
Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére
irányuló ajánlatával a Generali-Providencia Biztosító Zrt. társa-
sághoz fordult.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékozta-
tónkat, amelyben bemutatjuk társaságunk fõbb adatait, tájé-
koztatjuk a fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglal-
kozó szervezeti egységeinkrõl, felügyeleti szervünk megneve-
zésérõl és székhelyérõl, az ügyfélpanaszoknak – azok jellege
szerint – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetve
a Pénzügyi Békéltetõ Testülethez való elõterjesztésének a le-
hetõségérõl, a bírói út igénybevételérõl, valamint megismer-
tetjük az adatvédelem és adatkezelés legfontosabb szabályai-
val.
Felsoroljuk továbbá azokat a szervezeteket, amelyek részére
társaságunk az ügyfelek – biztosítási titkot képezõ – adatait a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi
LX. törvény alapján kiadhatja.
Külön kitérünk a biztosítási ajánlat aláírása elõtt szükséges
leglényegesebb tudnivalókra, közöttük a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati ismeretekre, amelyek
birtokában a szerzõdéskötési szándékát kifejezõ jognyilatko-
zatát megfontoltan teheti meg. Megjelöljük a biztosítási
szerzõdésre vonatkozó adózással kapcsolatos szabályokat.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen ügyféltájékoztató a biztosítási
szerzõdés részét képezi.

1. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. – korábbi cégnevén:
Generali-Providencia Biztosító Rt. majd Generali-Provi-
dencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság –
a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali
Budapest Biztosító Rt. egyesülésével jött létre 1999. évi
április hó 30. napján.
A társaság az ISVAP által vezetett olasz Biztosítói Csopor-
tok Nyilvántartásában 26-os számon szereplõ Generali
Csoporthoz tartozik.

A társaság alaptõkéje (jegyzett tõkéje): 4 500 000 000 Ft
A társaság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041305
Nyilvántartja: a Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság
Fõ tevékenységi köre: nem-életbiztosítás.
A társasás cégformája: részvénytársaság
Mûködési módja: zártkörû
Telefon: (36-1) 301-7100
A társaság egyedüli részvényese: Generali PPF Holding B.V.
Cégjegyzékszáma: Amszterdami kereskedelmi Kamara

nyilvántartásában 34275688
Székhelye: NL–1077 XX Amsterdam, Strawinskylaan 933.

2. A biztosítási szerzõdésével kapcsolatos kérdésével, prob-
lémájával forduljon bizalommal biztosításközvetítõjéhez,
ügyfélszolgálati irodáinkhoz, Személybiztosítási Kompe-
tencia Központjainkhoz, illetõleg a TeleCenter munkatár-
saihoz, akik a (06-40) 200-250 kék számon készséggel áll-
nak az Ön rendelkezésére.
Információt, és támogató útmutatást – Online ügyfélszol-
gálat; Kapcsolatfelvétel – talál a www.generali.hu címen
is. Elektronikus ügyfélszolgálatunk esetleges üzemzavara
idején a telefonos ügyfélszolgálatunk biztosítja az elérhe-
tõséget.

Amennyiben munkatársaink segítõ közremûködése elle-
nére sem sikerült felmerült problémáját megnyugtatóan
rendezni, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. Ügyfél-
kapcsolati Divíziójánál – 1066 Budapest, Teréz krt.
42–44. – szóban (személyesen) vagy írásban (személye-
sen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, to-
vábbá a (06-1) 452-3927 telefax számon, vagy a
generali@generali.hu elektronikus levelezési címen) él-
het bejelentéssel, illetõleg a társaságunk magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a
fenti módokon és elérhetõségi címeken közölheti. Szóbeli
panaszát személyesen valamennyi, a személyes ügyfélfo-
gadásra nyitva álló ügyfélszolgálati irodánkban, minden
munkanapon 8 órától 16 óráig teheti meg. A telefonon kö-
zölt szóbeli panasz megtételére pedig ugyancsak minden
munkanapon 8 órától 16 óráig, illetõleg legalább a hét egy
munkanapján 8 órától 20 óráig biztosítunk lehetõséget.
Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés
módjával és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a
honlapunkon illetõleg az ügyfélszolgálati irodáinknál kihe-
lyezett panaszkezelési szabályzatunkban.

