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A Suzuki Casco + különös feltételeiben nem szabályo-

zottakra az Allianz Autóm gépjármű-biztosítás általános 

szerződési feltételei vonatkoznak, míg a különös bizto-

sítási feltételeknek az Általános biztosítási feltételektől 

eltérő rendelkezése esetén a különös biztosítási feltéte-

lek rendelkezései az irányadók. Suzuki Casco biztosítást 

kizárólag a hivatalos magyarországi Suzuki márkakeres-

kedések és szervizek értékesíthetnek, Suzuki gyártmányú 

személygépjárművekre. 

A Suzuki Casco + különös feltételeit a QSO, QSN, QSC, QSR, 

QST, QSA, QSV, QSW záradékok tartalmazzák, melyek a 

biztosítási ajánlaton és kötvényen is feltüntetésre kerülnek.

Záradék kódja Záradék tartalma

QSO Ha a biztosított személygépkocsi az Állattal való ütközés, a Rongáláskár és a Töréskár fedezetek szerinti káresemény 

időpontjában a biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítá-

si fedezettel rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél 

nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás ezen casco fedezetei alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított 

személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. a szolgáltatás nyújtásakor 

a biztosítási szerződésben meghatározott önrészesedést 50 százalékkal csökkenti.

QSN A biztosító az általános szerződési feltételek vételár biztosításról szóló szabályai szerint megtéríti a személygépjármű 

újkori értékének és a kárkori értékének különbözetét, de legfeljebb az újkori érték 30%-át, de maximum 6 000 000 Ft-ot, 

ha a casco fedezetek szerinti érdekmúlást okozó biztosítási esemény a gépjármű első forgalomba helyezéstől számított 

12 hónapon belül következik be. A fedezet kizárólag a Magyarországon újként vásárolt személygépjárművekre (M1 

kategória) vonatkozik, amennyiben a biztosítási szerződés megkötésére a gépjármű első forgalomba helyezésétől szá-

mított 6 hónapon belül került sor. A vételár biztosítás további feltételeit és az alkalmazott kizárásokat az általános 

szerződési feltételek tartalmazzák.

QSC A szerződő a casco fedezetek kockázatviselésének megkezdésétől számított 5 évig, Magyarország területén, biztosítási 

évenként 1 alkalommal, ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított személygépkocsi 

márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtar-

tamára, de legfeljebb 4 napra, bruttó 5.000 Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult. A szolgál-

tatás nem terjed ki a bérbeadással (12 hónapnál rövidebb bérleti szerződéssel) hasznosított, valamint a taxiként üze-

meltetett gépjárművekre.

QSR Az általános szerződési feltételek casco fedezetei szerinti, érdekmúlást okozó biztosítási esemény bekövetkezésekor 

nyújtott szolgáltatások szabályaitól eltérően, az ott meghatározott 80%-os mértékű javíthatósági értékhatár helyett, 

abban az esetben, ha a gépjármű javítására annak márkája szerinti márkaszervizben kerül sor, a biztosított erre vonat-

kozó igénye esetén, a casco fedezetek szerinti biztosítási esemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési feltételek-

ben foglaltak szerint számított várható szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 100%-át.

QST A biztosító az általános szerződési feltételek szerint megtéríti a casco biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerült 

autómentés, az indokolt szállítás, valamint lopáskár megelőzése érdekében a gépjármű szükséges idejű tárolásának 

a költségét káreseményenként összesen 300 000 Ft összeghatárig, motorkerékpár esetén 100 000 forintig. A szállítás 

a szerződési feltételek értelmében akkor minősül indokoltnak, amennyiben a jármű a biztosítási esemény következté-

ben üzemképtelenné vált, vagy ha a sérült jármű közlekedését jogszabály tiltja, a tárolás akkor, ha a kármegelőzés 

érdekében a költségek indokoltak. Társaságunk indokoltnak minősíti a szállítási szolgáltatást különösen akkor, ha a 

szállítás a biztosítási esemény helyszínétől a legközelebbi, a gépjármű márkája szerinti márkaszervizig vagy a gépjár-

mű vásárlásának helyszínére történik.

SUZUKI CASCO KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Hatályos 2020. szeptember 15-étől
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Záradék kódja Záradék tartalma

QSA A biztosító tisztázott jogalap esetén megtéríti a Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet 

folytató biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által 

a biztosított személygépjárműben okozott kárt, a KGFB kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a Töréskár 

fedezet bónuszának elvesztése nélkül, ha a károsult a Társaságunknál a károkozás időpontjában érvényes gfb fedeze-

tet is tartalmazó Max csomagú Allianz Autóm gépjármű-biztosítással vagy kötelező gépjármű-felelősségi és gfb fede-

zetet nem tartalmazó Max csomagú Allianz Autóm gépjármű-biztosítással rendelkezett, és Társaságunkkal megállapo-

dást kötött a kárának casco fedezetek alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.

QSV Az általános szerződési feltételek casco fedezetek alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseit, motor-

kerékpárok kivételével, a biztosító azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a forgalmi engedélybe bejegyzett gyártási év 

utolsó napjától számított 6 évig, illetve ha a gyári átrozsdásodási garancia ennél hosszabb, annak igazolt érvényessé-

géig a biztosító nem von le értékemelkedést a helyreállításhoz szükséges új alkatrészek, tartozékok árából, az alábbi 

kivételekkel: (1) a kopásnak, elhasználódásnak rendeltetésszerűen kitett vagy a gépjármű üzemeltetése során szükség-

szerűen cserélendő alkatrészek (pl. gumiabroncs, a kipufogórendszer elemei, akkumulátor), (2) az elektroakusztikai és 

navigációs alkatrészek, tartozékok, berendezések, (3) a gépjármű rendeltetésszerű használatához jogszabályban előírt, 

kötelezően alkalmazandó tartozékok árából.

QSW A biztosító nem von le önrészesedést, ha szélvédő sérülésének kijavítása az üveg cseréje nélkül történik, illetve ha 

a technológiailag indokolt üvegcserét utángyártott szélvédő alkalmazásával végzik, és az áfát is tartalmazó számla 

szerinti összeg nem haladja meg az importőr vagy a gyártó által szükségszerűen előírt vagy felhasznált alkatrészek, 

(segéd)anyagok költsége, valamint a technológiai időszükséglet és átlag óradíj alapján számolt munkadíj összegének 

75%-át, illetve ha a sérült fényszóró és egyéb külső lámpák sérülésének kijavítása ezek cseréje nélkül történik. A gép-

jármű első ablaküvegének (szélvédőjének) műszakilag javíthatatlan, üvegcserét igénylő sérülése esetén társaságunk 

évente legfeljebb egy alkalommal önrészesedés levonása nélkül téríti meg az ablaküveg indokolt cseréjét, amennyiben 

azt erre szakosodott szervizben hajtják végre és a beszerzési számlát társaságunk elfogadta.
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Jelen dokumentum – az Allianz Hungária Zrt. (továbbiak-
ban: biztosító) termékei ügyféltájékoztatójának és szerző-
dési feltételeinek kiegészítéseként a következőket tartal-
mazza a biztosítási tevékenységről szóló 2014. LXXXVIII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően: a biztosító főbb 
adatait, az irányadó jogra vonatkozó rendelkezéseket, 
a biztosítási termékek értékesítésével kapcsolatos tájé-
koztatást (tanácsadás, javadalmazás), a panaszügyinté-
zésről szóló tájékoztatást, valamint a biztosítási titokkal 
kapcsolatos szabályokat. 

Az általános adatvédelmi rendeletben (a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 2016. 
április 27.) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a biz-
tosítási szerződésekkel kapcsolatosan a személyes ada-
tok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

Fentieken felül a dokumentum tartalmazza az Allianz 
Ügyfélportál használatának feltételeit, továbbá az 
elektronikus szerződéskötés szabályait, valamint a táv-
értékesítési tájékoztatót, amelyeket azokban az esetek-
ben kell alkalmazni, amikor a szerződést elektronikus 
úton, vagy utóbbi esetben fogyasztónak minősülő sze-
mély, távértékesítés keretében kötötte.

Tartalmazza továbbá az elektronikus kommunikációra 
vonatkozó szabályokat, amelyeket kizárólag a biztosító 
lakossági termékeivel kapcsolatban kell alkalmazni: 
gépjármű-biztosítás (ide nem értve a flottaszerződése-
ket), lakossági vagyonbiztosítás, élet-, baleset-, beteg-
ség-biztosítás, utasbiztosítás, lakossági biztosításokhoz 
köthető kiegészítő biztosítások.

1. A BIZTOSÍTÓ FŐBB ADATAI

Név: Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság
Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf . 191
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, 
Cg . 01-10-041356
A székhely állama: Magyarország
Elektronikus elérhetőség: www .allianz .hu 
Központi telefonszám: +36 (1) 301-6565
Központi faxszám: +36 (1) 301-6100
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (1/20/30/70) 421-1-421
Felügyeleti szervünk a Magyar Nemzeti Bank (www .mnb .hu; 
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55 .; tel .: +36 1 
428 2600) .
Társaságunk az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ 
egyik legnagyobb biztosítócsoportjának a tagja . Az 
Allianz Hungária Zrt . Magyarország egyik legjelentősebb 
pénzügyi szolgáltatójaként sokéves hazai és nemzetközi 
tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére .
A biztosító a fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló 
éves jelentést a honlapján teszi közzé . Társaságunk 1990-től 
részvénytársasági formában működik, és a Felügyelet enge-
délyével biztosítási tevékenység végzésére jogosult .

2. IRÁNYADÓ JOG

A biztosítóval kötött szerződésekre a magyar jog rendelke-
zéseit kell alkalmazni . A biztosítási szerződésre a termékre 
vonatkozó általános vagy különös szerződési feltételekben 
nem szereplő kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendel-
kezései az irányadók . 

3. A BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A biztosító termékeit függő és független biztosításközvetítő 
is értékesítheti . 

Ha a nem-élet biztosítási terméket, továbbá a biztosítási 
alapú befektetési terméknek nem minősülő életbiztosí-
tási terméket a biztosító maga értékesíti, annak során nem 
nyújt tanácsadást .

A biztosító az életbiztosítási termékek közül a biztosítási 
alapú befektetési terméket a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően tanácsadással értékesíti .
Az értékesítéshez kapcsolódó tanácsadás kizárólag a 
termék szerződéskötést megelőző, szerződő által történő 
kiválasztására vonatkozik . Ezen túl a jogszabályoknak 
megfelelően a biztosító korlátozhatja a befektetési lehe-
tőségek választását, az ügyfél alkalmassági kérdőívének 
megfelelően .

A biztosító befektetési tanácsot és a szerződéskötést köve-
tően folyamatos tanácsadást nem nyújt az ügyfélnek, 
illetve rendszeres értékelést nem végez, továbbá az alkal-
masságot rendszeresen nem értékeli .

A közvetítő díjazásra a biztosítóval való megállapodás 
alapján jogosult a közvetített és gondozott szerződésekkel 
kapcsolatban . A díjazást, amelyet a biztosítási díj tartal-
maz, a biztosító fizeti részére .

I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
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4. A BIZTOSÍTÁSI TITOKKAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK

A biztosítási tevékenységről szóló 2014 . évi LXXXVIII . tör-
vény (Bit .) szerint biztosítási titok minden olyan minősített 
adatot nem tartalmazó, a biztosító, a viszontbiztosító, a biz-
tosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, 
a viszontbiztosító és a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek 
(ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni 
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, 
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik . 

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, 
ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll 
fenn, illetve a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy 
annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört 
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést 
ad vagy a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott 
tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás 
lefolytatása keretében ismeri meg .

A Bit . 138-139 . §-ai alapján a titok megtartásának kötele-
zettsége nem áll fenn:
–  a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
–  az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó ható-

sággal és ügyészséggel szemben;
–  büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárás-

ban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a bíróság 
által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási 
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csőd-
eljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási 
eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rend-
kívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhi-
telezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi 
vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben;

–  a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel továbbá az 
általa kirendelt szakértővel szemben; 

–  az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adó-
hatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatá-
rozott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha 
biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső 
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli;

–  a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal 
szemben;

a nemzetbiztonsági szolgálat, előkészítő eljárást folytató 
szerv, a nyomozó hatóság, és az ügyészség, továbbá 
tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás 
lefolytatása keretében ismeri meg .

