Az OTP Csoport partnere

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár vagy olyan tehergépkocsi és autóbusz, melynek össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot, jogszerű használója részére asszisztencia szolgáltatást nyújt szerződött
asszisztencia partnerén keresztül. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés
jogosultja a biztosított, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:3.§ b) pontjában foglaltak nem nyerhetnek alkalmazást.

1. Biztosítás tartama, a biztosítási időszak
Jelen biztosítási feltétel és ügyféltájékoztató azokra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre vonatkozik, amelyek évfordulója
2014. 12. 31-én vagy ezt követő időpontban van, az ezt közvetlenül megelőző biztosítási időszakban a GGB Zrt.-nél voltak biztosítva, és a szerződés nem kerül felmondásra.
A biztosítás határozott, egy éves tartamra jön létre. A biztosítási időszak
megegyezik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés biztosítási
időszakával.

A szerződés hatálya alatt bekövetkezett biztosítási esemény bekövetkezése
esetén a biztosító a 6. és 7. pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a biztosított részére a kizárások, korlátozások és mentesülések figyelembevételével.

4. Kockázatviselés kezdete, vége
A biztosítási tartamon belül a biztosítási fedezet abban az esetben jön
létre, ha a gépjárműre a Groupama Biztosítónál egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést köt a gépjármű üzemben tartója, ennek hiányában a tulajdonos. A kockázatviselés a 2013. 01. 01. előtti kockázatviselési kezdetű gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén megegyezik a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kockázatviselésénak
kezdetével, a 2013. 01. 01. vagy az utáni kockázatviselési kezdetű gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén pedig 2015. 01. 01.
Amennyiben a gépjárműre kötött gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés
bármely ok miatt megszűnik, a megszűnés napjával jelen biztosítás kockázatviselése is megszűnik a gépjárműre.

2. A biztosítási szerződés alanyai

5. Területi hatály

Biztosító: Groupama Biztosító Zrt. Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Biztosított gépjármű: az a magyarországi forgalomba helyezésű és rendszámú gépjármű, amely a biztosítási esemény pillanatában érvényes és hatályos
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik a Groupama Biztosítónál, valamint érvényes forgalmi engedéllyel, rendszámmal rendelkezik.
Biztosított személyek: a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított gépjárművet jogszerűen vezető és a gépjárműben jogszerűen utazó
személyek.

A biztosítás területi hatálya a szervezési szolgáltatás tekintetében Magyarország és az alábbiakban felsorolt Zöldkártya egyezményhez tartozó országok:
Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina*, Bulgária*,
Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország*, Írország, Izland*,
Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia*, Magyarország,
Málta*, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia*, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia,

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 12906/5 – Hatályos 2017. október 1-jétől visszavonásig.

Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország* (európai rész), Vatikánváros.

3. Biztosítási esemény

*A szolgáltatás minősége ezekben az országokban erősen függhet a helyi

Biztosítási esemény következik be, ha a biztosított gépjárművet a biztosítás
hatálya alatt jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási
előírások betartásával használták, és az műszaki meghibásodás miatt
üzemképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalomban
való használatra alkalmatlanná vált, közlekedési balesetet szenvedett vagy
önhiba miatt menetképtelenné vált.
– Műszaki meghibásodás: az az önhibára vissza nem vezethető mechanikai vagy elektromos meghibásodás, amely a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az az önhibára vissza nem vezethető, olyan
váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gépjármű bezárását (pl. ablakemelő, zár hibája).
– Közlekedési baleset: jelen feltételek alapján közlekedési eseménynek
minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során gépjárművel
közvetlen okozati összefüggésben bekövetkező esemény.
– Önhiba: a gépjármű, annak használatával vagy üzemeltetésével kapcsolatos gondatlanság miatt bekövetkező üzemképtelensége. Önhiba
például, de nem kizárólagosan a gépjármű kulcsának a járműbe zárása,
szilárd burkolatú útról letérés, illetve nem járható út használata miatti
elakadás, az üzemanyag kifogyása, illetve nem megfelelő üzemanyag
használata, lemerült akkumulátor, a karbantartás elmaradása, a gépjármű műszaki állapotának szakszerűtlen megváltoztatása, pótkerék,
emelő vagy kerékkulcs hiánya, stb.

tényezőktől.
A költségátvállalás és a garantált szolgáltatás területi hatálya kizárólag Magyarország.
A szolgáltatási területből ki vannak zárva azok az országok, melyekben polgár- vagy más országokkal folytatott háborús állapotok uralkodnak, továbbá politikai bizonytalanság, lázongások, zavargások,
terrorista cselekmények, az egyének szabadsága és az áruforgalom
korlátozása, sztrájkok, robbantások, természeti csapások, atomhasadással való visszaélés, valamint bármilyen más erőszakos cselekmény
gyakorlása fenyeget, amely okokból kifolyólag lehetetlen a szolgáltatás megszervezése.

6. Szervezési szolgáltatások
Szolgáltató partnerünk nem helyettesítheti a helyi állami vagy magán sürgősségi szolgálatokat, amennyiben ezt a helyi előírások kizárják.
6.1. Helyszíni javítás megszervezése
Ha a gépjármű a jogszerű használója által bejelentett biztosítási esemény
miatt menetképtelenné vált, a szolgáltató partnerünk a bejelentést követően segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti
forgalomban való részvételre alkalmassá tenni, amennyiben az nem igényel járműspecifikus ismereteket (például akkumulátor lemerülése, zárhi-
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ba, üzemanyaghiány és gumiabroncs defekt), és amennyiben jogi korláto-

Önhiba esetén a költségátvállalás nem érvényesíthető.

zás (garanciális korlátozás vagy földrajzi szolgáltatási kizárólagosság) nem

7.1. Helyszíni javítás

merül fel.

