képviselt szakmai érdekeket.

(2)

(3) A nyilvánosság előtt tett nyilatkozatokban kerülni kell más
tagbiztosítók, vagy egyéb piaci résztvevők negatív megítélését, illetőleg
az ilyen értékítéletet sugalló összehasonlítást.

(4)

A tagbiztosítók képviselői nem foglalhatnak állást a nyilvánvalóan más
biztosító érdekkörébe tartozó konkrét ügyekben.

(5)

Tilos a publikálásra szánt információk monopolizálása, és egyes
sajtóorgánumok, vagy médiumok információkkal történő célzatos
preferálása.
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(6)

Tilos a tagbiztosítói és szövetségi adatok, információk az adat
tulajdonosa által hozott döntés előtti nyilvánosságra hozatala. Más
tagbiztosítók adataira hivatkozni csak azok nyilvánosságra hozatala
után lehet.

(7)

Kerülni kell az olyan nyilatkozatokat, amely a hatóságot, vagy az állami
szerveket kedvezőtlen színben tünteti fel. Ez a rendelkezés nem zárja ki
a szakmai viták, nézetkülönbségek jelen Kódex keretei közötti
tárgyilagos publikálását.

(8)

A közéleti érdekérvényesítés során (parlamenti, politikai kapcsolatok,
lobbyzás), a tagbiztosítók képviselői – előzetes egyeztetés nélkül – nem
tehetnek olyan nyilatkozatot, vagy ígéretet, amely a szakma egészét, a
MABISZ-t, vagy a versenytárs érdekkörét is érinti.

Előnyök elfogadásának tilalma
17. §
(1)

A tagbiztosítók vezetőinek, alkalmazottainak, megbízottjainak, vagy a
velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állónak tilos a biztosítói
tevékenységükkel kapcsolatban az ügyféltől, ajánlattevőtől, szerződőtől,
biztosítottól, kedvezményezettől, vagy károsulttól anyagi, vagy egyéb
előnyt elfogadni, ilyet kikötni, vagy követelni.

(2)

A felajánlott anyagi vagy egyéb előnyt határozott, és egyértelmű
nyilatkozattal vissza kell utasítani.

13

II. RÉSZ
Versenyetikai eljárás
18. §
Versenyetikai ügyekben a MABISZ testületei a jelen Kódex rendelkezései
szerint járnak el.

Versenyetikai vétség
19. §
(1)

Versenyetikai vétségnek minősül a tagbiztosító olyan piaci magatartása,
vagy mulasztása, amely





a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről,
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló

jogszabályokban rögzített előírásokba vagy




a jelen Versenyetikai Kódexben elfogadott,
a hazai biztosítási piacon kialakított,
illetőleg az európai biztosítási rendszerben kialakult, kívánatosnak
tartott gyakorlat által elfogadott

etikai szabályokba és szokásokba ütközik.

Versenyetikai Fórum és Versenyetikai Tanács
20. §
(1)

Versenyetikai ügyekben a MABISZ Versenyetikai Fórumának tagjai
közül az Ügyvezető Elnökség által kijelölt Tanács jár el.

(2) A Fórum a tagbiztosítók által delegált tagokból áll.
(3)

Minden tagbiztosító egy tagot jogosult delegálni a Fórumba. A tag
mandátuma a delegáló tagbiztosító által meghatározott időpontig, de
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legkésőbb a delegáló tagbiztosítóval fennálló, munkavégzésre irányuló
jogviszonya megszűnéséig, illetőleg visszahívásig szól. A tagbiztosító
nem köteles élni delegálási jogával.
(4)

Az egyes versenyetikai eljárásokat a Fórum tagjai közül az Ügyvezető
elnökség által kijelölt Versenyetikai Tanács (Tanács) folytatja le. A
Tanács az Ügyvezető elnökség által esetileg kijelölt Elnökből és az
Ügyvezető elnökség által kijelölt kettő, vagy több (de páros számú)
tagból áll. Az Ügyvezető Elnökség az eljáró Tanácsban való részvételre a
Versenyetikai Fórum olyan, az ügyben nem érintett tagjait jelöli ki, akik
a vétséggel érintett szakmai kérdésekben megfelelő jártassággal,
valamint szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és az ügyben – sem
delegáló tagbiztosítójukon keresztül, sem személyesen – nem érintettek.