A Bit . 138-139 . §-ai alapján a titok megtartásának kötele-
zettsége nem áll fenn:
–  bíróság adatkérésére, illetve írásbeli megkeresésére, ha 

adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet összefüg-
gésben van

 a)  a 2013 . június 30-ig hatályban volt 1978 . évi IV . tör-
vényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, 
új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselek-
ménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, 

pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezet-
ben elkövetett bűncselekménnyel,

 b)  a Btk . szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer 
birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábí-
tószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív 
anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terror-
cselekmény feljelentésének elmulasztásával, terroriz-
mus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy rob-
bantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel 
visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel;

–  ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezett-
ségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli 
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér bizto-
sítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;

–  ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs 
egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írás-
ban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól, 
valamint ha a biztosító csoportszinten meghatározott 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához 
és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti;

–  a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal 
szemben;

–  a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;
–  az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV . törvény 108 . § (2) 

bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi állam-
igazgatási szervvel szemben;

–  törvényben meghatározott feltételek megléte esetén titkos 
információgyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben;

–  a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, 
valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biz-
tosítókkal szemben;

–  a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott 
adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvény-
nyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető 
kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban 
nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közleke-
dési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben 
a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a közúti köz-
lekedési nyilvántartási szervével szemben;

–  az állományátruházás keretében átadásra kerülő biz-
tosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irá-
nyuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő 
biztosítóval szemben;

–  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítésé-
hez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok 
egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási 
Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, 
a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Köz-
ponttal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési 
megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti 
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kár-
felvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik 
jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési 
joga alapján – a károkozóval szemben;

–  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges ada-
tok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel 
szemben;
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–  a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges ada-
tok tekintetében a könyvvizsgálóval szemben;

–  a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben;
–  a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatósággal szemben;
–  a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve 

a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti 
adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendelet-
ben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben;

–  a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyúj-
tott támogatást igénybe vevő biztosítottak esetében 
az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazdasági 
igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, vala-
mint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzések-
kel foglalkozó intézménnyel szemben;

–  a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal 
szemben;

–  a Gfbt . szerinti e-kárbejelentő felületen megadott adatok-
nak a kárbejelentő alkalmazás működtetése, a biztosítási 
eseményhez kapcsolódó, szükséges információk begyűj-
tése és a biztosítók részére kárrendezés céljából történő 
továbbítása tekintetében a MABISZ-szal szemben .

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az 
adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az adó- és egyéb 
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együtt-
működés egyes szabályairól szóló 2013 . évi XXXVII . törvény 
(a továbbiakban: Aktv .) 43/H . §-ában foglalt kötelezettség, 
valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült 
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés 
előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló 2014 . évi XIX . törvény 
(a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján Aktv . 43/B-43/C . 
§-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki .

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll 
fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiz-
tosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvény meghatározott bejelentési 
kötelezettségének tesz eleget .

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll 
fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013 . évi CCXXXVII . törvényben (Hpt .) meghatáro-
zott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgál-
tatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szer-
ződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli 
megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az 
ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a 
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját .
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt . 164/B . § sze-
rinti adattovábbítás .

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a 
felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet 
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi cso-
port irányító tagja részére történő átadása .

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszont-
biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiz-
tosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szerve-
zethez 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 .

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba 
történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbí-
tásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni . 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk biztosítási szolgáltatásai során 
igénybe vesz külső közreműködőket is, akik előzetes hozzájáru-
lás vagy a fent ismertetett Bit . 138 . §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján (így különösen kiszervezési szerződés keretében) szemé-
lyes adatokat és biztosítási titkokat is megismerhetnek .

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a)  az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az 

egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapít-
ható meg,

b)  a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok 
elvégzése céljából a miniszter részére személyes adat-
nak nem minősülő adatok átadása,

c)  a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről 
szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érde-
kében történő adatátadás .

A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról tör-
ténő tudomásszerzés napjáig az elhunyt szerződő által 
kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, 
kizárólag az érintett biztosítási szerződés díjfizetéssel 
történő fenntartása érdekében a biztosítási szerződés 
fennállásáról, a biztosítást igazoló okirat számáról, az 
általános szerződési feltételekről, a szerződés díjegyen-
legéről, az esedékes díjtartozás összegéről, valamint 
a szerződés évfordulójáról az elhunyt szerződő közeli 
hozzátartozója, illetve a vagyontárgy birtokosa részére 
– annak írásbeli kérelmére – adatot szolgáltathat, fel-
téve, hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja . 
A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa 
részére történő ezen adatszolgáltatás nem jelenti a biz-
tosítási titok sérelmét . 

5. TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

Társaságunk (az Allianz Hungária Zrt .) célja, hogy 
Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek 
szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel . Szolgáltatási szín-
vonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ez által Ügyfeleink 
elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden 
visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív –, amely 
termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munka-
társainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban meg-
fogalmazódik Önökben . 

Ha társaságunk vagy az általunk megbízott biztosítás-
közvetítők (ügynökök) magatartása, tevékenysége vagy 
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mulasztása miatt Ön, mint Ügyfelünk panaszt kíván tenni, 
ezt többféle módon is megteheti:
–  Személyesen írásban vagy szóban hálózatunk bár-

melyik Ügyfélkapcsolati pontján, azok nyitvatar-
tási idejében (felsorolásukat a https://www .allianz .
hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/
ugyfelkapcsolati-pontok .html internetes címen találja), 
vagy Társaságunk székhelyén található Központi Ügy-
félszolgálati Irodában (címe: 1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt . 48-52 .; nyitvatartási ideje: hétfőn 8-18 óra 
között, keddtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 
8-14 óra között) . Szóbeli panaszát kollégáink írásban 
rögzítik, melyről másolatot bocsátanak rendelke-
zésére . Központi ügyfélszolgálatunkra a telefonos 
ügyfélszolgálaton (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) vagy 
elektronikus úton tud időpontot foglalni, a jelzéstől 
számított 5 munkanapon belüli időpontra . 

–  Telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 (1/20/30/70)  
421-1-421 (nem emelt díjas) számokon hétfőtől szerdáig, 
valamint pénteken 8-18 óra között, csütörtökön pedig 
8-20 óra között .

–  Faxon a +36 (1) 269-2080-as telefax számon .
–  Elektronikus úton a www .allianz .hu oldalon keresztül a 

https://apps .allianz .hu/aem/panaszkezeles címen vagy a 
biztositopanasz@allianz .hu e-mail címen . 

–  Levélben a 1368 Budapest, Pf . 191 . címre küldheti, az Allianz 
Hungária Zrt . Fogyasztóvédelmi csoport nevére . 

A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben 
szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, 
illetve a panasszal érintett biztosítás(ok)kal kapcsolatos 
adatokra (pl . kötvényszám, szerződésszám, kárszám) . 
Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el 
a panaszügyben, a panaszhoz érvényes meghatalmazást 
is szükséges csatolni . A jogszabályi követelményeknek meg-
felelő meghatalmazás mintát honlapunkon, a https://www .
allianz .hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/
online-ugyintezes .html#egyebugyek címen találja meg . 

A panasz bejelentéséhez honlapunkon, a https://www .
allianz .hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/
online-ugyintezes .html#panaszbejelentes címen panasz 
bejelentő lapokat biztosítunk, melyen egyszerűen meg-
adhatja panaszát . Ezt a dokumentumot akár kézzel, akár 
elektronikusan is kitöltheti, majd az Önnek legmegfelelőbb 
módot választva elküldheti részünkre . Ezen kívül természe-
tesen bármilyen formátumban – kézzel vagy géppel írott 
levél, feljegyzés – továbbíthatja részünkre panaszát . 

A panasz benyújtásához rendelkezésére áll továbbá a 
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a 
honlapján közzétett formanyomtatvány is, melyet az MNB 
honlapján, a https://www .mnb .hu/fogyasztovedelem/
penzugyi-panasz címen találhat meg . 

Az Ön által benyújtott panasz kezelésére vonatkozó rész-
letes információkat társaságunk panaszkezelési szabály-
zata tartalmazza, melyet honlapunkon a https://www .
allianz .hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/
online-ugyintezes .html#panaszbejelentes címen talál meg, 
valamint az rendelkezésére áll hálózatunk bármelyik Ügy-

félkapcsolati pontján, illetve a Társaságunk székhelyén 
található Központi Ügyfélszolgálati Irodában is .

Amennyiben Ön fogyasztó (önálló foglalkozásán és gaz-
dasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró ter-
mészetes személy) és Társaságunk a panaszát elutasítja, 
vagy nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:
–  Az MNB-nél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet . 

Az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú megkeresé-
sek fogadására kialakított ügyfélszolgálatának levele-
zési címe: 1534 Budapest BKKP Pf . 777 .; telefonszáma: 
+36 (80) 203-776; e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb .hu . 
A fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére irányuló 
kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyom-
tatványt a https://www .mnb .hu/fogyasztovedelem/
penzugyi-panasz címen, valamint a 1122 Budapest, Krisz-
tina krt . 6 . címen található ügyfélszolgálaton érheti el .

–  A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, 
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződés-
szegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita 
esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békél-
tető Testület eljárását kezdeményezheti . A Pénzügyi 
Békéltető Testület székhelye: 1013 Budapest, Krisztina 
körút 55 ., levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525 
Budapest BKKP Pf . 172 .; telefonszáma: +36 (80) 203-
776; e-mail címe: ugyfelszolgalat @mnb .hu . A Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére 
irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített 
formanyomtatványt a http://www .mnb .hu/bekeltetes 
elérhetőségen, valamint a 1122 Budapest, Krisztina krt . 
6 . címen található ügyfélszolgálaton érheti el . Tájékoz-
tatjuk, hogy társaságunk a Pénzügyi Békéltető Testület 
előtt 500 000 Ft-ig terjedő ügyekben általános alávetési 
nyilatkozatot tett . Az általános alávetés nem terjed ki a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekre . Tájé-
koztatjuk továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést 
tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató aláve-
tési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott 
és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt 
igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartal-
mazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az 
egymillió forintot .

–  Amennyiben Ön nem fogyasztó, a panasz elutasítása, 
vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos 
törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte 
esetén a szerződés létrejöttével, érvényességével, jog-
hatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződéssze-
géssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája 
rendezése érdekében bírósághoz fordulhat . A bírósá-
gokról a http://birosag .hu honlapon tájékozódhat . 

Részletes tájékoztatást olvashat a fentiekről az MNB 
honlapján, a https://www .mnb .hu/fogyasztovedelem/
penzugyi-panasz oldalon . 

Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtat-
ványok költségmentes megküldését társaságunktól 
(telefonszám: +36 (1/20/30/70) 421-1-421 e-mail cím: 
biztositopanasz@allianz .hu; postai cím: 1368 Budapest,  
Pf . 191 .) is igényelheti .

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html
https://apps.allianz.hu/aem/panaszkezeles
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#egyebugyek
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#egyebugyek
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#egyebugyek
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
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A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük 
Öntől: név, szerződésszám, ügyfélszám, lakcím, székhely, 
levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panasszal 
érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása, az 
ügyfél igénye, szükséges dokumentumok másolata, szük-
ség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálá-
sához szükséges egyéb adat . 
Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk . A nyilván-
tartásban szerepelnek az ügyfél- és panaszadatok, az 
üggyel kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek, a panasz 
benyújtásának és megválaszolásának időpontja, panasz 
leírása a panasz tárgyát képező esemény vagy tény meg-
jelölésével, a panasz rendezésére vagy megoldására szol-
gáló intézkedés leírása, az elutasítás esetén annak indoka, 
az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért 
felelős személy megnevezése, a panaszra adott válaszlevél 
postára adásának – elektronikus úton megküldött válasz 
esetén az elküldés – dátuma .  Minden intézkedést időpon-

tokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk az Ön panasza 
kapcsán . A panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében, 
a biztosító részére a panaszkezeléssel összefüggésben ren-
delkezésre bocsátott vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, 
a szerződés megkötése és teljesítése során a biztosító által 
kezelt személyes adatokat a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó részletes szabályokban foglaltaknak megfele-
lően kezeljük és tartjuk nyilván . A biztosító a panaszkezelés 
céljából a személyes adatokat, ideértve telefonon történő 
panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, a panaszkezelési 
eljárás lezárását követő öt évig őrzi meg . A panaszokat és 
az arra adott válaszokat öt évig megőrizzük, felügyeleti 
(MNB) ellenőrzés esetén a felügyeleti szervünknek bemu-
tatjuk .

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti honlapok elérési 
útja módosulhat . A mindenkor aktuális elérhetőségekről 
honlapunkon (www .allianz .hu) tájékozódhat .

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A biztosító, mint adatkezelő a biztosítási szerződések létrejöt-
tével, nyilvántartásával, és azok teljesítésével összefüggésben 
az ügyfelei, azaz a szerződő fél, biztosított, kedvezményezett, 
a károsult, továbbá aki a biztosító számára szerződéses 
ajánlatot tett, a biztosító szolgáltatására jogosult, vagy a 
fenti személyek örököseként, azok helyébe lépő más személy, 
mint a biztosító adatkezelésével érintett természetes sze-
mélyek (érintett) személyes adatait, azaz olyan információt, 
ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet 
levonni, a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek 
(2016 . április 27 .) (általános adatvédelmi rendelet), az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011 . évi CXII . törvénynek (Info . tv .) és a Bit . adatvéde-
lemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli . 