A biztosítási szerződés alapján szolgáltató partnerünk helyszínre küldött ja-

6.2. Autómentés megszervezése

vítója vagy járműszállítója hajtja végre a hibaelhárítást, illetve a gépjármű

Amennyiben a menetképtelen biztosított gépjárművet a helyszínen nem

forgalomba történő visszahelyezését az alábbiak szerint:

lehet menetképes állapotba hozni, a szolgáltató partnerünk által a hely-

Ha a biztosított gépjármű a biztosított által bejelentett műszaki meghibá-

színre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes

sodás vagy közlekedési baleset következtében menetképtelenné vált, a biz-

poggyásszal együtt a legközelebbi szervizbe szállítja.

tosító szolgáltató partnere a biztosított bejelentését követően segélyautót

Továbbá szükség esetén a szolgáltató partnerünk gondoskodik a meghibá-

vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással meg-

sodott gépjármű által vontatott – szabványos 50 mm átmérőjű vonófejjel

kísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való rész-

felszerelt – lakókocsi vagy utánfutó elszállításáról ugyanazon szervizbe.

vételre alkalmassá tenni.

Szolgáltató partnerünk az utánfutót vagy lakókocsit a rakománnyal együtt –

A biztosító a szolgáltató partnere által szervezett szolgáltatást végzőnek té-

amennyiben az szabályosan van rögzítve – elszállítja ugyanazon szervizbe.

ríti meg a helyszínre történő egyszeri kiszállás és a helyszínen történő javí-

Szolgáltató partnerünknek a szervizen túl nincs továbbszállítási és szervezési

tás számlával igazolt munkadíját belföldön, legfeljebb egyszer egy biztosí-

kötelezettsége az adott gépjármű, utánfutó vagy lakókocsi rakományát ille-

tási évben. (A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált al-

tően. Rakománynak minősül: bármely áru, mint például csónak, motorke-

katrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles meg-

rékpár, vitorlázó repülőgép, állatok (ló, szarvasmarha stb.), kereskedelmi áru,

téríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.)

romlandó áru, kutatási és tudományos felszerelés, építőanyag, bútor, stb.

A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javítás-

6.3. Gépjárműtárolás megszervezése

nak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a gép-

Amennyiben a gépjármű a szervizbe történő szállításig a szerviz nyitvatartá-

kocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját költségére köteles eleget tenni.

si ideje vagy fogadókészségének korlátozása miatt várakozni kényszerül és

7.2. Autómentés, autómegőrzés

biztonságos tárolást igényel, a tárolást szolgáltató partnerünk megszervezi.

Amennyiben a műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset következ-

6.4. Kiegészítő szolgáltatások szervezése

tében menetképtelen biztosított gépjárművön a 7.1. pontban leírt helyszí-

Amennyiben a gépkocsiban utazó személy(ek) által használt biztosított

ni javítást nem lehet elvégezni, a biztosító szolgáltató partnere által a hely-

gépjárművön biztosítási esemény következett be, de a biztosítási esemény

színre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes

napján nem lehetséges a biztosított gépjármű ismételt menetképes állapotba

poggyásszal együtt szervizbe szállítja. A biztosító belföldön történt meghi-

helyezése, szolgáltató partnerünk az alábbi szolgáltatások egyikét nyújtja:

básodás esetén megtéríti a szervizbe szállítás számlával igazolt költségeit a

6.4.1. Szállás szervezése

biztosító szolgáltató partnere által szervezett szolgáltatást nyújtónak legfel-

Szolgáltató partnerünk vállalja a gépjármű utasai részére (a gyártó által előírt,

jebb egyszer egy biztosítási évben.

a gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig) a szerviz vagy a biz-

Amennyiben az elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló szerviz

tosítási esemény közelében lévő szállodában történő elhelyezésének meg-

a biztosított gépjárművel történt műszaki meghibásodás vagy közlekedé-

szervezését, ha a szállás költségeit a biztosított gépjármű utasai vállalják.

si baleset idején zárva tart, szolgáltató partnerünk gondoskodik a gépjár-

6.4.2. Továbbutazás szervezése

mű tárolásáról az őrzés költségeinek átvállalásával, mindaddig, amíg a

Szolgáltató partnerünk a gépjármű utasainak (a gyártó által előírt, a gép-

szerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munka-

kocsiban utazható személyek maximum létszámáig) vonattal (1. osztályon,

napig.

amennyiben nincs az adott vonalon, akkor 2. osztályon), illetve ha az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe és erre lehetőség van, repülőgéppel (turistaosztályon) történő továbbutazásának megszervezését a célállomásig vagy a biztosított gépjárműben utazó személy(ek) választása
alapján a lakhelyükig, amennyiben a biztosított jármű utasai az utazás költségét vállalják.
6.4.3. Bérgépjármű szervezése
Szolgáltató partnerünk vállalja egy B vagy kategória-azonos bérautó kölcsönzésének megszervezését, ha annak költségeit a biztosított jármű utasa
vállalja. A biztosított köteles saját költségén megfelelni az autókölcsönző
esetleges egyéb feltételeinek is.
6.4.4. Megjavított gépjármű hazahozatalának megszervezése külföldről
Amennyiben a biztosítási esemény külföldön következett be, a megjavított
gépjárműért a gépkocsiban utazó személy(eke)t vagy annak képviselőjének
visszautazását megszervezi a szolgáltató partnerünk a biztosított saját költ-

8. Garantált szolgáltatás
A biztosító vállalja, hogy belföldön történt műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset bekövetkeztekor, a bejelentéstől számított 1 órán belül
autójavítót vagy autómentőt küld a helyszínre. Amennyiben ez nem történik
meg, a biztosító a biztosított gépjármű gépjármű-felelősségbiztosításának a
műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset bekövetkezte napján érvényes biztosítási díjának három havi részletének és erre a díjrészletre vonatkozó baleseti adónak a megfizetését átvállalja.
Amennyiben a biztosított nem azonnal kéri az autómentést, hanem
később, adott időre, a garantált szolgáltatás a kiérkezési időre nem
vonatkozik.
Amennyiben a biztosított gépjármű olyan útszakaszon található,
mely forgalmi dugó vagy útlezárás miatt megközelíthetetlen, a garantált szolgáltatás a kiérkezési időre nem vonatkozik.

ségén. Vonattal (1. osztály, amennyiben az nincs az adott vonalon, akkor 2.

