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• Az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekeit esetlegesen sértő összeférhetetlenség 

típusainak meghatározása céljából figyelembe veendő körülményeknek és helyzeteknek 

olyan eseteket kell magukban foglalniuk, amelyekben a biztosításközvetítő vagy a biztosító 

valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ügyfél 

kárára.  

• Az összeférhetetlenség kezelését célzó szervezeti intézkedéseket és eljárásokat 

körültekintően a biztosításközvetítő vagy biztosító, valamint azok csoportjának méretéhez és 

tevékenységéhez, továbbá az ügyfél érdekei sérelmének kockázatához kell igazítani. Meg 

kell határozni a lehetséges intézkedések és eljárások nem kimerítő jellegű listáját annak 

érdekében, hogy az a biztosításközvetítők és biztosítók számára iránymutatásul szolgáljon 

az összeférhetetlenség kezelése céljából rendszerint figyelembe veendő intézkedéseket és 

eljárásokat illetően. 

Összeférhetetlenség veszélye 
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A biztosítási alapú befektetési termékekhez kapcsolódó biztosítási értékesítési tevékenységek 
folytatása során keletkező és az ügyfél érdekei sérelmének kockázatával járó 
összeférhetetlenségi formák azonosítása érdekében a biztosításközvetítőknek és biztosítóknak 
értékelniük kell, hogy maguknak, valamely érintett személynek vagy bármely, hozzájuk 
ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személynek olyan érdeke fűződik-e 
a biztosítási értékesítési tevékenységek eredményéhez, amely megfelel az alábbi 
kritériumoknak: 

a) eltér az ügyfél vagy a potenciális ügyfél biztosítási értékesítési tevékenységek 
eredményéhez fűződő érdekétől; 

b) az értékesítési tevékenységek eredményét az ügyfél kárára képes befolyásolni. 

 

 

Összeférhetetlenség fennállásának 

megelőzése 
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Értékelés tekintetében a biztosításközvetítőknek és biztosítóknak minimumkritériumok 
alkalmazásával figyelembe kell venniük az alábbi helyzeteket: 

a) a biztosításközvetítő vagy a biztosító, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk 
ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy valószínűsíthetően 
pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ügyfél esetleges kárára; 

b) a biztosításközvetítő vagy a biztosító, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk 
ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy pénzügyi vagy egyéb 
ösztönző miatt egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az ügyfél 
érdekével szemben; 

c) a biztosításközvetítő vagy a biztosító, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk 
ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy jelentős mértékben részt 
vesz a biztosítási alapú befektetési termékek kezelésében vagy fejlesztésében, különösen 
amennyiben e személy befolyással bír az említett termékek árazására vagy értékesítésének 
költségeire. 

 

 

Összeférhetetlenség fennállásának 

megelőzése – minimumkritériumok 

alkalmazása 
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A biztosításközvetítőknek és biztosítóknak olyan hatékony, írásban rögzített 
összeférhetetlenségi politikát kell kidolgozniuk, bevezetniük és fenntartaniuk, amely megfelel 
méretüknek és felépítésüknek, valamint tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és 
összetettségének. 

 

A megfelelően kidolgozott összeférhetetlenségi politika a következőket tartalmazza: 

a) a végzett konkrét biztosítási értékesítési tevékenységek tekintetében azon körülmények, 
amelyek az ügyfél vagy ügyfelek érdekeiben okozott kár kockázatát hordozó 
összeférhetetlenséget jelentenek vagy ahhoz vezethetnek; 

b) az összeférhetetlenség kezelése és az ügyfél érdekei sérelmének megelőzése érdekében 
követendő eljárások és meghozandó intézkedések. 