1.1. A biztosító adatkezeléssel kapcsolatos adatai

Biztosító, mint adatkezelő elérhetőségei az I . 1 . pontban 
megjelölt adatokon túl:
–  adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Stratégiai és álta-

lános igazgatási divízió Compliance osztály, Levelezési 
cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .;  
elektronikus elérhetősége: www .allianz .hu/adatvedelem 

1.2. A biztosítási szerződés megkötéséhez, illetve a 
biztosítási szerződés teljesítéséhez nem kapcsolódó 
adatkezelés

A biztosítási szerződés megkötéséhez, illetve a biztosítási 
szerződés kezeléséhez, fenntartásához nem kapcsolódó 

adatkezeléséről (ideértve többek között a biztosítási szol-
gáltatással, kárigények elbírálásával kapcsolatos adatke-
zelést) az érintetteket külön tájékoztatja a biz tosító . 

Ha az érintett a biztosító tulajdonosához, az Allianz 
SE-hez fordul panasszal, az Allianz SE az általános 
adatvédelmi rendeletnek megfelelően kezeli az adatait, 
ideértve szükség esetén a biztosítóval történő kapcsolat-
felvételt is . 

1.3. Adatkezelés a biztosítási szerződés megkötése előtt 
a szerződés megkötése érdekében, valamint a szer-
ződéskötéskor és a biztosítási szerződés teljesítésével 
kapcsolatban

1.3.1. Az adatkezelés célja, az érintett adatok köre és az 
adatkezelés időtartama

a)  A biztosító az érintett által szerződéskötés céljából kez-
deményezett, előzetes kockázatelbíráláshoz, kockázat-
elbíráláshoz, díjkalkulációhoz, személyre szabott elem-
zéshez, előzetes fedezetvállaláshoz vagy díjtájékoztató 
készítéséhez szükséges, illetve az érintett által szerződés-
kötés céljából megküldött ajánlati dokumentációban vagy 
az ezen célokra szolgáló elektronikus felületen az érintett 
által megadott személyes adatokat – ideértve a biztosí-
tandó vagyontárgy(ak)ról, ingatlanról készült fotókat is, ha 
a kockázat elbírálásához szemle szükséges, – kezeli .

  Amennyiben a szerződés megkötéséhez, illetve a 
kockázat elbírálásához különleges adatnak minősülő 
egészségügyi adat megadása is szükséges, azt a bizto-
sító az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli .

  Az érintett köteles a biztosítási szerződés megkötésé-
hez szükséges személyes adatokat megadni, ennek 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/adatvedelem.html
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hiányában szerződés nem jöhet létre, a biztosító díjkalku-
lációt, díjtájékoztatót nem készíthet, ajánlatot nem adhat . 

  A biztosító a díjkalkulációval, személyre szabott 
elemzéssel kapcsolatos személyes adatokat legfel-
jebb 30 napig, a díjtájékoztató, valamint az érintett 
ajánlata alapján létre nem jött biztosítási szerződés 
esetén az ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat 
addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meg-
hiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető . 

b)  A biztosító a szerződés megkötését követően a szer-
ződés fenntartása, kezelése, a szolgáltatás teljesítése, 
elszámolása és a szerződésből fakadó egyéb kötele-
zettségei teljesítése érdekében kezeli a szerződésben és 
azzal összefüggésben az érintett által a szerződéskötés, 
illetve a szerződés teljesítése során megadott vagy az 
érintettről más módon a biztosító tudomására jutott 
személyes adatokat .

  Amennyiben a szerződésben vállalt fedezet elbírálásá-
hoz, a szerződés fenntartásához, kezeléséhez, a szol-
gáltatás teljesítéséhez különleges adatnak minősülő 
egészségügyi adat megadása is szükséges, azt a biz-
tosító az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli . 
Az érintett hozzájárulásának hiányában szerződés nem 
jöhet létre, szolgáltatás nem teljesíthető .

  Amennyiben az érintett nem adja meg a biztosítónak a 
szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges 
személyes adatait, a biztosító a szolgáltatás nyújtását 
megtagadhatja .

  A biztosító személyes adatokat a biztosítási jogviszony 
fennállásának időszakában, a biztosítási jogviszony 
megszűnését követően pedig addig kezelheti, ameddig 
a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvénye-
síthető . A számviteli törvényben foglalt kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges adatokat legalább a szerződés 
megszűnésétől számított nyolc évig kezeli . 

  A biztosító a szerződéssel kapcsolatban kezelt adatokat 
statisztikai célra (piackutatás, termékfejlesztés, fogyasz-
tói magatartások elemzése) is felhasználja, az itt megje-
lölt időtartamon belül .

c)  A Bit . 153 . § (1) bekezdése szerint az életbiztosítási szer-
ződés megkötése előtt – az olyan megtakarítási elemet 
nem tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosítások kivé-
telével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott, 
pénzügyi szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy 
amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az 
egymillió forintot – a biztosító, illetve a biztosításközvetítő 
köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által meg-
adott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit, 
hogy az ügyfél igényeinek megfelelő biztosítási terméket 
ajánljon a számára . Ebből a célból az ügyfél által az 
igényfelmérő kérdőívben megadott adatokat kezeli .

  Amennyiben szerződés nem jön létre a felek között, úgy 
a biztosító a személyes adatokat addig kezeli, ameddig 

a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolat-
ban igény érvényesíthető .

  Amennyiben a felek között a biztosítási szerződés létre-
jön, akkor az igényfelmérő a szerződés részeként, azzal 
megegyező ideig, azaz a megszűnést követő nyolc évig 
kerül megőrzésre .

d) A Bit . 166/E § (1) bekezdése alapján a biztosító köteles 
beszerezni a szükséges információkat az ügyfélnek vagy 
a leendő ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának 
megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteiről, 
pénzügyi helyzetéről, veszteségviselési képességéről, 
befektetési céljairól és kockázattűréséről, annak érdekében, 
hogy számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termé-
keket ajánlhasson . Ennek érdekében a biztosító megfelelési 
és alkalmassági teszt keretében felméri leendő ügyfelek 
befektetési ismereteit, befektetési céljait, és az aktuális 
pénzügyi helyzetét . Ebből a célból a biztosító az ügyfél 
által a kérdőívben megadott adatokat kezeli .

  Amennyiben szerződés nem jön létre a felek között, úgy 
a biztosító az személyes adatokat addig kezeli, amed-
dig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcso-
latban igény érvényesíthető .

  Amennyiben a felek között a biztosítási szerződés létre-
jön, akkor a megfelelési és alkalmassági teszt a szerző-
dés részeként, azzal megegyező ideig, azaz a megszű-
nést követő nyolc évig kerül megőrzésre .

e)  Amennyiben a biztosítóval szemben a biztosítási szerző-
dés megkötésével, vagy teljesítésével összefüggésben az 
érintett panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefoly-
tatása érdekében a biztosító kezeli az érintett által a biz-
tosító részére a panaszkezeléssel összefüggésben rendel-
kezésre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, 
szerződés megkötése és teljesítése, illetve a kárrendezési, 
szolgáltatási eljárás során a biztosító által kezelt sze-
mélyes adatokat . A biztosító a panaszkezelés céljából a 
személyes adatokat, ideértve telefonon történő panasz-
kezelés esetén a hangfelvételt is, a panaszkezelési eljárás 
lezárását követő öt évig őrzi meg .

f)  Veszélyközösséggel kapcsolatos adatkezelés: 
 i .)  Amennyiben a biztosító erre vonatkozó jogosultsága 

a biztosítási szerződésben rögzítésre került, a bizto-
sító a jogos érdekeire tekintettel jogosult arra, hogy 
a biztosítási termék sajátosságainak figyelembe 
vételével kezelt, és a Bit . 149 . § (3)-(6) bekezdésében 
meghatározott adatok közlése céljából a veszélykö-
zösség érdekeinek megóvása érdekében a szolgál-
tatások jogszabálynak és szerződésnek megfelelő 
teljesítése és a biztosítási szerződésekkel kapcsola-
tos visszaélések megakadályozása céljából másik 
biztosítót megkeressen, 

 ii .)  illetve, ha a megkereső biztosító erre vonatkozó 
jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre 
került, köteles a másik biztosítótól érkező megkere-
sés alapján az általa a biztosítási termék sajátossá-
gainak figyelembe vételével kezelt, a Bit . 149 . § (3)-
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(6) bekezdéseiben meghatározott adatokat a másik 
biztosítónak átadni .

 iii .)  Amennyiben a biztosítók között közös adatbázis kiala-
kításra kerül, és a biztosító erre vonatkozó jogosultsága 
a biztosítási szerződésben rögzítésre került, a biztosító a 
jogos érdekeire tekintettel jogosult arra, hogy a veszély-
közösség érdekeinek a megóvása érdekében a szol-
gáltatások jogszabálynak és szerződésnek megfelelő 
teljesítése és a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos 
visszaélések megakadályozása céljából az adatbázis-
ból a Bit . 150 . § (1) bekezdésében meghatározott ada-
tokat igényeljen, illetve köteles a biztosítási termék sajá-
tosságainak figyelembe vételével kezelt, a Bit . 150 . § (1) 
bekezdésben foglalt adatokat az adatbázisba átadni .

  A biztosító a megkeresések eredményeként tudomá-
sára jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven 
napig kezelheti, kivéve, ha a megkeresés eredménye-
ként tudomására jutott adat a biztosító jogos érdekei 
érvényesítéséhez szükséges . Ez utóbbi esetben a bizto-
sító az adatot az igény érvényesítésével kapcsolatban 
indult eljárás jogerős befejezéséig kezelheti, azzal, 
hogy ha az igény érvényesítésével kapcsolatban az 
eljárás megindítására az adat biztosító általi megisme-
rését követő egy évig nem kerül sor, az adat a biztosító 
általi megismerést követő egy évig kezelhető .

  A biztosító a Bit .-nek megfelelően a megkeresés 
tényéről és a megkereséssel tudomására jutott szemé-
lyes adatok köréről az érintettet értesíti .

g)  A biztosító viszontbiztosítási fedezet elérése és szol-
gáltatás érvényesítése céljából jogosult az adott jogvi-
szonyhoz kapcsolódó személyes adatokat a viszontbiz-
tosító részére továbbítani .

h)  A biztosító jogszabályban meghatározott esetekben, 
jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat végrehaj-
tása érdekében jogszabályban meghatározott célból 
az érintettek adatait más adatkezelő részére köteles 
átadni, illetve egyedi vagy rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni .

  Többek között kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
esetében a biztosító a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosításról szóló 2009 . évi LXII . törvény 46 . § (2) bekez-
désében, és az 51 . § (4) és (4a) bekezdésében megjelölt 
adatok feltüntetésével (Kgfb . tv .) rendszeres adatszol-
gáltatásra kötelezett a kötvénynyilvántartást, továbbá a 
kártörténeti nyilvántartást vezető szerv részére . 

  A Biztosító továbbá rendszeres adatszolgáltatási kötelezett-
séget teljesít az adóhatóság részére az alábbiak szerint: 

  –  a FATCA törvény szerinti Jelentő Magyar Pénzügyi 
Intézményként az általa kezelt a FATCA törvény 
szerinti számlatulajdonosról és jogalanyról az Aktv . 
43/B -43/C §-a alapján, valamint 

  –  az Aktv . szerinti Jelentő Magyar Pénzügyi Intéz-
ményként az Aktv . törvény szerinti számlatulajdo-
nosról és jogalanyról Aktv . 43/H §-a alapján (2013 . 
évi XXXVII . törvény) .

Eseti adatszolgáltatást akkor teljesít a biztosító, ha a meg-
kereső szerv az adatátadás célját és jogalapját megfele-
lően igazolja a biztosító részére .

i)  Amennyiben az érintett a szerződéskötés során, vagy 
azt követően kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a 
biztosító marketing, illetve reklám üzeneteket küldjön 
számára, úgy a biztosító a szerződésével kapcsolatos 
adatait ezen célokkal összefüggésben is kezeli, legfel-
jebb a hozzájárulás visszavonásáig . A biztosító a jogos 
érdekeire tekintettel, a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi 
XLVIII . törvényben foglaltaknak megfelelően postai cím-
zett reklámküldeményt az érintett előzetes hozzájáru-
lásának hiányában is küldhet . Az Allianz Csoport közös 
marketing célú adatkezelésével kapcsolatos tájékozta-
tás külön fejezetben található .

j)  A biztosító a díjkalkuláció, a személyre szabott elemzés 
elkészítése, az ajánlattétel, a szerződéskötés, kárbeje-
lentés folyamata, kárszolgáltatása, a szerződés meg-
szűnésével, módosításával kapcsolatos folyamatok 
minőségének visszamérése, és folyamatos fejlesztése 
érdekében jogosult megkeresni az érintettet az általa 
megadott telefonszámon vagy email címen . Az érintett 
elektronikusan (emailben, vagy a biztosító online felü-
letein) adott visszajelzéseit a részére nyújtott szolgálta-
tásra vagy szerződésére vonatkozóan a szerződésének 
adataival együtt kezeljük, az azokra meghatározott 
ideig . A telefonon adott visszajelzéseket legfeljebb 5 
évig kezeljük .