A garantált szolgáltatás kizárólag a műszaki meghibásodás vagy közleke-

osztályon), illetve, ha az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe,

dési baleset bekövetkeztekor, ezekben az eseményekben érintett gépjár-

repülőgéppel (turistaosztály) a szervizig.

mű, élő és hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó
vállalás, és a díjrendezettséget követő három havi díjra vonatkozik.

A 6. Szervezési szolgáltatások pontban felsorolt esetekben szolgál-

Az alatt a három hónap alatt, amíg nem kell biztosítási díjat fizetni, a biz-

tató partnerünk kizárólag a tevékenység megszervezését végzi, a

tosító a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésében foglaltak szerint vál-

megszervezett tevékenységek költségeit a biztosítottnak kell megfi-

tozatlan, az eredetivel megegyező feltételek szerint kockázatban áll.

zetnie.

A garantált szolgáltatás a biztosító önkéntes vállalásán alapul, ingyenes jel-

7. Költségátvállalási szolgáltatás
Amennyiben a biztosított gépjárművel kapcsolatban műszaki meghibáso-

legű, a biztosított számára semmilyen címen nem keletkeztet költséget, kiadást és nincs sem személyi jövedelemadó, sem egyéb adó vonzata.
Amennyiben a három hónapos időtartam alatt sor kerül a biztosítási évfor-

dás vagy közlekedési baleset következik be, a biztosító szolgáltató partne-

dulóra, mely a biztosítási díj emelkedését eredményezi, akkor az indexálás

rén keresztül az alábbi szolgáltatást nyújtja azzal a feltétellel, hogy a 7.1. és

folytán megállapított többletdíjat a gépjármű-felelősségbiztosítás szerző-

7.2. pontban részletezett szolgáltatások közül a biztosítási időszak alatt

dőjének kell megfizetnie.

egyszer, legfeljebb az egyik vehető igénybe.

Önhiba esetén a garantált szolgáltatás nem érvényesíthető.
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9. A biztosítási esemény bejelentése
9.1. Biztosítási esemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó személy(ek)
köteles(ek) haladéktalanul értesíteni a biztosító szerződéses partnerét a 24
órán keresztül elérhető Groupama Gépjármű Asszisztencia Vonal telefonszámán: +36 1 224 7640
9.2. Az ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni a biztosító szerződéses
partnerének:
– telefonos elérhetőség;
– biztosítási kötvény száma;
– gépjármű modell megnevezése, alvázszáma és rendszáma;
– az üzemképtelen gépjármű helye;
– a gépjármű üzemképtelenségének oka és egyéb olyan fontosnak ítélt
körülmény, amely a biztosítási esemény lefolyását és a szolgáltatást befolyásolják.
9.3. A biztosító szerződéses partnere a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul köteles megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését.
Amennyiben erre lehetőség van, a biztosító szerződéses partnere a gépkocsiban utazó személy(eke)t tájékoztatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről.
9.4. A gépkocsiban utazó személy(ek) köteles(ek) a fedezet, jogalap és
összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást megadni és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését. A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek érvényesítéséhez a gépkocsiban utazó személy(ek) köteles(ek) – az ehhez szükséges – rendelkezésére álló dokumentumokat a biztosító rendelkezésére bocsátani.
9.5. A biztosított köteles a tőle elvárható módon a kárt enyhíteni és megelőzni. A felek megállapodhatnak a gépkocsiban utazó személy(ek) kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A gépkocsiban
utazó személy(ek) kármegelőzéssel és kárenyhítéssel összefüggő teendőivel
kapcsolatban a biztosító szerződéses partneréhez fordulhat tanácsért.
9.6. A 6., 7., 8. pontban leírt szolgáltatások esetleges hibás teljesítésével
kapcsolatban a szavatosságot, felelősséget nem a biztosító, hanem az azt
nyújtó szolgáltató vállalja.

10. Kizárások, mentesülés
A biztosító kockázatviselése az alábbiakra nem terjed ki:
– Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított
vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett járművekre
(pl. versenyautók, megkülönböztető jelzés viselésére jogosult járművek, veszélyes anyagokat szállító járművek, történelmi járművek).
– A gépkocsival bármilyen típusú autóversenyen vagy ehhez kapcsolódó edzésen való részvétel esetén bekövetkező biztosítás eseményre.
– A szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány továbbszállítására, az arról való
gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó
károkra.
– A rendszeres alkatrész-, anyag, illetve tartozékcserére, időszakos
és egyéb karbantartásra és ellenőrzésre, amely a gépjármű normál üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá az előírt felszerelésre
és tartozékokra.
– A biztosított gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől lezárt közúton bekövetkező balesete vagy menetképtelenné válása esetében.
– A biztosított gépjármű olyan területen történő balesetére, egyéb
okból bekövetkező menetképtelenségére, ahol nem biztosítható
az időbeli és teljes szolgáltatás.
– A biztosított gépjárművek vontatmányai által a biztosított gépjárműben okozott károkra;
– A biztosított gépjármű ellopása, rongálása következtében beálló
károkra.
– Az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjármű által elszenvedett károkra, valamint azon biztosított járművön keletkezett károkra, amelyre a tulajdonos a szervizkönyvben előírt kar-