 

 

Összeférhetetlenség fennállásának 

megelőzése – összeférhetetlenségi 

politika kidolgozása 
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A követendő eljárásoknak és meghozandó intézkedéseknek adott esetben tartalmazniuk kell az 
alábbiakat: 

a) az összeférhetetlenség kockázatát hordozó tevékenységben részt vevő érintett személyek közötti információcsere 
megelőzését vagy ellenőrzését szolgáló hatékony eljárások, amennyiben az ilyen információcsere kárt okozhat az ügyfél vagy 
ügyfelek érdekeiben; 

b) azon érintett személyek elkülönülő felügyelete, akiknek elsődleges funkciói közé tartozik tevékenységek elvégzése 
olyan ügyfelek nevében vagy szolgáltatások nyújtása olyan ügyfelek számára, akiknek érdekei ütközhetnek, vagy akik más 
módon esetleg ütköző, különböző érdekeket képviselnek, beleértve a biztosításközvetítő vagy a biztosító érdekeit is; 

c) minden közvetlen kapcsolat megszüntetése az egy adott tevékenységet végző érintett személyeknek teljesített 
kifizetések – beleértve a javadalmazást is – és más olyan érintett személyeknek teljesített kifizetések – beleértve a javadalmazást is 
– között, akik főként egy másik tevékenységet folytatnak, amennyiben e tevékenységekhez kapcsolódóan összeférhetetlenség 
merülhet fel; 

d) intézkedések annak megelőzésére vagy korlátozására, hogy bármely személy illetéktelen befolyást gyakoroljon arra, 
aki a biztosítási értékesítési tevékenységeket végzi;  

e) intézkedések annak megelőzésére vagy ellenőrzésére, hogy egy érintett személy egyidejűleg vagy egymás után részt 
vesz-e különböző biztosítási értékesítési tevékenységekben, amennyiben az ilyen részvétel akadályozhatja az 
összeférhetetlenségek megfelelő kezelését; 

f) ajándékozási és juttatási politika, amely egyértelműen meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett ajándék vagy 
előny elfogadható vagy adható, valamint az ajándékok és előnyök elfogadása és adása esetén elvégzendő lépéseket. 

 

Az összeférhetetlenség kezelése és az ügyfél érdekei 

sérelmének megelőzése érdekében követendő 

eljárások és meghozandó intézkedések 
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Az összeférhetetlenségre vonatkozó tájékoztatás céljából a biztosításközvetítőknek és 
biztosítóknak az alábbiak mindegyikét meg kell tenniük: 

 

a) a szóban forgó összeférhetetlenség konkrét leírásának rendelkezésre bocsátása; 

b) az összeférhetetlenség általános jellegének és forrásainak kifejtése; 

c) az összeférhetetlenség eredményeként az ügyfél számára felmerülő kockázatok és az 
e  kockázatok csökkentésére tett lépések kifejtése; 

d) annak egyértelmű indokolása, hogy a biztosításközvetítő vagy biztosító által az 
 összeférhetetlenség megelőzésére vagy kezelésére kidolgozott szervezeti és 
 adminisztratív intézkedések nem elegendőek annak kellő megbízhatósággal való 
 biztosítására, hogy megelőzzék az ügyfél érdekei sérelmének kockázatát. 

 

Ügyfelek tájékoztatása az 

összeférhetetlenség vonatkozásában 
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Intézkedés: Az összeférhetetlenség fennállásáról való tudomásszerzésről, az arról tudomást 
szerző a Biztosító megfelelőségi vezetőjét köteles haladéktalanul értesíteni, aki köteles 
megvizsgálni az összeférhetetlenség fennállásának kérdését és felterjeszti a vezetőnek döntés 
hozatalra. 

Az összeférhetetlenséggel érintett biztosításértékesítő jogviszonyának megszűnésének 
kérdésében a Biztosító Értékesítési, Életbiztosítási vezérigazgató-helyettese dönt. 

Felülvizsgálat: megfelelő intézkedéseket hoznak a hiányosságok kezelésére 

Nyilvántartás-vezetés: A biztosításközvetítőknek és biztosítóknak nyilvántartást kell vezetniük 
– annak rendszeres frissítésével – azokról a helyzetekről, amelyekben az ügyfél érdekei 
sérelmének kockázatával járó összeférhetetlenség merült fel vagy – folyamatban lévő 
szolgáltatás vagy tevékenység esetén – merülhet fel. 

Intézkedések, összeférhetetlenségi 

politika évente történő felülvizsgálata, 

és nyilvántartás-vezetés 
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• A Kódex a MABISZ tagbiztosítói által elfogadott – a jogszabályok végrehajtását segítő – etikai- és 
versenynormákat, valamint az azok megsértése esetén követendő eljárást tartalmazza.  

• A Kódex rendelkezései a MABISZ tagbiztosítói számára kötelező érvényűek.  