  Az ügyfelek által adott szöveges visszajelzéseket a biz-
tosító név és egyéb azonosításra alkalmas információ 
nélkül publikálhatja, illetve felhasználhatja kommuni-
kációs és marketing célokra .

k)  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése 
és a kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, 
valamint a visszaélések megelőzése, felderítése, nyo-
mon követése céljából, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017 . évi LIII . törvény (Pmt .) 6 . §-ban foglalt ügy-
fél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében 
a biztosító köteles a Pmt . hatálya alá tartozó életbiz-
tosítási ágba sorolt tevékenységekkel kapcsolatban 
beazonosítani ügyfelét (szerződő, vagy kedvezménye-
zett), vagy annak meghatalmazottját, képviselőjét . A 
biztosító a Pmt . 7 . § (8) bekezdésében foglalt kötele-
zettségnek való megfelelés érdekében az ügyfél-átvi-
lágítás tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó 
okiratokról másolatot készít . 
A biztosító továbbá a pénzügyi és egyéb szolgáltatók 
azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási 
háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021 . 
évi XLIII . törvény, a 803/2021 . (XII . 28 .) Korm . rendelet 
a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási felada-
tához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megterem-
téséről és működtetéséről szóló 2021 . évi XLIII . törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a 804/2021 . 
(XII . 28 .) Korm . rendelet a pénzügyi és egyéb szolgálta-
tók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgál-
tatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 
2021 . évi XLIII . törvény egyes rendelkezéseinek veszély-
helyzet ideje alatt történő végrehajtásáról szóló jog-
szabályokra tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900062.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300037.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300037.tv
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erre a célra létrehozott lekérdező felületén ill . részére 
történő megkeresések útján – lekérdezéseket végez a 
Tényleges tulajdonosi rendszerben nyilvántartott ada-
tokra vonatkozóan .  

   A biztosító az alábbi adatokat kezeli ebből a célból: 
természetes személy neve, születési neve, állampol-
gársága, születési helye, születési ideje, édesanyja 
születési neve, állandó lakcíme, azonosító okmányának 
típusa, száma és érvényessége, azonosító okmányá-
nak másolata, valamint adóazonosítója . A biztosító a 
lakcímkártya azonosító számát az ügyfél azonosítás-
hoz, átvilágításához fűződő jogos érdekére tekintettel 
kezeli . Kiemelt közszereplők esetében a Pmt .-ben 
meghatározott további adatok, FATCA törvény és CRS 
alapján kezelt adóügyi illetőség, és adóazonosító .

  Az azonosítás során kezelt személyes adatokat, valamint 
a személyes adatokat tartalmazó okiratok másolatait a 
biztosító a biztosítási szerződés megszűnésétől, vagy az 
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg . 

  A biztosító az ügyfél-átvilágítási kötelezettségének 
elektronikus úton, auditált elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével is eleget tehet . Ebben az esetben a 
biztosító az ügyfél-átvilágítási folyamat során kelet-
kezett dokumentumokat, okmánymásolatokat, önarc-
képfotót, valamint a digitálisan aláírt nyilatkozatot 
is köteles megőrizni . Az ügyfél-átvilágítás során tett 
elektronikus nyilatkozatok ügyfél által történő elektro-
nikus aláírása érdekében a biztosító adatfeldolgozót 
vesz igénybe, amely az elektronikus aláírással kapcso-
latos tanúsítvány igénylésével és kibocsátásával össze-
függésben önálló adatkezelőnek minősül .

  A biztosító a Pmt . szerinti hatósági megkeresések megvála-
szolása céljából kezelt adatokat 10 évig köteles megőrizni .

l)  A biztosító a biztosítási titok, valamint a személyes ada-
tok védelme érdekében az ügyfeleket azonosítja a szer-
ződéskötéskor, a szerződéssel kapcsolatos tranzakciók 
során, így különösen a szerződés módosításával kapcso-
latban, a kárbejelentés, a szolgáltatási igény bejelen-
tése, a panaszbejelentés, az adatkezeléssel kapcsolatos 
panasz vagy bejelentés során, személyesen, telefonon, 
emailben vagy a biztosító online felületén . Az azonosí-
táshoz a biztosító az alábbi adatokat (legalább hármat) 
használja: név, szerződésszám és/vagy kárszám, szüle-
tési idő és hely, anyja neve, állandó lakcím, email cím, 
mobil telefonszám . Tekintettel arra, hogy az azonosí-
táshoz használt adat elsődlegesen a szerződésszám, 
illetve a kárszám, kérjük, hogy ezeket kezelje bizalma-
san, és ne adja át harmadik személy részére!

m)  A biztosítási szerződésekkel, szolgáltatásokkal kap-
csolatos visszaélések megelőzése, felderítése, nyomon 
követése, kapcsolódó kockázatok mérése, kezelése cél-
jából a biztosító az ügyfél által a szerződéskötés során 
vagy azt követően megadott adatokat kezeli öt évig .

n)  A biztosító a szerződésekből származó követeléseinek 
érvényesítése érdekében jogosult harmadik személy 
megbízott szolgáltatót igénybe venni, és ennek érde-
kében, a feladat ellátásához szükséges mértékben az 

érintettre vonatkozó szerződéses személyes adatait 
kezelni, ideértve az ügyfél által kapcsolattartás céljából 
megadott email címét és telefonszámát is .

o)  Gépjárműbiztosítás esetén a biztosító az érintett hozzá-
járulása alapján, az érintett által megadott alvázszám 
alapján beazonosítja a jármű paramétereit (az Eurotax 
kódját, gyártmányát, típusát, kivitelét, műszaki adatait, 
széria és extra felszereltségét, valamint újkori értékét) 
az Autovista Magyarország Kft . által nyújtott Eurotax 
szolgáltatás segítségével .

p)  A biztosító köteles biztonsági mentéssel rendelkezni a 
nyilvántartásában szereplő adatok informatikai biz-
tonságának védelme érdekében . A biztosító a jogos 
érdekére tekintettel a biztonsági mentésben szereplő 
adatokat 10 évig tárolja . 

q)  Csoportos biztosítás esetében a szerződő átadja a biz-
tosított adatait a biztosító részére . A biztosító a biztosí-
tott adatait a biztosítási szerződést a biztosított javára 
megkötő szerződővel egyezteti . A szerződő a biztosítot-
tak személyéről a szerződésben meghatározott módon 
és gyakorisággal tájékoztatja a biztosítót . A szerződő a 
csatlakozási nyilatkozatban/adatszolgáltatásban vagy 
egyéb dokumentumban a biztosított által megadott 
adatokat továbbítja a biztosító részére, továbbá értesíti 
a biztosítót a biztosítási jogviszony alapjául szolgáló 
jogviszony, vagy egyéb érdek megszűnéséről . A biztosító 
a biztosítottakra vonatkozó adatokat a szerződő részére 
nem ad át, kivéve, ha a szerződő általi adatszolgáltatás 
egyeztetése érdekében (vagy ún . fedezetellenőrzés) 
során szükséges, vagy ha a szerződő a szolgáltatási 
igény során történő eljárásra jogosult . 

r)  A biztosító az email címet a szerződés megkötése, fenn-
tartása, valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítése (kár-
rendezés), továbbá az érintettel való elektronikus kapcso-
lattartás céljából kezeli . A biztosító minden e-mail címmel 
rendelkező ügyfelének biztosítja, hogy az Allianz Ügyfél-
portálra történő regisztrációt követően megtekinthesse, 
letölthesse a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat, 
ideértve különösen a biztosítási ajánlatot, kötvényt, díjér-
tesítő/index levelet, díjesedékességi értesítőt, díjfelszólí-
tót, zöldkártyát .  
A biztosító az érintett mobiltelefonszámát a szerződés lét-
rejöttének megerősítése, az Ügyfélportálra való regiszt-
ráció, valamint a szerződéssel kapcsolatos értesítések 
küldése céljából kezeli .

s)  A biztosító és a finanszírozó pénzintézet vagy egyéb 
szervezet közötti megállapodás, továbbá a Bit . 138 . 
§ (2a) bekezdése alapján, a pénzintézet vagy egyéb 
finanszírozó szervezet (zálogjogi jogosult, enged-
ményes, társbiztosított) jogos érdekére tekintettel 
a biztosító a finanszírozott vagyontárgyakra kötött 
vagyonbiztosításokkal (casco, lakásbiztosítás, egyéb 
vagyonbiztosítások) kapcsolatosan rendszeres vagy 
alkalmi adatszolgáltatást teljesít, melynek során az 
alábbi adatokat adja át a finanszírozó jogosult részére: 
a biztosítási szerződés díjrendezettségének állapota, 
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szerződés megszűnése és annak időpontja, kárigény, 
kárszolgáltatás adatai . 

t)  A biztosító nyilvántartja az ügyfeleknek a jogos érdek 
alapján történő adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozá-
sait, továbbá a marketing célú megkeresésekre vonat-
kozó hozzájárulás visszavonását, abból a célból, hogy 
a továbbiakban a visszavonással vagy tiltással össze-
függő célból az ügyfelet ne lehessen megkeresni . Az 
adatkezelés a biztosító azon jogos érdeke, hogy meg-
felelően rögzítse az ügyfél tiltakozását, marketing célú 
adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit .

u)  A biztosító a díjkalkulációhoz, valamint a szerződéskötés-
hez szükséges személyes adatokat (név, anyja neve, lak-
cím, születési hely, születési dátum, születési név), továbbá 
az érintett által megadott járműre vonatkozó adatokat 
(alvázszám, forgalmi engedély száma, forgalomba helye-
zés ideje, gyártás éve, járműfajta, jármű-kategória, jár-
műjelleg, használati mód, gyártmány, típus, kereskedelmi 
név, szállítható személyek száma/férőhely, hengerűrtar-
talom, teljesítmény, saját tömeg, össztömeg, teherbírás, 
hajtóanyag, szín) a Belügyminisztérium Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által veze-
tett közlekedési nyilvántartásból kéri le és használja fel a 
biztosító jogos érdekére tekintettel .

v)  A biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
szerződés megkötéséhez szükséges díjkalkuláció készíté-
séhez, az érintett hozzájárulása alapján, a szerződőre és 
a biztosított gépjárműre vonatkozóan az alábbi adatokat 
igényli a Gfbt . 51 . §-ában meghatározott kárnyilvántar-
tásból: a szerződéskötést megelőzően okozott károk 
számát és dátumát; az alkalmazandó bonus/malus beso-
rolást; az előző biztosító nevét; az előző biztosító kocká-
zatviselése megszűnésének okát; az előző biztosítást iga-
zoló okirat számát (kötvényszám); és a gépjármű korábbi 
rendszámát (rendszámváltozás esetén) .

w)  A biztosító esetenként, a szolgáltatásra jogosultság 
ellenőrzése során lekérdezi és kezeli a Belügyminiszté-
rium által vezetett személy- és lakcímnyilvántartásban 
található személyes adatokat (név, anyja neve, szüle-
tési hely és idő, lakcím, tartózkodási hely) . A biztosító 
jogos érdeke, hogy kizárólag az arra jogosult számára 
fizessen biztosítási szolgáltatást, megelőzve ezzel az 
esetleges visszaéléseket .

  A biztosító esetenként a Belügyminisztérium által veze-
tett személyi- és lakcím nyilvántartás (név, anyja neve, 
születési hely és idő, lakcím, tartózkodási hely), valamint 
a járműnyilvántartás adatai felhasználásával ellenőrzi 
az ügyfél által a biztosítási szerződéssel összefüggés-
ben megadott adatok pontosságát, amennyiben azok 
hiányosan vagy hibásan kerültek megadásra (üzem-
bentartó/tulajdonos neve, anyja neve, születési helye 
és ideje, lakóhelye, jármű azonosító adatai) . A biztosító 
jogos érdeke, hogy ellenőrizze és biztosítsa, hogy nyil-
vántartásában pontosan szerepelnek a biztosítási szer-
ződéssel kapcsolatos ügyfél- és jármű adatok .

  A biztosító az adatokat a szerződés adataival meg-
egyező ideig tárolja .