3. A biztosító felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Álla-
mi Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF vagy Felügyelet),
amelynek székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,
központi levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.,
központi telefonszáma: (36-1) 4899-100, központi fax szá-
ma: (36-1) 4899-102, ügyfélszolgálati telefonszáma:
06-40-203-776, e-mail címe: ugyfelszolgalat@pszaf.hu)
Felhívjuk a figyelmét a Felügyelet fogyasztóvédelmi hon-
lapjára (www.pszaf.hu/fogyasztoknak), az ott elérhetõ tá-
jékoztatókra és összehasonlítást segítõ alkalmazásokra.

4. Társaságunk a PSZÁF által felügyelt tevékenység folytatá-
sára jogosult szervezet, amely tevékenységünk vonatko-
zásában fogyasztóvédelmi hatóságként a PSZÁF ellenõrzi
– a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vo-

natkozó kötelezettséget megállapító, a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII.
törvényben meghatározott jogszabályokban elõírt ren-
delkezéseknek,

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ren-
delkezéseinek,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatá-
sok egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseinek (a továbbiakban együttesen fogyasz-
tóvédelmi rendelkezéseknek), továbbá

– a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötele-
zettség

betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi szervezet ál-
tali megsértése esetén (a továbbiakban fogyasztóvédelmi
eljárás).
Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértése esetén a Felügyelet elõtt fogyasztóvédelmi el-
járás kezdeményezhetõ. A biztosítási szerzõdés létrejöt-
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tével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével,
továbbá a szerzõdésszegéssel és joghatásaival kapcsola-
tos jogvitákban a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni.
A biztosítási szerzõdés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos esetleges pénzügyi fogyasztói jogviták bíró-
sági eljáráson kívüli rendezése érdekében írásban benyúj-
tott kérelmet terjeszthet elõ a Pénzügyi Békéltetõ Testü-
letnél (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levele-
zési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.). A Testület
eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a biz-
tosító társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. A Pénzügyi Békéltetõ Testület mûködésével
kapcsolatos egyéb lényeges információk (így a Testület
eljárási szabályzata) megtalálhatóak a www.pszaf.hu/pbt
honlapon. A permegelõzõ, konfliktuskezelõ, vitarendezési
eljárások közül – a Pénzügyi Békéltetetõ Testületi eljárá-
son kívül – közvetítõi eljárást is kezdeményezhet, a közve-
títõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény alapján.
A fogyasztó a biztosítási szerzõdésbõl eredõ igényeit a
fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mel-
lõzésével bírói úton is érvényesítheti. A bíróság eljárására
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ren-
delkezései irányadóak.

5. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a feladatai ellátásához az
ügyfelei azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a
biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a
biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, ál-
lományban tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl szárma-
zó követelések megítéléséhez szükséges vagy a biztosítá-
si törvényben meghatározott egyéb cél lehet. A biztosító
ügyfelének minõsül a szerzõdõ, a biztosított, a kedvezmé-
nyezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult
más személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezé-
sek alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerzõdésre ajánla-
tot tesz.
Biztosítási titok minden olyan – minõsített adatot nem tar-
talmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításköz-
vetítõ, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításköz-
vetítõ, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ide-
értve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval,
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerzõdéseire vonatko-
zik.
Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:
– a biztosító ügyfelének személyi adatai;
– a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
– a biztosítási összeg;
– élet-, baleset-, betegség- és felelõsségbiztosítási szer-

zõdés esetén az egészségi állapottal összefüggõ ada-
tok;

– a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés
ideje;

– a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásá-
val, a szolgáltatással összefüggõ összes lényeges tény
és körülmény.