bantartási, ellenőrzési kötelezettségeit elmulasztotta teljesíteni.
– A biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és
karbantartási költségeire.
– Az üzemanyagköltségekre.
– A poggyász szállítási- vagy postaköltségeire, amennyiben azok
nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel.
– A biztosított gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeire.
– A biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco biztosítás) megtérülő károkra.
– A felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús
eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati összefüggésben
bekövetkezett károkra.
– A magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási
szervek intézkedései/rendelkezései során keletkező károkra.
– A biztosítási szolgáltatás vagyis a gépkocsi telephelyre történő
elszállításának megtörténte után a biztosított járműben, illetve
annak tartozékaiban keletkezett károkra.
– Ha a gépjárművet vezető személy alkohol, illetve más bódító hatású szer, illetve ítélőképességét befolyásoló megbetegedés hatása alatt állt a károk bekövetkezésének időpontjában, vagy öngyilkosságot kísérelt meg, és a baleset vagy a meghibásodás,
üzemképtelenné válás vagy a forgalomban való részvételre való
alkalmatlanság emiatt következett be.
– Maghasadás, ionizáló, sugárzó anyagok, hulladékok és termékek
hatására, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver által okozott
közvetlenül vagy közvetve okozott balesetekre.
– Elemi csapás miatt bekövetkező eseményekre.
– A szállítás során járműben hagyott csomagok, személyes és egyéb
vagyontárgyak ellopására vagy sérülésére (rongálódására), valamint az alkatrészek sérülése vagy eltulajdonítása miatt keletkezett károkra, hacsak bizonyítást nem nyer, hogy a sérüléseket a
biztosító szerződéses partnere és/vagy annak szerződéses partnere okozta.
A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a gépkocsi tulajdonosa, illetve a szerződő fél,
velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetve
megbízottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozták. A biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, különösen az alábbi esetekben:
– A gépkocsiban utazó személy(ek) a baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkezése után közvetlenül nem jelentette be kárigényét a Groupama Gépjármű Asszisztencia Vonal telefonszámán.
– A jármű használatának jellemzői nem felelnek meg a biztosított
járművel szemben jogszabályban támasztott műszaki követelményeknek a megengedett tömeg, illetve szállítható személyek számának vonatkozásában.
– A gépkocsiban utazó személy(ek) nem a Groupama Gépjármű
Asszisztencia Vonal telefonszámán jelentkező személlyel előzetesen megállapodott módon veszi(k) igénybe biztosítási szolgáltatást.
– A szerződés megkötésekor a jármű már nem volt menetképes állapotban, illetve, ha a baleset vagy műszaki meghibásodás abból
adódott, hogy a jármű menetkészsége egy korábbi meghibásodást követően csak ideiglenesen, nem tartósan lett helyreállítva.
– A baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkeztekor a forgalomban résztvevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, és ez közrehatott a baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkezésében.
– A baleset vagy műszaki meghibásodás a jármű szakszerűtlen üzemeltetése következtében történt, vagy amennyiben a baleset
vagy műszaki meghibásodás időpontjában a biztosított gépjármű
nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, forgalmi engedéllyel vagy rendszámmal.
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– A gépkocsiban utazó személy(ek) a szolgáltatás nyújtása szempontjából lényeges körülményt elhallgat(nak), vagy a biztosítót
megtéveszti(k) olyan tény tekintetében, amely a biztosító fizetési kötelezettségére vagy annak mértékére kihatással van.
– Ha a biztosított járművel a közlekedés-rendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket és ez a tény közrehatott a baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkeztében.
– Ha a balesetet vagy műszaki meghibásodást nem jelentik az eseménytől számított 24 órán belül.
– A 3500 kg maximum megengedett össztömeget meghaladó járművek esetén.
– A biztosító nem köteles fedezetet vállalni, vagy jelen szerződési
feltételek szerint szolgáltatást nyújtani, illetve a biztosító köteles
a jelen biztosítási szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha
az ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az
Egyesült Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó
rendelkezés vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett gazdasági
vagy kereskedelmi szankció vonatkozik.

11. Egyéb információk
11.1. Elévülési idő
A biztosításból eredő kártérítési igények elévülési ideje egy év.
11.2. A biztosítási szerződéssel kapcsolatosan alkalmazott jogszabályok, rendelkezések, előírások
A jelen feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés vonatkozásában az
alkalmazandó jog Magyarország joga. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Polgári Törvény könyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos adójogi kérdésekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXV. törvény, az adózás
rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

mint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
f. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele.
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve,
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi.
i. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
j. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
k. Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –,
a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő egyes
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
l. Ügymenet kiszervezése: a biztosító biztosítási vagy azzal közvetlenül
összefüggő tevékenysége valamely részének végzésére mást bíz meg.
m. Biztosító: Groupama Biztosító Zrt., székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
által Cg. 01-10-041071 szám alatt bejegyezve, európai egyedi azonosítója (EUID): HUOCCSZ.01-10-041071;
n. Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására
jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetén az
a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási

12. A személyes adatok, a biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási
szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére
vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók
(Tudnivalók)
12.1. Értelmező rendelkezések
a. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal
a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
b. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
d. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
e. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, vala-
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szerződést kötött.
o. Egészségügyi adat: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglalt meghatározás szerint az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett
vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható,
az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
p. Külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2.§-ának
2. pontjában meghatározott fogalom.
q. Üzleti titok: a 2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalom.
r. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés.
12.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) 135.§ (1) bekezdése alapján a biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. A biztosító adatkezelésének célja a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből
származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést biztosító
csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megta-

gadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén ré-

ti az ügyfelet ajánlattétel céljából, vagy közvetlen üzletszerzést célzó külde-

szére nem nyújtható előny.

ményt juttathat el a részére.

A Bit. 379.§-a alapján a biztosításközvetítő az ügyfelek azon biztosítási tit-

Amennyiben az ügyfél nem kívánja, hogy a biztosító a továbbiakban aján-

kait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,

lataival megkeresse, az info@groupamadirekt.hu e-mail címre, illetve az

nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak

1380 Budapest, Pf. 1049 postai címre küldött levelével korlátozásmentesen

a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntar-

leiratkozhat.

tásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez

Az ügyfél az általa tett, tájékoztatást célzó és reklám küldeményre vonat-

szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. A fentiektől el-

kozó adatkezelési nyilatkozatát megváltoztathatja telefonon keresztül a

térő célból végzett adatkezelést a biztosításközvetítő csak az ügyfél előze-

biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán.

tes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügy-

12.4. A biztosítási titoknak minősülő személyes adatok kezelésénél

felet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható

az alábbiak szerint jár el a biztosító

előny.

