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Fókuszban az ügyféltájékoztatás! 

- Az értékesítés általános elvei 

- Termékfejlesztés  

- Termék-felülvizsgálat 

- Új ügyfél-tájékoztató dokumentumok – KID, PID 

- Tanácsadással, tanácsadás nélküli értékesítés 

- Új, különös szabályok a többes ügynökre  

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Mit hozott az IDD (és a PRIIPs) 
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Az értékesítés általános elvei 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Mit hozott az IDD (és a PRIIPs) 

• becsületes, tisztességes, szakszerű, az ügyfelek legjobb érdeke szerinti eljárás 
követelménye Tisztességes eljárás 

• az ügyfélnek javasolt biztosítási terméknek összhangban kell állnia az ügyfél biztosítási 
igényeivel és szükségleteivel 

 

Az ügyfél igényei és a 
javasolt termék 

összhangja 

• Tilos a javadalmazással arra ösztönözni, hogy az értékesítő bizonyos biztosítási terméket 
ajánljon az ügyfélnek, amikor más, az ügyfél igényeinek jobban megfelelő biztosítási 
terméket is ajánlhatna 

• UL plusz követelmény – ne gyakoroljon káros hatást az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 
minőségére (részletes szempontok bizottsági végrehajtási rendeletben) 

Javadalmazási politika 
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Értékesítési folyamat 

Termékfejlesztés, 
termékfelülvizsgálat 

(POG) 
Ügyféltájékoztatás Igényfelmérés 

Termékkiválasztás Termékismertető 



6 Értékesítés, de hogyan? - IDD 

POG – Product oversight and governance 

Termékek előzetes 
belső jóváhagyása 

• Termékfejlesztési 
utasítás (belső 
eljárásrend) 

• Értékesítési 
stratégia 

• Célpiac 
meghatározása 

Évenkénti termék-
felülvizsgálat 

• Értékesítési 
stratégia/célpiac 
módosítása – 
amennyiben 
szükséges 

Biztosításközvetítő 

• A biztosító köteles 
átadni a termékhez 
kapcsolódó 
információkat 

• A biztosításközvetítő 
köteles eszerint 
értékesíteni 

• Saját belső 
szabályzat – 
rendszeres 
felülvizsgálat 
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Ügyféltájékoztatás 
Miről? 

- Biztosító elnevezése, felügyeleti hatóság 

- 4. Sz. melléklet A. része (biztosítási szerződés jellemzői) 

- Pénzügyi jelentés közzététele 

- Nyújt-e tanácsadást a termékre 

- Közreműködő javadalmazásának jellege 

- Bit. Adatlap! 

- Biztosítási alapú befektetési termék:  

- KID 

- Kapcsolódó költségek, díjak 

- Irtánymutatások, figyelmeztetések a befektetésekkel kapcsolatban 

Hogyan? 

- A szerződés megkötése előtt kellő időben 

- Bizonyítható és azonosítható módon, világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes, díjmentes 

- Forma: írásbeli / tartós adathordozó/honlap 

Kinek a felelőssége? 

- A biztosítóé, de ha biztosításközvetítő működik közre, akkor a biztosításközvetítőé! 

- Az ügyfél külön nyilatkozatát bizonyítható módon be kell szerezni, hogy ezeket a tájékoztatásokat megkapta 

Értékesítés, de hogyan - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Igényfelmérés 

Alapelv: 

Az ügyfélnek javasolt bármely biztosítási terméknek összhangban kell állnia az ügyfélnek a tájékoztatása alapján megállapítható 

biztosítási igényeivel és szükségleteivel. 

Igényfelmérés: Közérthető formában tárgyilagos tájékoztatást nyújtani a termékről, hogy ezek alapján az ügyfél megalapozott 

döntést hozhasson  

Életbiztosítás: 

- 1 millió Ft. alatti BÖ-nél nem kell 

- Korábban: MNB rendelet részletesen szabályozta a tartalmát, ezt hatályon kívül helyezték 2018.02.23-al 

- Kockázattűrő képesség (l. később) 

 

Minden más biztosítás: 

- l. fenti alapelv 

- Nincs formai kötöttség  

- Aegon: a díjkalkuláció része! 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Termékkiválasztás 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 

Tanácsadás nélküli értékesítés 

• Tárgyilagos tájékoztatás a szóba jöhető termékről 

• A konkrét termék kiválasztása az ügyfélre van 
bízva 

• (PID) 

• Többes ügynök: az ügyfél igényeihez igazodó 
termékcsoportban összehasonlításra alkalmas 
elemzést – versengő termékek teljes körére vagy 
azok közül elegendő számú termékre tekintettel – 
köteles végezni (amely lehetővé teszi a 
legmegfelelőbb termék kiválasztását) – igazolható 
módon át kell adni az ügyfél számára.  