6. A biztosító a személyes adatokat, továbbá az egészség-
ügyi állapottal közvetlenül összefüggõ, általa kezelt ada-
tokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, vala-
mint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ. A bizto-
sító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos
személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerzõ-
dés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény ér-

vényesíthetõ. Telefonon történõ panaszkezelés esetén a
biztosító a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommu-
nikációt hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig
megõrzi. A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfele-
ivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzõdéssel kap-
csolatos, az egészségügyi állapottal közvetlenül össze-
függõ adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelé-
si cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek ke-
zeléséhez nincs törvényi jogalap.

7. Az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiak-
ban: Infotv.) foglaltaknak megfelelõen tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
amely hozzájárulását Ön a biztosítási ajánlattétellel adja
meg. Az adatkezelés jogalapja a biztosítási tevékenység-
rõl szóló 2003. évi LX. törvény 155.§- a. A biztosítási szer-
zõdés végrehajtása érdekében a biztosító kezeli az ügyfe-
lek személyes adatait (a továbbiakban „személyes ada-
tok”). Az érintett ügyfél egészségi állapotával összefüggõ
adatokat a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kap-
csolódó személyes adatok kezelésérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett
írásbeli hozzájárulásával kezelheti.
Adatfeldolgozási tevékenységet kizárólag erre irányuló
megbízási szerzõdés alapján, kiszervezett tevékenység
keretében jogosultak harmadik személyek végezni. Az
ügyfél adatait kizárólag társaságunk erre feljogosított
munkatársai, megbízott biztosításközvetítõi, illetve a
társaságunk részére külön szerzõdés keretében adatfel-
dolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végzõ sze-
mélyek, szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által
meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzé-
séhez szükséges mértékben. Az ügyfél adatait jogosultak
megismerni továbbá mindazon személyek vagy szerveze-
tek is, akikkel szemben társaságunknak a biztosítási titok
megtartásának a kötelezettsége a 9. pont értelmében
nem áll fenn.
A biztosító a szerzõdõ (biztosított) személyes adatait, erre
vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül csak
a Bit. 153-161.§ és 165.§-aiban nevesített szervezeteknek
továbbíthatja.

8. A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül –
ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási köte-
lezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetõit, alkal-
mazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kap-
csolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzáju-
tottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személy-
nek, ha
– a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselõje a

kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megje-
lölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 153-161. §-aiban és 165. §-ában
foglaltak alapján a titoktartási kötelezettség nem áll
fenn.

9. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévõ büntetõ eljárás keretében eljáró

nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljá-

rás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság-



gal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósá-
gi végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az

adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben megha-
tározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve,
ha a biztosítási szerzõdésbõl eredõ kötelezettség alá
esõ kifizetésrõl törvényben meghatározott adatszolgál-
tatási kötelezettség terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadó-

val, a harmadik országbeli biztosító, független biztosí-
tásközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi kép-
viseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve
a biztosítási, biztosításközvetítõi, szaktanácsadói tevé-
kenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkör-
ében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben je-

lölt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte

esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, tit-
kos információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás
(együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók-
kal,

l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások
során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántar-
tást vezetõ kötvénynyilvántartó szervvel,

m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülõ biz-
tosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ
biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítésé-
hez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egy-
másközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási
Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelõ szervezet-
tel, a Nemzeti Irodával, a levelezõvel, az Információs
Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, kárrendezési
megbízottal és a kárképviselõvel, illetve a károkozóval,
amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kár-
felvételi jegyzõkönyvébõl a balesetben érintett másik
jármû javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet vég-
zõvel,

p) fióktelep esetén – ha a magyar jogszabályok által tá-
masztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltét-
elei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a
harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott kö-
vetelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal – a
harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítõ-
vel, szaktanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró alapvetõ jogok biztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatósággal
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illet-

ve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szó-
ló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és
bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabá-
lyozott esetekben a biztosítóval

szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy
személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartal-
mazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megje-
lölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jog-
alapját, azzal, hogy a k), l), m), p), q) és r) pontban megje-

lölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és
jogalap igazolásának minõsül az adat megismerésére jo-
gosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén
kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is
kiterjed.
A biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szol-
gálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is kö-
teles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel
arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntetõ Törvénykönyvrõl
szóló 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti
a) kábítószerrel visszaéléssel,
b) terrorcselekménnyel,
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
d) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel,
e) pénzmosással,
f) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett

bûncselekménnyel van összefüggésben.
A biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intéz-
kedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elõírt ügyé-
szi jóváhagyást nélkülözõ megkeresésére is köteles tájé-
koztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggõ, biz-
tosítási titoknak minõsülõ adatokról.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a biztosító az Európai Unió által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelen-
tési kötelezettségének tesz eleget.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn továbbá abban az esetben sem, ha a magyar
bunüldözõ szerv, illetõleg a pénzügyi információs egység-
ként muködõ hatóság – a pénzmosás és a terrorizmus fi-
nanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szó-
ló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott feladat-
körében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján külföldi bunüldözõ szerv, illetõleg külföldi Pénz-
ügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése
céljából – írásban kér biztosítási titoknak minõsülõ adatot
a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a
külföldi adatkérõ által aláírt titoktartási záradékot.

10. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
– az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyekbõl

az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem álla-
pítható meg,

– fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fõirodája szerinti felügyeleti hatóság számá-
ra a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattováb-
bítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti
hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

– a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok el-
végzése céljából a miniszter részére személyes adat-
nak nem minõsülõ adatok átadása,

– az összevont alapú felügyeletre és a kiegészítõ fel-
ügyeletre vonatkozó törvényi rendelkezések teljesítése
érdekében történõ adatátadás.

11. Tagállami biztosítóhoz vagy tagállami adatfeldolgozó
szervezethez (tagállami adatkezelõ) történõ adattovábbí-
tást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén be-
lüli adattovábbításra került volna sor.

12 Az érintett ügyfél kérelmére társaságunk köteles tájékoz-
tatást adni az ügyfél részére az általa kezelt-, illetve az ál-
tala megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintett
ügyfél adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
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jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, cí-
mérõl, és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl,
továbbá- az ügyfél személyes adatainak a továbbítása
esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.
Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja
illetve korlátozhatja.
Az érintett ügyfél kérheti személyes adatainak helyesbíté-
sét, továbbá - a jogszabályban elrendelt adatkezelések ki-
vételével – adatainak a zárolását és törlését. Társaságunk
az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítése-
ket a nyilvántartásaiban köteles átvezetni.
Az érintett ügyfél az Infotv-ben meghatározott esetekben
tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tilta-
kozást társaságunk legfeljebb 15 napon belül megvizsgál-
ja és írásban tájékoztatja az ügyfelet a döntésérõl.
Amennyiben az érintett ügyfél a döntéssel nem ért egyet,
vagy a biztosító a fenti határidõt elmulasztja, úgy az ügyfél
a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától szá-
mított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
ságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) az
érintett ügyfél jogosult bejelentéssel élni, amennyiben
észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszé-
lye fennáll.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekin-
tetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biz-
tosítási szerzõdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