12.4.1. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha tör-

Az Infotv. 6.§ (1) bekezdése alapján a biztosító az érintett személyes ada-

vény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosí-

tait akkor is kezelheti, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetet-

tó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a bizto-

len vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a bizto-

sítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

sítóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából

12.4.2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

szükséges vagy az adatkezelő biztosító, vagy harmadik személy jogos érde-

a. a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási

kének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdekek érvényesítése a

titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad;

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

b. a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn;

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyi-

c. a biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a ta-

latkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges.

núsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.
12.4.3. A Bit. 138.§ (1) bekezdése alapján a biztosítási titok megtartásának

Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érin-

kötelezettsége nem áll fenn

tett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő biztosító a felvett adatokat a

a. a feladatkörében eljáró Felügyelettel;

törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezett-

b. a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és ügyész-

ség teljesítése céljából vagy az adatkezelő biztosító, vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a sze-

séggel;
c. büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási

mélyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további

határozatok bírósági felülvizsgálata során (2018. január 1-jétől ehelyett

külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavo-

közigazgatási perben) eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakér-

nását követően is kezelheti.

tővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó-

Az ügyfél a biztosítási ajánlat, csatlakozási nyilatkozat, biztosítási szerző-

val, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárás-

dés, illetve a titoktartás alóli felmentésről szóló nyilatkozat aláírásával hoz-

ban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel,

zájárul az adatainak a jelen „Tudnivalókban”, illetve a szerződésben meg-

felszámolóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában

határozottak szerinti kezeléséhez.

eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyon-

12.3. A kezelt adatok meghatározása (biztosítási titokkörök)
a. Az ügyfél személyi adatai, a nem természetes személyek adatai;
b. a biztosított vagyontárgyak jellemző adatai és értéke, a kockázatelbírálás adatai;
c. élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosításnál az egészségi állapottal összefüggő adatok;

felügyelővel, bírósággal;
d. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt
szakértővel;
e. a Bit. 138.§ (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal;
f. a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
g. a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;

d. a kifizetett biztosítási szolgáltatás és kártérítés összege, a kifizetés ideje;

h. a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;

e. a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, módosításával, nyilvántartásával,

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

a szolgáltatással összefüggő, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összes lényeges tény és körülmény.

foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel;
j. törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati

Az a-b. pontokba tartozó, a biztosítási ajánlaton szereplő adatok, valamint

eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott

a c. pontban meghatározott adatok nélkülözhetetlenek a szerződés meg-

szervvel;

kötéséhez, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez.
Az adatszolgáltatás minden adat vonatkozásában önkéntes, de a fentebb
megjelölt adatok hiánya a kockázat meghatározását lehetetlenné teszi,

k. a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal;
l. törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekin-

amely a biztosítási ajánlat visszautasítását vonhatja maga után.

tetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit. 135.§

kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a jár-

(1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk

műnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény ren-

közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a

delkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyil-

A biztosító kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes

vántartási szervével;

jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára is jogosult, ha a

m. az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési

döntést a szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy

állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései

azt az érintett kezdeményezte. Az automatizált adatfeldolgozással kapcso-

szerint – az átvevő biztosítóval;

latos döntés esetén a biztosító az érintettet – kérelmére – tájékoztatja az

n. a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges

alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosít

adatok tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kap-

az érintettnek álláspontja kifejtésére.

csolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szer-

A biztosító az ügyfél hozzájárulása esetén a tevékenységéhez kapcsolódó

vezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal,

információkról hírlevélben, e-mailen tájékoztatást adhat az ügyfeleinek.

a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképvi-

A biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő az

selővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárren-

ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, telefonon, személyesen megkereshe-

dezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű
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javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károko-

terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés-

zóval;

sel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövet-

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

ségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel;
b. a 2013. július 1-jétől hatályos a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklá-

p. fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott köve-

sával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegí-

telményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve

tésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, ter-

teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti

rorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszíro-

állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelmé-

zásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyver-

nyeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biz-

rel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy

tosítóval, biztosításközvetítővel;
q. a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával;
r. a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósággal;
s. a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek iga-

bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel
van összefüggésben.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha a biztosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló

zolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatá-

törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

rozott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendelet-

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

ben szabályozott esetekben a biztosítóval;

őrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelen-

t. a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást

tésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

igénybe vevő biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító szervvel, a

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az

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

esetben, ha

mint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irá-

– a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján

nyítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel;
u. a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából –
írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot;

szemben, ha az a.-j., n., s., t. és u. pontban megjelölt szerv vagy személy

– a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a

írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés cél-

törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénz-

ját és jogalapját, azzal, hogy a p.-s. pontban megjelölt szerv vagy személy

ügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából

kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles

írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot.

megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére

12.4.5. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik

jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezet-

A Bit. 138.§ (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés e. pontja alapján a biz-

hez történő adattovábbítás abban az esetben:

tosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn,

a. ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy

ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben megha-

b. ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak

tározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerző-

törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a har-

désből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatáro-

madik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az

zott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb

Infotv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő to-

meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

vábbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelke-

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a hitelintéze-

zéseket kell alkalmazni.

tekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben

12.4.6. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok

meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben, a pénzügyi szolgáltatás-

szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem

ból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában,

állapítható meg; fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás szék-

ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz,

helye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékeny-

amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölé-

séghez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar fel-

sét, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját.

ügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak; a jogalkotás meg-

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

alapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére sze-

felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai

mélyes adatnak nem minősülő adatok átadása, a pénzügyi konglomerá-

Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés elő-

tumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések tel-

mozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás

jesítése érdekében történő adatátadás.

kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

A 12.4.6. pontban meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási

szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az

titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együtt-

A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 12.4.3. pont b., f. és j.

működés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiak-

pontjai, illetve a 12.4.4. pont első bekezdése alapján végzett adattovábbítá-

ban: Aktv.) 43/B–43/C.§-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

sokról.

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

A biztosító a 12.4.2.–12.4.6. pontokban meghatározott esetekben és

felé történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H.§-ában foglalt kötelezettség,

szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait a Bit-ben foglaltak

valamint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C.§-ában foglalt kö-

szerint továbbíthatja.

telezettség teljesítésében merül ki.

12.4.7. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az

12.4.4. A biztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az

adattovábbítástól számított 5 év elteltével, a Bit. 136.§-a alá eső adatok

ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is

vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása

köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra,

esetén 20 év elteltével törölni kell.

hogy a biztosítási ügylet

12.4.8. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes

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

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az el-

szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,

hunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jo-

6

gait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogo-

A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott

sult is gyakorolhatja.

adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Abban az esetben

12.4.9. A biztosító, biztosításközvetítői vállalkozás jogutód nélküli megszű-

azonban, ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomá-

nése esetén a biztosító, biztosításközvetítői vállalkozás által kezelt üzleti tit-

sára jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges,

kot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva levéltári kutatá-

az adatkezelés időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kap-

sok céljára felhasználható. Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hi-

csolatban indult eljárás befejezéséig. Ha a megkeresés eredményeként a

vatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára

megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az

és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, az Infotv-ben meghatározott

érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az

adatszolgáltatási kötelezettség esetén. Az üzleti titokra és a biztosítási titok-

eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem került sor,

ra egyebekben a Ptk-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

az adat a megismerését követő egy évig kezelhető.

12.4.10. Biztosítók egymás közötti adatátadására vonatkozó sza-

A megkereső biztosító a jelen pont szerinti megkeresés és a megkeresés tel-

bályok

jesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkere-

A Bit. lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy a veszélyközösség érdekei-

séssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti,

nek a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben

továbbá az ügyfelet, kérelmére az Infotv-ben szabályozott módon tájékoz-

vállalt kötelezettségeik teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és

tatja. Ha a megkereső biztosító az adatok kezelésének törvényi határidejé-

szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos

re figyelemmel már nem kezeli az adatokat, akkor az Infotv. alapján tájé-

visszaélések megakadályozása céljából – megkereséssel forduljanak más biz-

koztatást kérő ügyfelet ennek a tényéről kell tájékoztatni.

tosítóhoz a megkeresett biztosító által – a Bit. 135.§ (1) bekezdésében meg-

12.4.11. A Bit. 381.§-a alapján a 12.4.1.-12.4.9., valamint a 12.5. pontban

határozottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevéte-

szereplő rendelkezéseket alkalmazni kell a biztosításközvetítők esetében is

lével – kezelt a Bit. 149.§ (3)-(6) bekezdésben meghatározott adatok vonat-

azzal, hogy ahol az adott rendelkezés biztosítót nevesít, azon a biztosítás-

kozásában, feltéve, hogy a kérdező (megkereső) biztosító erre vonatkozó

közvetítőt kell érteni.

jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került.

12.5. Az adatkezelés időtartama

A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsér-

A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának ide-

tésének. A megkereső biztosító felelős a Bit. 149.§ (1) bekezdésében meg-

jén, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a

határozott megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.

megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Bit. 149.§ (3)-(6) bekezdése biztosítási ágazatonként meghatározza,

A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes

hogy a megkereső biztosító a különböző ágazatokhoz tartozó szerződés

adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulá-

megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban milyen adatokat kérhet.

sával kapcsolatban igény érvényesíthető.

A biztosítási szerződés típusától (ágazati besorolásától) függően átadhatók

A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy

a szerződő, biztosított, kedvezményezett, károsult személy azonosító ada-

létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelé-

tai, a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kap-

se esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az

csolatos egészségi állapotára vonatkozó adatok, a biztosított vagyontár-

érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez

gyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatok,

nincs törvényi jogalap.

korábbi biztosítási eseményre vonatkozó adatok, a megkeresett biztosító-

12.6. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

nál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat

12.6.1. Az ügyfelek adatait a biztosító a saját informatikai rendszerében,

felméréséhez szükséges adatok, valamint a megkeresett biztosítónál meg-

számítógépes úton is kezeli.

kötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgála-

12.6.2. A biztosító az adatkezelés során betartja az Infotv., a Bit., valamint

tához szükséges adatok.

az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit.

Felelősségbiztosítási ágazatba tartozó biztosítási szerződések esetében a

12.6.3. A biztosító az ügyfél kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartá-

károsult személy előzetes hozzájárulása esetén lehetőség van a károsult

sokban tárolt saját adatairól, annak kezeléséről tájékoztatást ad, az ügyfél

személy azonosító adataira, a személyi sérülés miatt kárigényt, személyisé-

által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezeti, a tör-

gi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személy adatfelvé-

vényi feltételek fennállása esetén törli, illetve zárolja az adatot. Az ügyfél

telkori, valamint a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotá-

kérésére a biztosító tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt, illetve az általa

ra vonatkozó, valamint e személyt, illetve a károsodott vagyontárgyat érin-

vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott

tő korábbi, ugyanezen ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos biztosí-

adataitól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamá-

tási eseményre vonatkozó adatok átadására is. Felelősségbiztosítási ágazat-

ról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő te-

ba tartozó biztosítási szerződések esetén nem szükséges a károsult személy

vékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az el-

előzetes hozzájárulása a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesí-

hárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az ügyfél személyes adatai-

tő személyt érintő korábbi – felelősségbiztosítási ágazathoz tartozó szerző-

nak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

déssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot

12.6.4. Az ügyfél élhet az Infotv-ben biztosított egyéb jogaival (pl.

nem tartalmazó adatok átadásához.

tiltakozási jog, bírósági jogérvényesítés) is.