(5)

A
Tanács
tevékenységével
kapcsolatos
titkársági,
adminisztrációs feladatokat a munkaszervezet látja el.

valamint

Versenyetikai eljárás
21. §
(1)

Versenyetikai eljárást csak tagbiztosító kezdeményezhet a Szövetséghez
eljuttatott írásbeli beadványával. A beadványban meg kell jelölni a
panasz okát és csatolni kell a bizonyítékokat.

(2)

Más szervezetektől, piaci szereplőktől vagy magánszemélyektől érkező
megkeresések befogadásáról az Ügyvezető Elnökség dönt.

(3)

A Versenyetikai Tanács Elnöke a panaszt haladéktalanul eljuttatja az
érintett tagbiztosítóhoz, és megkísérli a felek közötti egyeztetést. Ennek
sikertelensége esetén – az ügyről készített összefoglaló megküldésével –
javaslatot tesz az ügyben eljáró Tanács tagjainak személyére.

(4)

A Tanács az eljárást köteles lefolytatni és a kérelmet a Versenyetikai
Tanács megalakulásától számított 60 napon belül befejezni. A határidőt
a Versenyetikai Tanács Elnöke – az érintettek egyidejű tájékoztatása
mellett – egy ízben további 30 nappal meghosszabbíthatja.

(5)

Az eljáró Tanács üléseit a Versenyetikai Tanács Elnöke hívja össze és
vezeti.
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(6)

A határozathozatalhoz az szükséges, hogy – a Versenyetikai Tanács
Elnökét is beleértve –, legalább három tag, vagy – kettőnél több felkért
tag esetén – legalább a tagok fele a meghozandó döntésről szóban vagy
írásban véleményt nyilvánítson. A szavazás során kisebbségben maradt
tag jogosult a határozathoz különvéleményt csatolni.

(7)

A Versenyetikai Tanács üléseiről és döntéseiről –
formájában – valamennyi tagbiztosítót tájékoztatást kap.

(9)

A Versenyetikai Tanács döntésének felülvizsgálata az Ügyvezető
Elnökségtől írásban kérhető, amelyet az Ügyvezető Elnökség a soron
következő ülésén tárgyal.

(10)

Az eljárás a tagbiztosítót nem zárja el a jogi út igénybevételétől, de a
tagbiztosítók törekednek arra, hogy esetleges vitáikat a szövetségi
fórumok előtt rendezzék.

(11)

Az eljárással érintett tagbiztosító az eljárás bármely szakaszában
jogosult a kifogásolt magatartását megváltoztatni, vagy erre irányuló
nyilatkozatot tenni. Ebben az esetben az eljáró testület dönt az eljárás
esetleges megszüntetéséről.

emlékeztető

A Fórum és a Tanács döntései
22.§
(1)

A Fórum tagjai az eljárások tapasztalatai alapján, a biztosítási szakma
közmegítélésének javítása céljából kezdeményezhetik a MABISZ Etikaiés Versenykódexének módosítását.

(2)

Konkrét ügyekben az eljáró Tanács, illetve az Ügyvezető Elnökség – a
normasértés mértékétől függően – a következő döntéseket hozhatja:
a) határozatával megállapíthatja a versenyetikai norma megsértését,
b) felhívhat a sérelmezett magatartás beszüntetésére,
c) elrendelheti a határozat publikálását,
d) megjelölheti az elégtétel-adás módját,
c) javaslatot tehet a Ügyvezető Elnökségnek a szövetségből való
kizárásra.
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Hatálybalépés
23. §
(1)

Ez a Kódex a Közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az 1994. április 1-jei Közgyűlés által elfogadott, és az 1996.
március 19-ei Közgyűlés által módosított Etikai- és Versenykódex
hatályát veszti.

(2)

A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre az új Kódex rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(3)

Jelen Kódexet a MABISZ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Budapest, 2011. március 25.