A biztosító a szerződéskötés, vagy a szerződés fenn-
tartása során tudomására jutott személyes adatokat a 
szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését 
követően addig kezelheti, ameddig a szerződéssel kap-
csolatban igény érvényesíthető . Az igényérvényesítésre 
nyitva álló időszakot (elévülési időt) az egyes biztosítási 
termékekre vonatkozó szerződési feltételek, illetve a 
jogszabályok tartalmazzák . Az ettől eltérő időtartamú 
adatkezelésekről a fentebb felsorolt pontokban található 
külön tájékoztatás . 

1.3.2. Az adatkezelés jogalapja

a)  A biztosító a fenti 1 .3 .1 a), b), q) és r) pontok esetén, – a 
különleges személyes adatnak (egészségügyi adatnak) 
minősülő adatok kivételével, mely esetben az adatkeze-
lés alapja az érintett hozzájárulása – a szerződéses jog-
viszony alapján kezeli mind az érintett által kezdemé-
nyezett szerződéskötés esetén a szerződés megkötése, 
mind a szerződés megkötését követően a szerződés tel-
jesítése érdekében szükséges érintetti adatokat, kivéve 
ha az érintett – bár a szerződés alapján jogok illethetik 
meg (például örökös vagy károsult) – a szerződésben 
nem került félként megjelölésre, mert ebben az esetben 
a biztosító a Bit . felhatalmazó rendelkezése alapján, az 
abban meghatározott célból kezeli az érintett adatait . 

b)  b) A fenti 1 .3 .1 c), d), e), f), k) és l) pontban megjelölt 
adatkezelés a biztosító jogszabályi kötelezettsége .

c)  A fenti 1 .3 .1 f) ii .) pontjában és h) pontban megjelölt 
adatátadás a biztosító jogszabályi kötelezettsége . 

d)  A fenti 1 .3 .1 i), o) és v) pontban, valamint az u) pont 
első fordulata szerinti adatkezelést a biztosító az érin-
tett hozzájárulása alapján végzi .

e)  A fenti 1 .3 .1 i) pont szerinti postai címzett reklámkülde-
mények esetében, az r) pont esetében a kapcsolattartás 
céljának megfelelő, valamint az f) i .) és iii .), g), j) l) m), n), 
p), t) és w) pontban, u) pont második fordulatában meg-
jelölt adatkezelést, továbbá a k) pontban megjelöltek 
szerint a lakcímkártya azonosítójára vonatkozó adatke-
zelést a biztosító a jogos érdekeire tekintettel végzi .

f)  Az 1 .3 .1 . s) pont szerinti adatkezelést a biztosító 
a finanszírozó jogos érdekeire tekintettel végzi .

1.3.3. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek 
kategóriái:

1.3.3.1. Adatfeldolgozók igénybevétele
A biztosításközvetítők és egyéb közreműködők a megbízá-
suk fennállása időszaka alatt a részükre a biztosító által 
átadott, érintettekre vonatkozó személyes adatokat a biz-
tosító utasítása szerint jogosultak kezelni .

a)  A biztosítási szerződések megkötése, fenntartása és 
teljesítése során a biztosító biztosításközvetítők (függő 
ügynökök, azok közvetítői, alvállalkozói) közreműkö-
désével is eljár . Amennyiben a biztosításközvetítők a 
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biztosító megbízásából járnak el, akkor az érintettek 
személyes adatait a biztosító rendelkezései szerint 
adatfeldolgozóként kezelik . A biztosító által igény-
bevett, eljárni jogosult biztosításközvetítők nevéről 
és címéről a Magyar Nemzeti Bank által a függő biz-
tosításközvetítőkre vonatkozó nyilvántartásában  
(https://intezmenykereso .mnb .hu/) valamint a biztosító 
Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt .48-52 .) érhető el tájékoztatás . 

b)  A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe 
vesz egyéb közreműködőket olyan esetekben, amikor a 
biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a köz-
reműködő speciális szakértelmére, vagy amikor a közre-
működő bevonásával a biztosító a szolgáltatását azonos 
minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb 
áron tudja nyújtani (kiszervezés) . A kiszervezett tevékeny-
séget végző közreműködők a Bit .-nek megfelelő kiszerve-
zési szerződés alapján járnak el, az érintettek személyes 
adatait a biztosító rendelkezése szerint adatfeldolgozó-
ként kezelik . Ilyen közreműködők, többek között:

 –  Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt . (Cg .: 01 10 04807, 
1117 Budapest, Budafoki út 107-109 .) melyet a biz-
tosító a kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, 
iratok nyomtatásával, valamint a bejövő postai kül-
demények és iratok kezelésével és ezen iratoknak a 
biztosító részére történő továbbításával bíz meg .

 –  Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: 
HRB173388, Königinstr . 28 . 80802 München, Német-
ország), annak fióktelepei (ideértve különösen az 
Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepét 
[székhelye: Cg . 01-17-001018, Budapest 1087 Köny-
ves Kálmán krt . 48-52 .]), leányvállalatai informatikai 
szolgáltatást nyújtanak a biztosító megbízásából .  

 –  Az INFO-SZEKTOR Kft . (cégjegyzékszám: 13-09-
130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u . 32 .) tele-
fonos ügyintézési és értékesítési szolgáltatást nyújt a 
biztosító megbízásából .

 –  Az Euler Hermes Group SAS Magyarországi Fiókte-
lepe (székhelyük: 1139 Budapest, Váci út 99 .) követe-
léskezeléssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt a bizto-
sító megbízásából .

 –  Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: 
HRB173388, Königinstr . 28 . 80802 München, 
Németország), annak fióktelepei (ideértve különösen 
az Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepét 
[székhelye: Cg . 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves 
Kálmán krt . 48-52 .]) a biztosító megbízásából a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2017 . évi LIII . törvény, 
valamint a 26/2020 (VIII .25 .) MNB rendeletnek meg-
felelő, az online ügyfélátvilágítás végzését biztosító 
informatikai eszközt, megoldást működtet .  

 –  A Namirial GmbH (Seilerstätte 16, 1010 Wien Austria)
az online ügyfélátvilágítással összefüggésben 

minősített elektronikus aláírási szolgáltatást nyújt az 
ügyfelek részére a biztosító megbízásából . Az elekt-
ronikus tanúsítvány kibocsátásával összefüggésben a 
Namirial önálló adatkezelőnek minősül .

 –  Az InMoment GmbH (Borselstraße 18 - D-22765 
Hamburg) a biztosító megbízásából a szolgáltatások 
minőségének visszamérése érdekében emailben vég-
zett felmérésekben közreműködik .

 –  Az Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft 
(Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, Austria) a bizto-
sító megbízásából informatikai szolgáltatást nyújt .

 –  Az AWP Austria GmbH (Hietzinger Kai 101, 1130 
Wien, Austria) a biztosító megbízásából assistance 
szolgáltatásokat nyújt .

 –  Pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, 
melyeket a biztosító a biztosítási szolgáltatással kap-
csolatos pénzügyi teljesítéshez vesz igénybe . 

 –  A biztosító által a szerződés megkötése, fenntartása és 
teljesítése során igénybevételre kerülő további eljárni 
jogosult közreműködők (pl .: kárszakértők, kárrendezés 
során a biztosító megbízásából eljáró további szemé-
lyek, adatrögzítők, kapcsolattartásban közreműködő 
további személyek, informatikai, jogi, számviteli szol-
gáltatást nyújtó személyek) .

 –  Egyes biztosítási szolgáltatások teljesítésével, abban 
való közreműködéssel (assistance szolgáltatások, élet-
biztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások) megbízott 
adatfeldolgozókat a szerződési feltételek tartalmazzák .

A biztosító által igénybe vett közreműködőkről a biztosító 
Központi Ügyfélszolgálati Irodájában [1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt .48-52 .] érhető el tájékoztatás .

1.3.3.2. Adatátadás

a)  A biztosító a fenti 1 .3 .1 f) pont szerinti esetben a veszély-
közösségbe tartozó biztosítók és a biztosítók közös 
adatbázisa kezelője részére köteles átadni az általa 
kezelt személyes adatokat .

b)  A biztosító a fenti 1 .3 .1 h) pont szerinti esetben az adat-
átadást előíró jogszabályban megjelölt intézmények, 
szervek, szervezetek részére köteles átadni az általa 
kezelt személyes adatokat .

c)  A biztosító a fenti 1 .3 .1 g) pont szerinti esetben az 
általa igénybe vett viszontbiztosítók részére átadja az 
általa kezelt személyes adatokat .

1 .3 .3 .3 . A biztosító munkavállalói a feladataik ellátásához 
szükséges mértékben, az alábbi tevékenységekkel össze-
függésben jogosultak az érintett személyes adatainak 
megismerésére:
a)  szerződések nyilvántartása és kezelése,
b)  kárrendezés,
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c)  panaszok, kérdések, kérelmek kezelése,
d)  értékesítési tevékenység,
e)  kockázatvállalási tevékenység,
f)  termékmenedzsment,
g)  marketing és reklámtevékenység,
h)  tervezési, kontrolling, ellenőrzési, minőségbiztosítási, 

aktuáriusi, számviteli, jogi, IT üzemeltetési feladatok ellátása .

1.4. Örökösök, hagyatéki eljárással érintett hozzátarto-
zók adatainak kezelése

Az elhunyt szerződő féllel, illetve biztosítottal kapcsolatba 
hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt 
örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogo-
sult is gyakorolhatja . A joggyakorláshoz szükséges mérték-
ben az örökösök adatainak kezelésére – ideértve annak 
jogalapját, célját, időtartamát is - jelen adatkezelési tájé-
koztató rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy az örökös 
által adandó adatokról a biztosító az örökös azonosítását 
követően nyújt tájékoztatást . 

2021 . március 10-ei hatállyal a biztosító a hagyatéki eljá-
rás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig 
az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerző-
déshez kapcsolódóan, kizárólag az érintett biztosítási szer-
ződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a bizto-
sítási szerződés fennállásáról, a biztosítást igazoló okirat 
számáról, az általános szerződési feltételekről, a szerződés 
díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, vala-
mint a szerződés évfordulójáról az elhunyt szerződő közeli 
hozzátartozója, illetve a vagyontárgy birtokosa részére 
- annak írásbeli kérelmére - adatot szolgáltathat, feltéve, 
hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja . A bizto-
sító a kérelmező személyes adatait az adatszolgáltatást 
követően addig kezeli, ameddig a biztosítási szerződés 
alapján igény érvényesíthető, de legalább öt évig .

1.5.Adattovábbítás harmadik országba

Harmadik országba a biztosító kizárólag abban az esetben 
továbbítja az érintett adatait, ha a biztosítási szerződésével 
kapcsolatos szolgáltatás teljesítése miatt az szükséges és a 
személyes adatok harmadik országba való továbbítására 
vonatkozó előírásoknak az adattovábbítás megfelel, ennek 
hiányában az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult . Így különö-
sen, ha a károkozás, vagy károsodás harmadik országban 
történt, vagy felelősségbiztosítás esetében a károsult har-
madik országbeli, és a szolgáltatás teljesítéséhez ez szük-
séges . Az érintettet az ilyen adattovábbításról a biztosító 
minden esetben tájékoztatja . A biztosító kizárólag abban az 
esetben továbbítja az érintett adatait harmadik országba, 
ha az megfelelő garanciákkal rendelkezik (pld kötelező 
erejű vállalati szabályok, vagy a Bizottság által elfogadott 
általános adatvédelmi kikötések) . Ha az adattovábbítással 
kapcsolatban kérdése merül fel, vagy felvilágosítást kér, 
akkor az érintett a biztosító székhelyén, a biztosító adat-
védelmi tisztviselőjéhez címzett levélben (Fax: +36 (1) 301-
6052; Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 
48-52 ., Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance 
osztály vagy a www .allianz .hu/adatvedelem felületen), 
megfelelő azonosítást követően teheti meg .

1.6. Adatbiztonsági intézkedések 

A biztosító minden ésszerű lépést megtesz annak érdeké-
ben, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 
jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan fel-
használását . A biztosító az általa kezelt személyes adatok 
védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak 
megfelelően biztosítja . 

A biztosító mind papír alapú, mind elektronikus adattáro-
lás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az 
általa kezelt adatok vonatkozásában . A személyes adatok-
hoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal 
korlátozott, illetve ellenőrizhető . A biztosító által történő 
adatkezelés biztonságát belső szabályzatok rendezik . 
Az előírások értelmében a biztosító az általa kezelt adato-
kat biztonsági osztályokba sorolja . A biztosító által alkal-
mazott besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és 
az adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy 
milyen egyedi védelmi intézkedésre van szükség . 