Szárazföldi jármű-casco, valamint önálló szárazföldi járművekkel összefüg-

Az ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

gő felelősségbiztosítási ágazatba tartozó biztosítások esetében – ez utób-

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkeze-

biaknál a károsult előzetes hozzájárulása nélkül is – lehet kérni másik biz-

lőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy

tosítótól a járműazonosító adatok (rendszám, alvázszám) alapján az adott

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve

járművet érintően bekövetkezett biztosítási eseményre (így különösen a

kötelező adatkezelés esetén;

káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű sérüléseire és az azokkal kap-

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszer-

csolatos károk megtérítésére vonatkozó adatokat, ideértve a megkereső

zés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, va-

biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetkezett, de nem gépjármű
által okozott károk adatait is), az elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár össze-

lamint
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

gére vonatkozó adatokat.

Az ügyfél a jogainak megsértése esetén, vagy, ha az adatkezelőnek a tilta-

A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti

kozási jog gyakorlásával összefüggésben hozott döntésével nem ért egyet,

adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek

bírósághoz fordulhat.

hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kö-

12.6.5. Kártérítés, sérelemdíj

teles átadni a megkereső biztosítónak.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adat-
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biztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt

Az ügymenet kiszervezését végző fontosabb jogalanyokra, szervezetekre, az

megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével

általuk végzett tevékenység leírására vonatkozó tájékoztató megtekinthető

vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett szemé-

a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban és a www.groupama.hu honlapon is.

lyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A biztosítóval kötött szerződés alapján kizárólag a kiszervezett tevékenység

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott

végzéséhez szükséges célokra használhatóak a biztosítótól kapott adatok.

kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó

A kiszervezett tevékenységet végzők az adat- és titokvédelemre vonatkozó

által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatke-

jogszabályokat kötelesek betartani. A biztosítási titok megőrzésére vonat-

zelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizeté-

kozó kötelezettséget, felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő

sének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett sze-

intézkedéseket a velük kötött szerződés is biztosítja. A kiszervezett tevé-

mélyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan

kenységgel harmadik személynek okozott kárért a biztosító felelős és a biz-

ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj

tosító köteles a felmerült sérelemdíjat megfizetni.

annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsérté-

12.8. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok kezelése

sével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan

Jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdés, pa-

magatartásából származott.

nasz esetén személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó

12.6.6. A biztosító az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja

munkatársaihoz fordulhat. Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségéről a

végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biz-

www.groupama.hu weboldalunkon tájékozódhat. Telefonon keresztül a

tosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A biztosító gondoskodik

biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán, illetve elektronikus

az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési in-

levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is

tézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-

állunk rendelkezésére. Amennyiben írásban kíván bejelentést tenni azt az

és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon

Az adatokat a biztosító védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, to-

is megteheti.

vábbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a vé-

A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja.

letlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megvál-

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei:

tozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf.

12.6.7. A jelen „Tudnivalók”-ban hivatkozott jogszabályok megtekinthetők

777, központi telefonszáma: +36 1 489 9100, a személyes ügyfélszolgálat

a www.groupama.hu honlapon.

nyitvatartási idejében hívható, ingyenes telefonszám: +36 80 203 776, köz-

12.6.8. Az Infotv. 65.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és In-

ponti fax: +36 1 489 9102, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

formációszabadság Hatóság az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fo-

adatkezeléseiről az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében

gyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank-

hatósági nyilvántartást vezet (adatvédelmi nyilvántartás). A biztosító által

nál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés

bejelentett adatkezeléseket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-

létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a

ság Hatóság NAIH – 59292-59318/2012., NAIH – 78398/2014., NAIH –

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bíró-

83015/2015., NAIH – 83727-83733/2015., NAIH – 100950/2016., NAIH –

sághoz fordulhat, vagy – amennyiben Ön fogyasztó – a Pénzügyi Békéltető

123122/2017. adatkezelési számokon vette nyilvántartásba.

Testület (személyes ügyfélszolgálati iroda címe: 1013 Budapest, Krisztina krt.

12.7. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

39., meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square

A Bit. 138.§ (1) bekezdésének o. pontja alapján a biztosítási titok megtar-

Irodaház), levélcím: 1525 Budapest, Pf. 172, központi telefonszám:

tásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez

+36 1 489 9700, a személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében hívható,

szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel

ingyenes telefonszám: +36 80 203 776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) el-

szemben. A kiszervezett tevékenységet végzők részére a biztosító az ügy-

járását kezdeményezheti. 2016. október 15-től bármelyik kormányablakban

felek személyes adatait továbbíthatja. Amennyiben a kiszervezett tevé-

is lehetősége van pénzügyi fogyasztóvédelmi panasz, közérdekű bejelentés

kenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát továbbítja a

vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem leadására.

kiszervezett tevékenységet végzőhöz, úgy a kiszervezett tevékenységet

Amennyiben online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos a jogvitája, az

végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül.