13. Adózási tudnivalók
Adómentes az élet- és nyugdíjbiztosításból származó biz-
tosítói kifizetés, ha az haláleseti, baleseti, vagy betegségi
szolgáltatás, illetve nyugdíjbiztosítási szerzõdés esetében
a harmadik év fordulónapját követõen nyújtott szolgálta-
tás. Az adómentes jövedelmet a magánszemélynek az
adóbevallásában nem kell szerepeltetnie.
Kamatjövedelem biztosítási szerzõdéshez kapcsolódóan
élet- vagy nyugdíjbiztosítás lejárati szolgáltatásából,
visszavásárlásából vagy részleges visszavásárlásából
származhat. Kamatjövedelemrõl akkor beszélhetünk, ha a
szerzõdésbõl származó kifizetés összege meghaladja az
ugyanazon szerzõdéshez kapcsolódó magánszemély ál-
tal befizetett díj(ak), illetve a kifizetõ által fizetett adóköte-
lesnek minõsülõ (adózott) díj(ak) együttes összegét. Rész-
leges visszavásárlás esetén a visszavásárlás arányában
vehetõ figyelembe a befizetett díj. A kamatadó mértéke
16%. A kamatadót a biztosító a kifizetésbõl levonja, és
megfizeti az adóhatóságnak. Ha kamatadó nem terheli a
kifizetést, vagy a kamatadó levonása megtörtént, akkor a
magánszemélynek az adóbevallásában nem kell szere-
peltetnie ezt a jövedelmet. A kifizetést követõen a biztosí-
tó igazolást állít ki a levont kamatadóról a magánszemély
szerzõdõ részére, szükség esetén felhívja figyelmét adó-
bevallási kötelezettségére. A biztosításból származó ka-
matjövedelem 50 százalékkal csökkenthetõ, ha a kifizetés
a szerzõdés megkötésének 5. fordulónapját követõen tör-
ténik, és a kifizetéssel a szerzõdés megszûnik, vagy a 4
évnél régebben, de 6 évnél nem régebben befizetett díjak
és hozamok terhére történõ kifizetés esetén, ha a szerzõ-
dés a kifizetéssel nem szûnik meg. A kamatjövedelem 100
százalékkal csökkenthetõ, ha a kifizetés a szerzõdés

megkötésének 10. fordulónapját követõen történik, és ki-
fizetéssel a szerzõdés megszûnik, vagy a 6 évnél régeb-
ben befizetett díjak és hozamok terhére történõ kifizetés
esetén, ha a szerzõdés a kifizetéssel nem szûnik meg.
Egyéb jövedelem keletkezik, ha a magánszemély szerzõ-
dõként olyan teljes életre szóló (élethosszig tartó), kocká-
zati életbiztosítást vásárol vissza, amelynek díját – rész-
ben vagy egészben más személy (ide nem értve a más
magánszemélyt) fizette, és a kifizetõ által fizetett díj adó-
mentesnek minõsült. Ebben az esetben ugyanúgy kell a
jövedelmet meghatározni, mint a kamatjövedelemnél. A
biztosító ilyen esetben a hatályos rendelkezések szerint a
kifizetésbõl levonja a személyi jövedelemadó-elõleget és
azt befizeti az adóhatóságnak. A levont adóelõlegrõl a biz-
tosító igazolást állít ki a magánszemély részére. A magán-
személynek e jövedelmet egyéb jövedelem jogcímen sze-
repeltetnie kell az adóbevallásában. Ezen egyéb jövede-
lem után százalékos egészségügyi-hozzájárulás (Eho)
fizetési kötelezettség is keletkezik, amelyet a biztosító kö-
teles megfizetni az adóhatóságnak. A biztosító – biztosítá-
si feltételekben rendelkezve errõl – ezt a költségét érvé-
nyesíti a biztosítás pénzalapjának terhére, és e költségre
is tekintettel állapítja meg a magánszemély bruttó jövedel-
mét és a ténylegesen kifizethetõ összeget.
A fenti szabályok a jövõben megváltozhatnak, ezért felhív-
juk szíves figyelmét arra, hogy saját érdekében kövesse fi-
gyelemmel az adózási szabályok jövõbeli változásait, így
különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény, az
egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény, valamint az
adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit.

14. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási
szerzõdésbõl eredõ kötelezettségével összefüggésben, a
károsító eseményt megelõzõ állapot visszaállításához
vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszünte-
téséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szol-
gáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási
költség) után az általános forgalmi adó összegének meg-
felelõ összeg megtérítésére csak olyan számla alapján
vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra
jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó
összegét, vagy amelybõl annak összege kiszámítható.

15. A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerzõdõ
(biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a biz-
tosító valamely szervezeti egységének a tudomására jut.

16. A biztosítási szerzõdésre, amennyiben a felek másként
nem állapodnak meg, vagy jogszabály eltérõen nem ren-
delkezik, a magyar jog szabályai az irányadók.

A sikeres együttmûködés reményében:

Erdõs Mihály Hegedûs Anna
elnök-vezérigazgató ügyvezetõ igazgató

Hatályos: 2012.03.14-tõl
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