1.7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A biztosító a biztosítási ajánlat elfogadásáról és a szerző-
déskötésről automatizált kockázat-elbírálás során dönt-
het . Automatizált eljárásban dönthet továbbá biztosítási 
időszakonként egy alkalommal, a szerződési feltételek-
ben foglaltak alapján a díj vagy a vagyon-, felelősség- és 
személybiztosítási összegek (indexálás) módosításáról, 
amelyről a szerződő részéré értesítést küld . 
Az ajánlatban, illetve a szerződésben foglalt adatokat a 
biztosító kockázati és egyéb üzleti szempontok alapján 
értékeli, amely alapján hozott döntés hatással lehet az 
ajánlat befogadására vagy elutasítására, illetve a biztosí-
tási fedezetek díjára .

A www .allianz .hu kárbejelentési felületen történő, induk-
ciós villámcsapás biztosítási eseménnyel összefüggő kár-
bejelentés során megadott kárdátum alapján a biztosító 
ellenőrzi a meteorológiai adatok alapján, hogy a kocká-
zatvállalás helyszínén valóban történt-e ilyen esemény, és 
amennyiben a meteorológiai szolgáltató adatai ezt nem 
erősítik meg, akkor társaságunk a kárbejelentést automa-
tikusan elutasítja, amelyről a bejelentőt levélben értesíti .
A www .allianz .hu lakossági vagyon és gépjármű termékekkel 
kapcsolatos kárbejelentési felületen történő kárbejelentés 
során a biztosító automatikusan ellenőrzi a biztosítási fede-
zetet . Ha az automatikus ellenőrzés során azt állapítja meg a 
biztosító, hogy biztosítási fedezet nem áll fenn (mert például a 
szerződés korábban valamilyen oknál fogva megszűnt), akkor 
a bejelentést elutasítja, amelyről a bejelentőt levélben értesíti . 
A fenti adatkezelések a biztosítóval történő szerződéskötés-
hez, vagy a létrejött szerződéssel kapcsolatos kötelezettsé-
gének teljesítéséhez szükségesek .

A biztosító az 1 .3 .1 . k) szerinti ügyfél-átvilágítási kötele-
zettségének teljesítésével kapcsolatosan alkalmazott 
elektronikus eljárás automatikus döntéshozatali eljárásnak 
minősül . Amennyiben az elektronikus eszközön keresztül 
történő azonosítás sikertelen, úgy azt meg kell ismételni . 

 www.allianz.hu/adatvedelem


A
H

E-
12

60
0/

16

14/21

Az adatkezelés a biztosító jogszabályon (Pmt .) alapuló 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges .

Profilalkotásnak minősül a személyes adatok automatizált 
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a sze-
mélyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egész-
ségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődés-
hez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási hely-
hez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére 
vagy előrejelzésére használják .

1.8. Érintett által gyakorolható jogok

1.8.1. Általános szabályok

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán 
alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely idő-
pontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerű-
ségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a szer-
ződés fenntartásához, illetve teljesítéséhez szükséges 
egészségügyi adatokkal kapcsolatban megadott hozzá-
járulás visszavonása esetén a biztosító megtagadhatja 
a szolgáltatás nyújtását.

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22 . cikkei szerint az 
érintett kérelmezheti a biztosítótól a biztosító által kezelt 
személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az 
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorol-
hatja adathordozhatósághoz való jogát .

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lent részletezett 
jogait és a hozzájárulása visszavonásához való jogát a 
biztosító székhelyén, a biztosító adatvédelmi tisztviselő-
jéhez címzett levélben (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezési 
cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 ., Stratégiai 
és általános igazgatás divízió, Compliance osztály vagy a 
www .allianz .hu/adatvedelem felületen), az azonosítását 
követően gyakorolhatja . Az azonosításhoz a biztosító az 
alábbi adatokat használja: név, szerződésszám és/vagy 
kárszám, születési idő és hely, anyja neve, állandó lakcím, 
email cím, mobil telefonszám . Ha a biztosítónak megala-
pozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azono-
sításához szükséges információk nyújtását kérheti .

A biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az 
érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 
15–22 . cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről . 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható . A biztosító a határidő meghosszab-
bításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet . Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatást a biztosító elektronikus úton adja 
meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri . 

Ha a biztosító nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme 
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beér-
kezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érin-
tettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával .
A biztosító az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcso-
latban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja . Ha az 
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a biztosító, figye-
lemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre: 
a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést . 

1.8.2. Az érintett jogai 

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a biztosítótól visz-
szajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak kezelése folyamatban van-e . Az érintett kérésére a 
biztosító rendelkezésére bocsátja az általa kezelt szemé-
lyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az álta-
lános adatvédelmi rendelet 15 . cikkében meghatározott 
információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt ada-
tok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok 
közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama) . 

Helyesbítéshez való jog
A biztosító az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti 
az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes 
adatokat .

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog
A biztosító az általános adatvédelmi rendelet 17 . cikke 
alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kéré-
sére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az 
érintett általa kezelt adatait . Ha az érintett a biztosító által 
nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor 
a biztosító megtesz minden észszerűen elvárható lépést 
annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait 
kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az ada-
tai törlését .

Adatkezelés korlátozásához való jog
A biztosító az érintett kérésére az általános adatvédelmi 
rendelet 18 . cikkében meghatározott rendelkezésekre 
figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes 
adatait . Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás 
alá esik, az ilyen személyes adatokat a biztosító a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védel-
méhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli .

Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 20 . cikkével össz-
hangban a biztosító, a szerződésen vagy hozzájárulá-
son alapuló automatizált módon történő adatkezelés 
esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és 
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korábban általa a biztosító rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban kiadja az érintett részére illetve 
az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, 
az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül 
továbbítja . 

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a biztosító jogos érdek alapján kezeli az 
érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy 
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben 
az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, csak az általános adatvédelmi rende-
letben meghatározott kivételes esetben.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorol-
ható jogok
Az automatikus döntéshozatallal (ideértve a profilalko-
tást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt 
jogokkal rendelkezik:
–  jogosult emberi beavatkozást kérni a biztosító telefonos 

ügyfélszolgálatán keresztül a +36 (1/20/30/70) 421-1-
421-es telefonszámon, vagy személyesen, az ügyfélkap-
csolati pontokon vagy biztosításközvetítőnél .

–  kifejtheti álláspontját vagy kifogást nyújthat be a fenti 
elérhetőségeken kívül a biztosító székhelyére, a biztosító 
adatvédelmi tisztviselőjéhez (Fax: +36 (1) 301–6052; 
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
krt . 48-52 ., Stratégiai és általános igazgatás divízió, 
Compliance osztály) címzett levélben, vagy  
a www .allianz .hu/adatvedelem oldalon található 
felületen .

1.9. Jogorvoslati lehetőségek

A biztosító számára fontos a személyes adatok megfe-
lelő kezelése . A biztosító mindent megtesz azért, hogy a 
személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legna-
gyobb biztonságban történjen . Az esetlegesen felmerülő 
problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot 
venne igénybe, közvetlenül a biztosítóhoz fordulni, azok 
mielőbbi orvoslása érdekében .

Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11; www .naih .hu) vagy a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha 
az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai 
kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet . Ha a fel-
ügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal 
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményé-
ről, az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult . A felügyeleti 
hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhe-
lye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani .

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érde-
kében . Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy 
a pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam 
vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU 
tagállam bírósága előtt indítja-e meg . Magyarországon 
az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti tör-
vényszék előtt is megindíthatja .

III. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MARKETING CÉLÚ 
KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL 
1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Egészség- 
és Önsegélyező Pénztár, az Allianz Hungária Önkéntes 
Nyugdíjpénztár, az Allianz Alapkezelő Zrt., valamint az 
Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt ., mint adat-
kezelők (a továbbiakban együttesen: Adatkezelők; külön-
külön: Adatkezelő) marketingtevékenységükkel össze-
függésben az adatkezeléshez hozzájáruló természetes 
személy (érintett) személyes adatait az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 ren-
delete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: 
általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011 . évi CXII . törvény és az egyéb irányadó jogszabályok - 
ideértve különösen a gazdasági reklámtevékenység alap-
vető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi XLVIII . 

törvényt - adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően kezelik .

2. AZ ADATKEZELŐK ADATAI

Allianz Hungária Zrt. (Adatkezelő1)

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf . 462 .
Bírósági nyilvántartási száma: 270/2004
A székhely állama: Magyarország
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www .mnb .hu; 
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55 .; tel .: +36 (1) 
428 2600) .
Honlapunk címe: https://www .allianz .hu/hu/penztarak/ 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Allianz Hungária 
Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatvédelmi tisztvi-
selő, levelezési cím: 1242 Budapest, Pf . 462 .; https://www .
allianz .hu/hu_HU/penztarak .html

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html
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Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf . 471 .
Bírósági nyilvántartási száma: 126/1996
A székhely állama: Magyarország
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www .mnb .hu; 
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55 .; tel .: +36 (1) 
428 2600) .
Honlapunk címe: https://www .allianz .hu/hu/penztarak/ 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Allianz Hungária 
Önkéntes Nyugdíjpénztár adatvédelmi tisztviselő, levele-
zési cím: 1242 Budapest, Pf . 471 .; https://www .allianz .hu/
hu_HU/penztarak .html

Allianz Alapkezelő Zrt. 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, 
Cg . 01-10-045969
A székhely állama: Magyarország
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www .mnb .hu; 
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55 .; tel .: +36 (1) 
428 2600) .
Honlapunk címe: https://www .allianz .hu/hu_HU/alapkezelo .html
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Allianz Alapkezelő 
Zrt . adatvédelmi tisztviselő, levelezési cím: 1087 Buda-
pest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .; https://www .allianz .
hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar .
html#adatkezeles

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt . 48-52 .
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf .: 471/2 .
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, 
Cg . 01-10-046806
A székhely állama: Magyarország
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www .mnb .hu; 
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55 .; tel .: +36 (1) 
428 2600) .
Honlapunk címe: https://www .allianz .hu/hu/nyugdijszolgaltato/ 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Allianz Foglalkoz-
tatói Nyugdíjszolgáltató Zrt . adatvédelmi tisztviselő, leve-
lezési cím: 1242 Budapest, Pf .: 471/2 .; https://www .allianz .
hu/hu_HU/foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltato .html

3. AZ ADATKEZELÉS FŐBB JELLEMZŐI

Az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet, hogy közös 
célból történő adatgyűjtés, közös adatbázisban történő 
közös adatkezelés és személyes adatok marketing célú 
felhasználása tárgyában egymással megállapodást 
kötöttek, melyben közös adatkezelőként meghatározták 
az adatkezelés céljait és eszközeit . Az érintett az Adatkeze-
lők megállapodásától függetlenül mindegyik Adatkezelő 
vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben 
gyakorolhatja az általános adatvédelmi rendelet szerinti 
jogait . Bármelyik Adatkezelő jogosult az érintett hozzájá-
rulását kérni a közös adatkezeléshez . Az érintett tájékoz-
tatásáért (általános adatvédelmi rendelet 13 . cikk) az az 
Adatkezelő felelős, amely az érintettel a hozzájáruló nyilat-
kozat megszerzése érdekében kapcsolatba lép .

Az érintettől érkezett megkeresések teljesítése céljából 
az Adatkezelők közös kapcsolattartóként az Allianz Hun-
gária Zrt . adatvédelmi tisztviselőjét (a továbbiakban: 
Adatvédelmi tisztviselő) jelölték meg azzal, hogy az érin-
tettnek lehetősége van arra is, hogy a kijelölt Adatvédelmi 
tisztviselő helyett valamelyik Adatkezelőhöz fordul . Az 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét a fenti II .1 .1 . pont 
tartalmazza .

3.1. Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre 
és az adatkezelés időtartama

a)  Az adatkezelés célja: az Adatkezelők szolgáltatásainak 
megismertetése és azok igénybevételének ösztönzése 
céljából termékinformációk, reklámanyagok, ajánlatok 
küldése, akciókról, nyereményjátékokról értesítés telefo-
non, e-mail útján és/vagy postai úton .

b)  A kezelt személyes adatok köre: érintett neve, neme, 
kora, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe . 
A marketing üzenetek megfogalmazása során a bizto-
sító figyelembe veszi azt, hogy az érintett milyen biztosí-
tási fedezettel rendelkezik .

c)  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájáru-
lás visszavonásáig tart .

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett által adott önkéntes 
és tájékozott hozzájárulás .

Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor vissza-
vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a vissza-
vonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

3.3. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A kezelt személyes adatok címzettjei: minden esetben az 
Adatkezelő1, aki a közös adatkezelésről szóló megállapo-
dás értelmében a nyilvántartást vezeti, a hozzájárulásban 
szereplő Adatkezelők, továbbá adatfeldolgozóként az 
alábbi a) pontban megjelölt közvetítők, illetve az alábbi b) 
pontban megjelölt egyéb közreműködők .

a)  Közvetítők:
  Adatkezelő1 esetében a biztosításközvetítők és az 

Adatkezelők egyéb közvetítői a megbízásuk fennállása 
időszaka alatt jogosultak az érintettekre vonatkozó sze-
mélyes adatokat az Adatkezelők utasítása szerint kezelni .

b)  Egyéb közreműködők:
  Adatkezelők működésük során igénybe vesznek 

egyéb közreműködőket olyan esetekben, amikor az 
Adatkezelők  a közreműködő bevonásával a szolgálta-
tásukat azonos minőségben, ám alacsonyabb költsé-
gekkel és kedvezőbb áron tudják nyújtani (kiszervezés) . 
A tevékenységet végző közreműködők megbízási vagy 
vállalkozási szerződés alapján járnak el, az érintettek 
személyes adatait az Adatkezelők rendelkezése szerint, 
adatfeldolgozóként kezelik . 

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html#adatkezeles
https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html#adatkezeles
https://www.allianz.hu/hu_HU/foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltato.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltato.html
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1. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI, 
BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT VISSZAIGAZOLÁSA

Az Allianz elektronikus értékesítési felületein (ideértve a 
www .allianz .hu, valamint a független biztosításközvetítők 
számára elérhető, a biztosító által üzemeltetett értékesítési 
felületet, illetve az egyéb, elektronikus ajánlatbeküldésre 
szolgáló csatornát is) beküldött biztosítási ajánlat megté-
tele után az adatok automatikusan feldolgozásra kerülnek 
a biztosító informatikai rendszerében .
A biztosítás elektronikus úton történő megkötése Társa-
ságunk oldalain a megfelelő adatok megadásával és a 
biztosítási ajánlat beküldésével történik . A szerződéskötés 
lépései a felületeken láthatók és nyomon követhetők .
Az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követően a 
biztosító az ajánlatban megadott e-mail címre visszaiga-
zoló email-t küld . Amennyiben a biztosítóhoz beérkezett 
ajánlat kockázat elbírálást követően szerződéssé válik, a 
biztosító a megadott e-mail címre a szerződést igazoló 
kötvényt elektronikus levélben küldi ki .

2. A SZERZŐDÉS ÍRÁSBELISÉGE, NYELVE, A SZERZŐDÉS 
RÖGZÍTÉSE ÉS HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE

Az 1 . pontban foglaltak szerint elektronikus úton megkötött 
biztosítási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül . 
A biztosítási szerződés és a kapcsolattartás nyelve a magyar .
Az elektronikus úton kötött szerződések adatai (amennyiben 
a szerződéskötés során, vagy ezt követően bármikor ebben 
megállapodás történt) elektronikus formában a www .allianz .
hu oldalon, az Allianz Ügyfélportál felületre belépve, a Szer-
ződéseim menüpontban, vagy biztosításközvetítő esetében 
az Allianz Közvetítői Portálon bármikor hozzáférhetőek .

3. ALLIANZ FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPELVEK, 
A WWW.ALLIANZ.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEI ÉS A BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 
ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

Az elektronikus szerződéskötésre vonatkozóan a biz-
tosító magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el 

  Adatkezelő1 által igénybevett, eljárni jogosult biztosítás-
közvetítők nevéről és címéről a Magyar Nemzeti Bank 
által a függő biztosításközvetítőkre vonatkozó nyilvántar-
tásában (https://apps .mnb .hu/regiszter/), a többi adat-
feldolgozójáról a Központi Ügyfélszolgálati Irodájában 
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt .48-52 .) érhető el 
tájékoztatás . Adatkezelő1 adatfeldolgozói többek között:

 i)  Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt . (Cg .: 01 10 04807, 
1117 Budapest, Budafoki út 107-109 .) melyet a biz-
tosító a kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, 
iratok nyomtatásával, valamint a bejövő postai külde-
mények iratok kezelésével és ezen iratoknak a bizto-
sító részére történő továbbításával bíz meg .

  ii)  Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, 
Königinstr . 28 . 80802 München, Németország), annak 
fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology 
SE Magyarországi Fióktelepét [székhelye: Cg . 01-17-
001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt . 48-52 .]), 
leányvállalatai informatikai szolgáltatást nyújtanak 
az Adatkezelő1 megbízásából .  

 iii)  Az INFO-SZEKTOR Kft . (cégjegyzékszám: 13-09-
130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u . 32 .) 
telefonos értékesítési szolgáltatást nyújt a biztosító 
megbízásából .

 iv)  A Wanadis Kft . (Cg .: 01 09 885144, 1112 Budapest, 
Budaörsi út 153 .) eDM levél küldő szolgáltatást nyújt .

  A többi adatkezelő esetében az esetleges közreműkö-
dők személyéről a 2 . pontban megadott elérhetősége-
ken keresztül érhető el tájékoztatás .

c)  Az Adatkezelők munkavállalói a feladataik ellátásá-
hoz szükséges mértékben, az alábbi tevékenységekkel 
összefüggésben jogosultak az érintett személyes adata-
inak megismerésére:

 –  adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, bejelentések 
kérelmek kezelése,

 –  értékesítési tevékenység,
 –  marketing és reklámtevékenység,
 –  ellenőrzési, minőségbiztosítási, jogi, IT üzemeltetési 

feladatok ellátása .

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lent részle-
tezett jogait és a hozzájárulása visszavonásához való 
jogát az Adatkezelők megállapodásának megfelelően 
az Allianz Hungária Zrt. székhelyén, az adatvédelmi 
tisztviselőhöz címzett levélben (Stratégiai és általá-
nos igazgatás divízió, Compliance osztály, Fax: +36 (1) 
301-6052; levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 191.;), a 
biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 
(1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, személyesen, 
az ügyfélkapcsolati pontokon vagy biztosításközvetí-
tőnél, vagy a www.allianz.hu/adatvedelem felületen, 
az azonosítását követően gyakorolhatja. Ugyanakkor 
érintettnek lehetősége van bármelyik adatkezelőhöz is 
fordulni a 2. pontban megadott elérhetőségeken.

5. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Az adatok kezelése emberi beavatkozással történik .

Az érintetti jogokra és a jogorvoslatra vonatkozó tájé-
koztatás a II. fejezetben található.

IV. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS SZABÁLYAI

www.allianz.hu/adatvedelem
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1. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A szerződés létrejöttével a szolgáltató biztosítási szolgálta-
tást nyújt a fogyasztó részére .
A szerződésre a biztosítási tevékenységről szóló 2014 . évi 
LXXXVIII . törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . 
évi V . törvényt, egyes szerződések esetében az ágazati 
jogszabályokat, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
esetében a 2009 . évi LXII . törvényt, távértékesítés tekinteté-
ben kötött szerződésekre a távértékesítés keretében kötött 
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005 . 
évi XXV . törvényt kell alkalmazni .

A biztosítási szerződésre az Allianz Hungária Zrt . általános 
szerződési feltételei és az ügyfél-tájékoztató vonatkozik . 
A szerződési feltételek Társaságunk honlapján elérhetőek .
A szerződési feltételeket, így – többek között – a szolgál-
tatás és ellenszolgáltatás, valamint a fizetés és teljesítés 
feltételeit a fenti jogszabályok, valamint a szerződési felté-
telek tartalmazzák .

2. ELÁLLÁSI JOG

Ha a szerződést fogyasztóként (önálló foglalkozásán 
és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy) kötötte, attól a szerződés-
kötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás 
nélkül elállhat.

Szerződéskötés napja: A szerződés a felek által megálla-
podott időpontban, illetve ha a szerződés a biztosító hall-
gatásával jön létre, akkor az ajánlatnak a biztosító vagy 
ügynöke részére történt átadása időpontjára visszamenő 
hatállyal jön létre, az ajánlat átadását követő 15 nap 
elteltével . Ha a szerződés megkötésének feltétele az első 
biztosítási díj megfizetése, akkor a szerződés az azt követő 
napon lép hatályba, amikor a szerződő fél az első díjat a 
biztosító számlájára befizeti .

Az elállási jog gyakorlása abban az esetben tekinthető 
érvényesnek, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkoza-
tát a fenti határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb 
igazolható módon a szolgáltatónak elküldi .
Az elállási jog érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot a szol-
gáltatóra vonatkozó tájékoztató részben megadott levelezési 
címre, faxszámra, vagy e-mail címre szükséges eljuttatni .

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a szerződésnek 
mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyi-
ben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt .

Tájékoztatjuk, hogy az elállásra nyitva álló határidő lejárta 
előtt a szerződés alapján szolgáltatás nyújtását csak a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhetjük meg .
Amennyiben a fogyasztó kifejezett hozzájárulását adja, a 
biztosító kockázatviselése (azaz a szerződés teljesítése) már 
az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődik .

V. TÁJÉKOZTATÓ TÁVÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN 
KÖTÖTT PÉNZÜGYI ÁGAZATI SZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉSRŐL

Jelen fejezet szabályait kizárólag a biztosító lakossági ter-
mékeivel kapcsolatban kell alkalmazni: gépjármű-biztosítás 
(ide nem értve a flottaszerződéseket), lakossági vagyonbiz-
tosítás, élet-, baleset-, betegség-biztosítás, utasbiztosítás, 
lakossági biztosításokhoz köthető kiegészítő biztosítások.

Jelen szabályok a biztosító általános és különös szerződési 
feltételeiben foglalt elektronikus kommunikáció, illetve 
elektronikus nyilatkozattétel szabályait egészítik ki . Eltérés 
esetén jelen szerződési feltételben foglalt szabályok az 
alkalmazandók.

VI. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI

Fogyasztóvédelmi alapelveit, amelyekről, valamint a 
megkötött szerződésre vonatkozó hatályos biztosítási 
szerződési feltételekről az ügyfél a www .allianz .hu 
oldalon, vagy biztosításközvetítő esetében az Allianz 
Közvetítői Portálon tájékozódhat . A szerződéskötés idő-
pontjában érvényes szerződési feltételeket az ajánlattétel 
során, letölthető formában adjuk át . Független biztosí-
tásközvetítő közreműködése esetében az ügyfél részére 
történő átadásról a közvetítő köteles gondoskodni .

4. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Ha a beküldést követően az ajánlatban hibát talál, kérjük, 
vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot:
–  telefonon, a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefon-

számon;
–  személyesen, ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén;
–  online a https://www .allianz .hu/hu/ugyintezes-kapcsolat 

oldalon .

https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat
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A szerződő köteles megadni az e-mail címét és a 
mobiltelefonszámát a szerződéskötés során (kivéve 
gépjárműbiztosítások és az Allianz Összhang Minősített 
Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetében, ha a szerződést 
ügynök (függő vagy többes), vagy alkusz közreműködésé-
vel, és nem elektronikus úton vagy azoknak a szerződő által 
is elérhető internetes honlapján keresztül köti meg) . 

A biztosító alapterméke az e-termék, amely teljes körűen 
biztosít digitális szolgáltatásokat (elektronikus kommuni-
káció az Allianz Ügyfélportálon keresztül, email címre és 
mobiltelefonszámra küldött értesítések, nem-életbiztosítá-
sok esetében online kárbejelentés, illetve szemle) . 
A www .allianz .hu oldalon elérhető online felületen a 
szerző dés csak e-kommunikáció vállalásával vagy e-ter-
mékként, személygépjárművek, valamint lakásbiztosítá-
sok esetében csak e-termékként köthető meg . Az Allianz 
Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás a  
www .allianz .hu oldalon elérhető online felületen e-termék-
ként  vagy e-kommunikáció vállalásával köthető meg . Ha a 
www .allianz .hu oldalon elérhető online felületen kötött 
gépjárműbiztosítások esetén a szerződő bankkártyás 
fizetési módot választ, akkor a szerződés első díját díjelő-
legként az ajánlattételkor azonnal meg kell fizetnie . Ha a 
biztosító az ajánlatot elfogadja, akkor a díjlelőleget bizto-
sítási díjként kezeli, az ajánlat elutasítása esetén pedig – az 
általános szerződési feltétek szerint – visszautalja a szerző-
dőnek . 
A többi értékesítési csatornán a szerződőnek lehetősége 
van arra, hogy szerződéskötés során az e-termék, vagy az 
elektronikus kommunikáció helyett postai úton történő kom-
munikációt válasszon . Nem-életbiztosítások esetében pótdíj 
ellenében van lehetőség arra, hogy a szerződő az e-termék 
helyett attól eltérő feltételekkel kössön biztosítást . Az Allianz 
Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 
esetén a biztosító nem alkalmaz pótdíjat, e-termék, vagy 
e-kommunikáció választása esetén kedvezményt nyújt . 
Élet- és személybiztosítások, valamint határozott idejű 
lakossági gépjárműbiztosítások és lakásbiztosítások eseté-
ben e-termék nem választható .