Európai Unió online vitarendezési platformján kezdeményezheti a jogvita

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító részére különösen az alábbi szervezetek/sze-

bírósági eljáráson kívüli rendezését. Az Európai online vitarendezési plat-

mélyek végeznek az ügymenet kiszervezése során tevékenységet:
Kiszervezett tevékenységet
végzők

Adatátadás célja,
tevékenység

formról bővebb információkat talál a www.groupama.hu weboldalunkon.
Az Európai Unió online vitarendezési platformjának elérhetősége: web:
http://ec.europa.eu/odr.
A bíróság eljárására 2017. december 31-ig a polgári perrendtartásról szóló

nyomdák, posta

kárszakértők, autókereskedők,
javítók

az ügyfeleket tájékoztató levelek,
nyomtatványok előállítása,
csekkek nyomtatása és azok
ügyfelek felé történő továbbítása
kárfelvétel, kárfelmérés,
kárigény elbírálása

1952. évi III. törvény rendelkezései irányadóak. A bíróság eljárására a 2018.
január 1-jén és az azt követően indult ügyekben a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvényt kell alkalmazni. Panaszkezelésre vonatkozó
további részletes információk és a biztosító Panaszkezelési Szabályzata
megtekinthető a www.groupama.hu weboldal „fogyasztóvédelem” menüpontjában.
12.9. Tájékoztató a FATCA-törvény alapján fennálló kötelezettsé-

igazságügyi szakértők

szolgáltatási igény elbírálása,
szakértői tevékenység

ügyvédek

a biztosító jogi képviselete

orvosok

kockázat és szolgáltatási igény
elbírálása

A biztosító, mint a FATCA-törvény szerinti ún. Jelentő Magyar Pénzügyi In-

magánnyomozók

kárbejelentés ellenőrzése

(tőkegyűjtéses életbiztosítások, a FATCA-törvény szerint pénzügyi számlák)

követeléskezelő cégek

követelések kezelése, behajtása

vonatkozásában elvégezni a számlatulajdonos FATCA-törvényben foglalt

programozók, számítástechnikai
tevékenységet végző cégek

programozás, szoftverkészítés,
adatfeldolgozás

8

gekről
Jelen tájékoztató a Bit. 148.§ (2) bekezdésében szereplő írásbeli tájékoztatási kötelezettség teljesítését célozza.
tézmény köteles az ún. készpénz egyenértékkel rendelkező biztosítások

Megállapodás (a továbbiakban: FATCA Megállapodás) I. számú Melléklete
szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban
jelen pontban: illetőségvizsgálat).

A FATCA Megállapodás értelmében az illetőségvizsgálat során a természetes személy ügyfél köteles az arra vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a
biztosító rendelkezésére bocsátani, hogy adóügyi szempontból belföldi illetőségű-e az Egyesült Államokban (ebből a szempontból egy egyesült államokbeli állampolgár adózás tekintetében belföldi illetőségűnek minősül
az Egyesült Államokban még akkor is, ha a számlatulajdonos egy másik országban szintén adózási kötelezettség alá esik), illetve a jogi személy ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy a FATCA-törvényben meghatározott kategóriák közül melyikbe tartozik.
Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a biztosító egy pénzügyi számlát
(életbiztosítási szerződést) az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként,
vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosít.
A biztosító a pénzügyi számlát a FATCA-törvényben meghatározott Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként minősíti, amennyiben az ügyfél az
illetőségvizsgálat elvégzéséhez nem járul hozzá, vagy az illetőségvizsgálat
más okból sikertelen.
Az illetőségvizsgálathoz szükséges nyilatkozatok beszerzésére a pénzmosási ügyfél-azonosítási kötelezettség lefolytatásával együtt kerül sor.
A FATCA-törvény értelmében, az Aktv. 43/B–43/C.§-ában meghatározott
szabályok alapján az illetőségvizsgálat keretében Egyesült Államoknak
Jelentendő Számlaként azonosított életbiztosításról és számlatulajdonosának adatairól a biztosító évente, az adóévet követő év június 30-ig köteles
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti információcsere teljesülése
érdekében.
Az Aktv. 43/B–43/C.§-a szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás
tényéről a biztosító a számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől
számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.
A számlatulajdonost a biztosító felé 5 munkanapon belül változásbejelentési kötelezettség terheli, amennyiben adataiban – így különösen, melyek
adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be.
12.10. Tájékoztató az Aktv. alapján fennálló kötelezettségekről
A biztosító, mint az Aktv. hatálya alá tartozó Jelentő Magyar Intézmény köteles az ún. visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződések (az
Aktv. szerint pénzügyi számlák) vonatkozásában elvégezni a Számlatulaj-

donos (ügyfél) illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban jelen pontban: illetőségvizsgálat).
Az Aktv. értelmében az illetőségvizsgálat során az ügyfél köteles az adóügyi
illetőségére vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a biztosító rendelkezésére bocsátani. Az Aktv. szerinti Passzív Nem Pénzügyi Jogalany ügyfél köteles továbbá nyilatkozni az Aktv. alapján Jelentendő Személynek minősülő,
Ellenőrzést gyakorló személyekről.
Amennyiben a nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos (ügyfél) adózási
szempontból tagállamban vagy az Aktv. szerinti más államban rendelkezik
illetőséggel, a biztosító a számlát Jelentendő Pénzügyi Számlaként kezeli.
Az Aktv. értelmében a biztosító az illetőségvizsgálat keretében megszerzett, az Aktv. alapján jelentendő adatokról évente, az adóévet követő év június 30-ig köteles tájékoztatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely
az automatikus információcsere keretében közli az Európai Unió tagállama
vagy más állami hatáskörrel rendelkező hatóságával az Aktv-ben meghatározott adatokat.
Az Aktv. szerinti, NAV felé fennálló adatszolgáltatás teljesítése esetén az
adatszolgáltatás tényéről a biztosító a Számlatulajdonost (ügyfelet) az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban – ha az lehetséges, elektronikus úton – tájékoztatja.
12.11. Tájékoztató a fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről
szóló beszámoló közzétételéről
A biztosító a Bit. 108.§ (1) bekezdése alapján köteles évente jelentést közzétenni fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről. A jelentéssel összefüggő részletszabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A biztosító
a Bit. 108.§ (1) bekezdése szerinti, a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről szóló jelentését a honlapján közzéteszi.
Biztosítónk legfontosabb adatai
Név: Groupama Biztosító Zrt.
Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva: 1987)
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre
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