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Az elektronikus kommunikáció 
feltételei     

1. Felek közötti kapcsolattartás szabályai, 
jognyilatkozatok, elektronikus levélküldés

Ha a jogszabály a jognyilatkozat érvényességéhez írásbe-

liséget követel meg, akkor a jognyilatkozat kizárólag akkor 

érvényes, ha az megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben előírt írásbeliség követelményének, 

azaz alkalmas a jognyilatkozatban foglalt tartalom válto-

zatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és 

a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására.

Minden más esetben a biztosítóhoz intézett nyilatkozat a 

biztosítóval szemben akkor hatályos, ha azt vagy írásban, 

vagy e-mailen, vagy faxon, vagy a biztosító által üzemeltetett 

Ügyfélportálon keresztül tették, és az a biztosító tudomására 

jut.

A szerződést a felek kizárólag postai úton, faxon, szemé-

lyesen az ügyfélszolgálati vagy ügyfélkapcsolati pontokon 

vagy e-mailben (szkennelt dokumentum csatolásával) 

mondhatják fel.

2. E-mailen történő kommunikáció

Ha a szerződő a biztosító részére a mobil számát és az 

e-mail elérhetőségét megadta, ezzel a biztosítóval elekt-

ronikus úton történő kommunikációban állapodik meg, 

és hozzájárul ahhoz, hogy azt a biztosító a szerződéssel 

kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok (ideértve külö-

nösen, de nem kizárólagosan a kötvényt, számlát/ szám-

viteli bizonylatot, indexértesítőt, felszólítót, felmondást, 

törlésértesítőt) küldésére felhasználja.

A szerződő/biztosított által e-mailen küldött jognyilat-

kozatot a biztosító csak abban az esetben fogadja el, ha 

az e-mail cím a küldő személyéhez kapcsolt, korábban a 

biztosító számára bejelentett és a biztosító által rögzített 

címről érkezett.

A szerződő által megadott elektronikus adatok valótlan-

ságából, hiányosságából származó károkért, valamint a 

szerződő levelezési szolgáltatójánál felmerülő hibákért, 

rendellenes működésért, valamint a szolgáltató bizton-

sági, illetve a szerződő személyes fiókjának beállításai 

miatt felmerülő problémákért, és abból származó káro-

kért, illetve hátrányos jogkövetkezményekért a biztosító 

nem vállal felelősséget.

Felhívjuk a figyelmet az e-mail útján történő adattovábbí-

tás kockázataira, tekintettel arra, hogy az e-mailben vagy 

annak csatolmányaként történő adatküldés nem minő-

sül biztonságos csatornának.

Az e-mail cím, a telefonszám megváltozását 5 napon 

belül a biztosítónak be kell jelenteni. A változás bejelen-

tésének elmulasztásából származó károkért a biztosító 

nem vállal felelősséget.

A biztosító jogosult a szerződéssel kapcsolatos igény 

alátámasztására szolgáló dokumentumot papír alapon 

is bekérni. 

Allianz Hungária Zrt.