A biztosító megbízásából eljáró függő biztosításközvetítő-
vel (ügynök) folytatott előzetes személyes vagy telefonos 
egyeztetését követően, a szerződőnek lehetősége van 
arra, hogy az ügynök által rögzített adatokat az általa 
megadott e-mail címre megküldött linkre kattintva ellen-
őrizze, a biztosítási ajánlatot véglegesítse és beküldje a 
biztosító részére . A biztosító a linkre való belépéshez szük-
séges kódot szöveges üzenetben (SMS), a szerződő által 
megadott mobiltelefonszámra küldi meg .

E-termék, illetve elektronikus kommunikáció feltételeivel 
kötött szerződés esetében a biztosító a szerződéssel, vala-
mint a szolgáltatással (kárrendezéssel) kapcsolatos doku-

mentumokat elektronikus formában bocsátja a szerződő 
rendelkezésére az alábbiak szerint:
–  e-mailben, csatolmányként
–  az Allianz Ügyfélportálon keresztül, amelyről a szerző-

dőt az általa megadott e-mail címen értesíti .

Az Ügyfélportál szolgáltatásait a VII . fejezetben foglaltak 
alapján lehet igénybe venni . 

A biztosító minden e-mail címmel és mobilszámmal rendel-
kező szerződő számára biztosítja – a postai kommunikáció 
mellett is –, hogy a szerződéssel kapcsolatos dokumentu-
mokat bármikor elektronikus úton elérje az Allianz Ügyfél-
portálon .

A biztosító az írásbeliség követelményének eleget téve a 
dokumentumokat elektronikus aláírással (nem minősített, 
fokozott biztonságú bélyegző tanúsítvány) látja el .

A biztosítási szerződés létrejöttét a biztosító által elektroni-
kus úton megküldött kötvény igazolja . 

A biztosító a szerződés létrejöttéről a mobiltelefonszámra 
küldött szöveges üzenettel (SMS) tájékoztatja a szerződőt . 

A biztosító az ajánlat elutasításáról  az írásbeli értesítés-
sel egyidejűleg a szerződő által megadott mobiltelefon-
számra is értesítést (SMS) küld .

A szerződő köteles valós, az elektronikus értesítések foga-
dására alkalmas e-mail címet, valamint valós, a szöveges 
üzenetek (SMS) és a telefonhívások fogadására alkalmas 
mobiltelefonszámot megadni és biztosítóval folytatott 
kommunikáció során kizárólag ezeket használni . A bizto-
sító jogosult a megadott adatok valódiságát ellenőrizni . 
A szerződő a szerződés fennállása alatt fentiekben meg-
határozott e-mail címét és mobiltelefonszámát módosít-
hatja, de nem törölheti . 
A szerződő által megadott elektronikus adatok valót-
lanságából, hiányosságából eredő, valamint a szerződő 
levelezési szolgáltatójánál felmerülő hibákért, rendelle-
nes működésért, illetve a szolgáltató biztonsági, valamint 
a személyes fiókjának beállításai miatt felmerülő prob-
lémákért, és abból származó károkért, illetve hátrányos 
jogkövetkezményekért a biztosító nem vállal felelősséget .
Az e-mail cím, mobiltelefonszám megváltozását 8 napon 
belül be kell jelentenie telefonos ügyfélszolgálatunkon 
vagy a www .allianz .hu honlapon . A változás bejelentésé-
nek elmulasztásából származó károkért a biztosító nem 
vállal felelősséget .
Az e-mailen küldött nyilatkozatot a biztosító csak abban 
az esetben fogadja el, ha az egy korábban a biztosító szá-
mára bejelentett e-mail címről érkezett .
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1 . Az Ügyfélportálra vonatkozó feltételek nem képezik a 
biztosítási szerződés részét . A biztosító az Ügyfélportál 
használatáért külön díjat nem számít fel .

2 . Az Ügyfélportálon a biztosító lehetővé teszi a szerződő 
számára, hogy a szolgáltatás keretein belül biztosítási 
szerződéseinek adatait megtekintse, illetve az Ügyfél-
portál által biztosított műveleteket elvégezze (többek 
között online bankkártyás díjfizetés, adatok módosítása, 
szerződésekhez kapcsolódó dokumentumok letöltése és 
igénylése) . Az Ügyfélportál továbbá lehetővé teszi azt is, 
hogy ügyfeleink biztosítási szerződést köthessenek . Az 
Ügyfélportálon keresztül elérhető szolgáltatások, illetve 
megköthető biztosítási termékek körét a biztosító szaba-
don módosíthatja .

3 . Az Ügyfélportál szolgáltatásait az veheti igénybe, aki a 
biztosítónál legalább egy olyan érvényes biztosítással ren-
delkezik, amely az Ügyfélportálon keresztül elérhető, vagy 
csatlakozott az Allianz Hűségprogramjához .

4 . Az Ügyfélportál használatát a szerződő szerződéskötés 
során, vagy azt követően, e-termék választásával, az Ügy-
félportál feltételeinek elfogadásával, vagy Ügyfélportál 
regisztráció kezdeményezésével igényelheti . A szolgál-
tatást az Ügyfélportálon történő regisztráció aktiválását 
követően veheti igénybe a szerződő . Az Ügyfélportál szol-
gáltatás határozatlan időre szól . A regisztrációt követően 
a szerződő jogosulttá válik az Ügyfélportál szolgáltatásai-
nak igénybevételére .

5 . Az Ügyfélportál a www .allianz .hu címen érhető el, a hét 
minden napján 0-24 óráig . A biztosító fenntartja magának 
a jogot, hogy a rendszerén időnként karbantartási mun-
kálatokat végezzen . A várható üzemszünetet a Biztosító 
– lehetőség szerint – webhelyén, a www .allianz .hu oldalon 
előre jelzi . A szerződő érdekkörében felmerült hibákért, 
károkért a biztosító nem felel .

6 . A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az 
Ügyfélportál szolgáltatásait bármikor módosítsa, új funkci-
ókkal bővítse, vagy bármely funkciót megszüntesse . A vál-
tozásokat a biztosító a webhelyén teszi közzé . 

7 . Az Ügyfélportál regisztráció a biztosítás kötvényszámá-
nak, az Allianz Hűségprogramhoz csatlakozott ügyfelek 
esetében vezeték- és keresztnév, továbbá a szerződő által, 
a biztosítás megkötése vagy módosítása során a bizto-
sítóval közölt mobiltelefon számának és email címének 
megadásával kezdeményezhető . A regisztráció során 
az SMSben kapott kódot kell megadni, majd a folyamat 
végén a megadott email címre küldött aktiváló linkre kat-

tintva megerősíteni a regisztrációt . A sikeres regisztrációt 
követően a szerződő az Ügyfélportálra az e-mail címének 
és választott jelszavának megadásával tud belépni .

8 . A szerződő köteles mindenkivel szemben titkosan kezelni 
a jelszavát, illetve a szerződő felel azért, hogy az általa 
megadott e-mail fiókhoz és mobiltelefonszámhoz nem fér 
hozzá olyan személy, akivel kapcsolatosan nem kívánja a 
szerződéseihez való hozzáférést . A belépési jelszó jogo-
sulatlan felhasználásából, valamint a szerződő e-mail 
fiókjához való jogosulatlan hozzáférésből eredő minden-
féle kárt, következményt a szerződő maga köteles viselni, 
annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvé-
nyesítésre nem jogosult . 

9 . A titkos belépési jelszónak 3 egymást követő alkalommal 
rosszul történő megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes 
letiltására kerül sor . Az Ügyfélportál felületén szerződő 
tájékoztatást kap az új jelszókérés menetéről . Visszaélés 
gyanúja esetén a biztosító a szerződő egyidejű értesítése 
mellett jogosult az Ügyfélportál szolgáltatásainak letiltá-
sát kezdeményezni . Az ideiglenes letiltás ilyen esetben 24 
óra elteltével kerül feloldásra .

10 . Szerződő tudomásul veszi, hogy ha az Ügyfélportál 
szolgáltatásai keretében végrehajtott módosításai, beje-
lentései tévesek, hiányosak vagy jogsértők, a biztosító az 
ebből eredő károkért nem felel .

11 . A biztosító nem vállal felelősséget a szerződő internet 
szolgáltatójánál felmerülő hibákért, rendellenes műkö-
désért, illetve a szerződő személyes fiókja és internet-
kapcsolatának beállításai miatt felmerülő problémákért, 
valamint az azokból származó károkért, illetve hátrányos 
jogkövetkezményekért .

12 . A szerződő az Ügyfélportálon tett nyilatkozattal kérheti 
a biztosítótól az Ügyfélportál regisztrációjának törlését, 
amelyet a biztosító az Allianz Ügyfélportál szerződés fel-
mondásaként kezel . A törlési igény bejelentése után az 
elérési jogosultság és ezzel a szerződés 30 napon belül 
megszűnik . A biztosító jogosult a szolgáltatást annak nem 
rendeltetésszerű használata esetén a szerződőhöz intézett 
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni . 
A szolgáltatás megszűnése egyébiránt nem érinti a biztosí-
tási szerződés(ek) hatályát .

13 . Az Ügyfélportálon keresztül megtett nyilatkozat a 
biztosítóval szemben akkor joghatályos, ha a biztosító az 
igény végrehajtását, vagy a kérelem befogadását az Ügy-
félportálon üzenetben visszaigazolta .

VII. ALLIANZ ÜGYFÉLPORTÁL HASZNÁLATI FELTÉTELEI
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Jelen szabályok a biztosító általános és különös szerződési 
feltételeiben foglalt kárrendezési, szolgáltatási szabályo-
kat egészítik ki .

A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosí-
tott/ károsult/sérelmet szenvedett fél (továbbiakban: fél) 
a bizonyítás általános szabályai szerint jogosult bármilyen 
eszközzel, dokumentummal a biztosítási esemény, a károk, 
költségek, illetve a nem vagyoni sérelem igazolására .
A biztosító részére becsatolt dokumentum esetében a fél 
köteles gondoskodni arról, hogy azok kizárólag azokat 
a személyes adatokat tartalmazzák, amelyek a kár- vagy 
szolgáltatási igény alátámasztására szolgálnak (például 

hagyatéki eljárásban kizárólag a biztosító szolgáltatására 
jogosult személyes adatait tartalmazzák; vagy bírósági 
döntés, szabálysértési jegyzőkönyv vagy határozat ese-
tében ne tartalmazza a tanúk személyes adatait) . Ennek 
érdekében a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem 
érintő személyes adatokat a fél köteles előzetesen kita-
karni vagy kitörölni a dokumentumban .

További információt és példatárat a kárrendezési, szolgál-
tatási igény elbírálása szempontjából nem releváns szemé-
lyes adatok kitakarásával kapcsolatban a www .allianz .hu/
adatvedelem oldalon talál .

VIII. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA, KÁRRENDEZÉS

Jelen szabályok a biztosító általános és különös szerződési 
feltételeiben foglalt szabályokat egészítik ki .

Az érdekmúlás tényét a szerződő a bizonyítás általános 
szabályai szerint saját döntésének megfelelően bármilyen 
eszközzel, dokumentummal igazolhatja: például birtok-
baadási jegyzőkönyvvel, tulajdoni lappal, vagy adásvételi 
szerződéssel . Amennyiben a szerződő az érdekmúlás 
tényét hitelt érdemlően alátámasztotta, a biztosító nem 
kötelezheti az érintett ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés becsatolására . 

A biztosító részére becsatolt dokumentum esetében az azt 
benyújtó személy köteles gondoskodni arról, hogy a doku-
mentum kizárólag olyan személyes adatokat tartalmaz-
zon, amelyek az érdekmúlás alátámasztására alkalmasak .  

Tehát a benyújtott dokumentumból azonosíthatók legye-
nek az alábbiak: 
–  a biztosított ingatlan,  
–  az a személy, akinek fennállt az adott ingatlanhoz 

fűződő biztosítási érdeke (szerződő/biztosított),  
–  az a tény, hogy a fent említett biztosítási érdek meg-

szűnt (pl . eladták az ingatlant), továbbá 
–  az az időpont, amelyet az ügyfél a biztosítási érdek 

megszűnése időpontjának tekint (pl . birtokbaadás 
napja vagy a tulajdonjog megszűnésének időpontja) .

Ennek érdekében az érdekmúlást nem érintő személyes adato-
kat (például az ingatlan tartozékainak esetleges értékesítése, 
kötbérrel kapcsolatos kikötések, harmadik személy személyes 
adatai) a dokumentumot benyújtó személy köteles előzetesen 
kitakarni vagy felismerhetetlenné tenni a dokumentumban .

Allianz Hungária Zrt .

IX. ÉRDEKMÚLÁSSAL KAPCSOLATOS 
DOKUMENTUMOK LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK ESETÉN 

www.allianz.hu/adatvedelem
www.allianz.hu/adatvedelem
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