• A Kódex rendelkezései elsődlegesen tehát a Biztosítókra vonatkoznak, ugyanakkor a 13. §-a az 
ügynökök versenyetikai szabályait tartalmazza, melyek a következőek: 

• ügyfelek megfelelő tájékoztatása és döntéshozataluk elősegítése 

• a biztosító társaságokkal szembeni bizalom további erősítése 

• az ügynök köteles egyértelműen megnevezni az őt megbízó biztosítót 

• az ügynök köteles személyazonosságát igazolni 

• nem használhat olyan címet vagy foglalkozás-megjelölést, amely az ügyfeleket megtéveszti az ügynök 
feladatával, és felhatalmazásával kapcsolatban 

• az ügynök különösen a szerződés létrejöttével, a biztosító kockázatviselésének lehetséges kezdetével 
kapcsolatban köteles – szerepéről is – teljes körű tájékoztatást adni; az ügynök az üzletkötésért járó 
ellenszolgáltatást, vagy annak egy részét az ügyfélnek, vagy megbízottjának nem ajánlhatja fel, nem adhatja 
át vagy az üzletkötés létrejöttéért mástól anyagi vagy egyéb előnyt nem fogadhat el, illetőleg nem köthet ki 

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGÉNEK  

ETIKAI- ÉS VERSENYKÓDEXE  
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A biztosításközvetítőknek az alábbi „ házi” szabályokat is be kell tartaniuk az AEGON 
partnereként: 

• A Megbízott tevékenysége során mindenkor a legmagasabb szakmai és etikai színvonalon köteles eljárni. 

• A Megbízott üzleti kapcsolataiban, magatartásában és külső megjelenésében is köteles méltóan képviselni a 
Megbízót. 

• A Megbízott minden üzleti tevékenysége és ezzel kapcsolatos nyilvános fellépése során köteles tiszteletben 
tartani a Megbízó jogos gazdasági érdekeit és a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait. 

• A Megbízott köteles a Megbízó hazai és nemzetközi hírnevének védelmére és ehhez méltó magatartás 
tanúsítására. Ezen kötelezettség a megbízási szerződés érvényben lététől függetlenül, időbeni korlát nélkül 
fennáll. 

• A Megbízott köteles egyértelműen megnevezni a Megbízót és azt a szervezeti egységet, amelyhez tartozik. 

• A Megbízott köteles mindenkor arra törekedni, hogy a biztosítási szerződés mind az ügyfél, mind a Megbízó 
részére előnyös, és az adott körülményeknek a legmegfelelőbb legyen. 

• A Megbízott köteles törekedni arra, hogy a szerződést az ügyfél a Megbízó lehetőségeinek és tartós 
érdekének szem előtt tartásával kösse meg. 

• A Megbízott köteles tájékoztatni az ügyfelet saját jogosultságának terjedelméről, és szerepéről a szerződés 
létrejöttében, valamint Megbízó kockázatviselésének lehetséges kezdetéről. 

 

 

 

 

 

 

AEGON – ETIKAI SZABÁLYAI I. 
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• A Megbízott köteles a biztosítási szolgáltatásokról részletes információt adni, és köteles törekedni arra, 
hogy ne adjon megalapozatlan és túlzó várakozást keltő adatokat. 

• Az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéret vagy információ adása tilos. 

• A Megbízott az ügyféllel való kapcsolatfelvételkor köteles meggyőződni arról, hogy az ügyféllel a Megbízó 
másik közvetítője még nem állapodott meg konkrét szerződéskötésben. 

• Tilos az ügyfélnek nyújtott bármely biztosítási tanácsadásért külön ellenszolgáltatást elfogadni. 

• A Megbízott köteles a biztosítási szolgáltatásokról részletes információt adni, és köteles törekedni arra, 
hogy ne adjon megalapozatlan és túlzó várakozást keltő adatokat. 

• Az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéret vagy információ adása tilos. 

• A Megbízott az ügyféllel való kapcsolatfelvételkor köteles meggyőződni arról, hogy az ügyféllel a Megbízó 
másik közvetítője még nem állapodott meg konkrét szerződéskötésben. 

• Tilos az ügyfélnek nyújtott bármely biztosítási tanácsadásért külön ellenszolgáltatást elfogadni. 

 

 

AEGON – ETIKAI SZABÁLYAI II. 