Tanácsadással történő értékesítés 

• Személyre szabott konkrét ajánlás egy vagy több 
biztosítási termékre nézve az ügyfélnek 

• Indoklás, hogy miért az adott termék felel meg 
leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek 

• Biztosítási alapú befektetési termék csak 
tanácsadással értékesíthető – tanácsadás 
alkalmasságára vonatkozó szabályok 

• Többes ügynök: az ügyfél igényeihez igazodó 
termékcsoportban összehasonlításra alkalmas 
elemzést - versengő termékek teljes körére vagy 
azok közül elegendő számú termékre tekintettel -  
köteles végezni és az ügyfél által meghatározott 
igények és szükségletek alapján személyre 
szabott konkrét ajánlást, hogy miért az adott 
termék felel meg legjobban az ügyfélnek – 
igazolható módon át kell adni az ügyfél számára  
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Termékismertető - Élet 

A szerződés megkötése előtt kell átadni (MNB: ajánlattétel előtt) bizonyítható módon 

 

Tartalma: Bit. 4. sz. melléklet B. pont 

Az igényfelmérés alapján miért az adott szolgáltatású, tartalmú és biztosítási összegű 
biztosítás megkötésére tesznek javaslatot (MNB: egész mondatokkal kiírva, részletes 
indokolás) 

A tartam végéig, WL biztosításnál minimum 20 évig 

A visszavásárlási érték 

A díjmentes leszállítás értéke 

 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Termékismertető – Nem-élet 

A szerződés megkötése előtt kell átadni (MNB: ajánlattétel előtt) bizonyítható módon 

Tartalma: Bit. 158/B (5) – (7) és 2017/1469 bizottsági (EU) rendelet - PID 

 

Milyen legyen: egységesített mintadokumentum, rövid, tömör, max 3 oldal, nem félrevezető 

 

Miről szól: 

- A biztosítási termék típusa 

- Biztosítási fedezet, biztosított kockázatok, földrajzi hatály, kizárt kockázatok 

- Díjfizetés 

- Jogok és kötelezettségek 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 



12 Értékesítés, de hogyan? - IDD 
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KID 

1286/2014/EU rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve a biztosítási 

alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról 

• Hatály: csak a megtakarítási életbiztosításokra, 2018.01.01-től 

• Minden biztosító köteles elkészíteni az ún. „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot” 

(KID) az adott életbiztosítási termékről és közzé kell tennie a honlapján 

• Szerződéskötést megelőző tájékoztatás 

• Összhang a szerződési feltételekkel, de nem marketinganyag! 

• Egyértelmű megfogalmazás, világos, tömör és könnyen értelmezhető  

• Legfeljebb 3 A/4-es oldal, olvasható méretű betűnagysággal a következőkről: 

 

Értékesítés, de hogyan? – IDD  Biztosítási alapú befektetési termékekkel 

kapcsolatos többletkövetelmények 



14 

KID 

Nyilatkozat, bevezetés 

„Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet” 

„Milyen termékről van szó?” 

Termék típusa, célja, befektetési eszközök 

A szolgáltatás feltételei, futamidő, stb. 

„Milyen kockázatai vannak a terméknek és mit kaphatok cserébe?” 

Befektetési kockázat, összesített kockázati mutató 

Kifizetés korlátai 

„Mi történik, ha a biztosító nem tud fizetni?” 

„Milyen költségek merülnek fel?” 

„Meddig tartsam meg a terméket és mit kaphatok cserébe?” 

„Hogyan tehetek panaszt?” 

„További fontos információk” 

Értékesítés, de hogyan? – IDD  Biztosítási alapú befektetési termékekkel 

kapcsolatos többletkövetelmények 
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Azért, hogy a biztosító alkalmas 
terméket ajánlhasson, be kell 
szerezni az ügyfél nyilatkozatát: 

- Befektetési területtel összefüggő 
ismereteiről 

- Pénzügyi helyzetéről 

- Veszteségviselési képességeiről 

- Befektetési céljairól 

- Kockázattűréséről  

Az Aegonnál ez az Igényfelmérő 
része, nem külön nyilatkozat 

 

• Alkalmasságra vonatkozó 
nyilatkozat - termékismertető  

 

Kockázattűrő képesség 

 

Biztosítási alapú befektetési termékekkel 

kapcsolatos többletkövetelmények 
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Kockázattűrő képesség 

 

Biztosítási alapú befektetési termékekkel 

kapcsolatos többletkövetelmények 



17 17 Az életbiztosítás 

Köszönöm a figyelmet! 
 

dr. Szeitz Szilvia 

30-817-1776 

szeitz.szilvia@aegon.hu 

 

 

http://www.facebook.com/aegon

