
1 
 

Ukrán, orosz és belorusz állampolgárok 
biztosíthatósága 

(egyéni élet-, nyugdíj- és balesetbiztosítások)  
 
 

A jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson a 2022. február 24-én kitört orosz-

ukrán háború kapcsán Magyarországra érkező ukrán, orosz és belorusz (fehérorosz) 

állampolgárok biztosíthatóságára vonatkozóan. 

 

A külföldi állampolgárokkal történő élet-, nyugdíj- és balesetbiztosítási ajánlatfelvételt 

alapvetően továbbra is a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében és a PKR, valamint a 

KINGA Infótárban is megtalálható összefoglaló szabályozza, de mivel Ukrajna, Oroszország 

és Belarusz nem az EGT (Európai Gazdasági Térség: Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland 

és Liechtenstein) tagállamai, ezért állampolgáraikra az alábbi speciális szabályok 

vonatkoznak.  

 

1. Ukrán szerződő magánszemélyek 

Az alábbi feltételeknek egyszerre kell, hogy megfeleljen minden élet-, nyugdíj- és 

balesetbiztosítási ajánlatunk szerződője: 

 magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik ÉS 

 magyar adóilletőséggel rendelkezik ÉS 

 magyar nyelv megfelelő, bizonyított ismerete, amennyiben a szerződési feltételek 

magyarul kerülnek átadásra. 

 

2. Ukrán biztosítottak 

Az alábbi feltételeknek egyszerre kell, hogy megfeleljen minden élet-, nyugdíj- és 

balesetbiztosítási ajánlatunk biztosítottja: 

 magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik ÉS 

 magyar adóilletőséggel rendelkezik ÉS 

 magyar nyelv megfelelő, bizonyított ismerete, amennyiben a szerződési feltételek 

magyarul kerülnek átadásra. 

 

3. Orosz és belorusz szerződők és biztosítottak 

A jelen tájékoztató kiadásától további értesítésig orosz és belorusz állampolgárok 

szerződőként és biztosítottként sem szerepelhetnek élet-, nyugdíj- és balesetbiztosítási 

ajánlatokban. Amennyiben ilyen ajánlat kerül felvételre, a kockázatelbírálás során az 

ajánlat mérlegelés nélkül elutasításra kerül. 
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4. Tartózkodási vagy letelepedési engedélyhez szükséges egészségbiztosítás 

Ideiglenes letelepedési engedélyhez, nemzeti letelepedési engedélyhez és EK letelepedési 

engedélyhez szüksége van arra a kérelmezőnek, hogy az egészségügyi ellátások teljes 

körére biztosítottnak minősüljön, vagy az egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani 

tudja. Tekintettel arra, hogy teljes körű egészségügyi ellátást egyik termékünkkel sem 

tudunk biztosítani, így ilyen céllal élet- és balesetbiztosítási ajánlat ukrán állampolgárokkal 

sem vehető fel. 

 

 

Budapest, 2022. április 13. 

Életbiztosítási Üzletág 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet: Külföldi állampolgárokkal és magyar állampolgárok külföldi 

tartózkodásával kapcsolatos tájékoztató (2019. október 7.) 
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Külföldi állampolgárokkal és magyar állampolgárok külföldi 
tartózkodásával kapcsolatos tájékoztató 

 
 
A jelen tájékoztató áttekinti azokat a tipikus élethelyzeteket, amikor országkockázat merülhet fel egy 
élet- vagy balesetbiztosítási ajánlat kapcsán. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy más 
szabályok érvényesek akkor, ha a szerződő belföldön élő magyar állampolgár, de a biztosított külföldi, 
állandó ottani tartózkodással. 
Az alábbi tájékoztatót azzal a céllal állítottuk össze, hogy megkönnyítsük annak eldöntését, hogy egy 
potenciális ügyféllel lehetséges-e élet- vagy balesetbiztosítási ajánlat felvétele és lehetséges-e a kötés 
az általa megjelölt biztosítottra. 
Fontos kiemelni, hogy az alábbi szabályok és útmutatások nem helyettesítik, hanem kiegészítik az 
életbiztosítási szerződési feltételeinkben szereplő rendelkezéseket. 
 
 

1. Tartózkodási vagy letelepedési engedélyhez szükséges egészségbiztosítás 
 
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (korábbi nevén Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) 
honlapján a kérelemhez csatolandó kötelező mellékletként szerepel a teljes körű egészségügyi 
ellátásra való jogosultságának igazolása. A honlapon megtalálható továbbá: „A tartózkodási engedély 
iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére 
biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi 
szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), 
vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.” 
 
Tekintettel arra, hogy teljes körű egészségügyi ellátást egyik termékünkkel sem tudunk biztosítani, így 
ilyen céllal életbiztosítási ajánlat nem vehető fel. 
 
Ezen kérdés akkor is felmerül, ha a szerződő tisztán magyar állampolgár, és neki teljes jogon járna az 
egészségügyi ellátás, de nem ő lenne a biztosított. Ebben az esetben ugyanis nem a szerződő 
személyére vonatkozóan kell vizsgálni a helyzetet. 
 
 

2. Külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet szerződők ajánlatai 
 
Fontos tudni, hogy amennyiben a szerződő nem természetes személy, hanem gazdálkodó szervezet, 
akkor sem vehető fel ajánlat, ha annak szerződésben meghatározott székhelye nem Magyarországon 
van, függetlenül attól, hogy esetleg a biztosítottak magyarországi lakhellyel rendelkeznek. 
 
 

3. Magyarországon élő külföldi állampolgárok ajánlatai, akik nem rendelkeznek állandó 
magyarországi tartózkodási engedéllyel 

 
Nem lehet szerződő élet-, baleset és egészségbiztosításban olyan külföldi állampolgár, aki nem 
rendelkezik állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel. Ezen túlmenően TAJ szám hiányában TB 
kiegészítő biztosítottként nem köthető. 
Amennyiben a biztosított nem rendelkezik állandó tartózkodási engedéllyel, akkor rá köthető élet- és 
balesetbiztosítás, ilyenkor csak az országkockázat vizsgálata kötelező, és csak engedéllyel köthető 
javára biztosítás. 
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4. Magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi állampolgár diákok ajánlatai 
 
Nem lehet szerződő olyan külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi állandó 
tartózkodási engedéllyel. Ezen túlmenően biztosítottként sem köthető részére TAJ szám hiányában TB 
kiegészítő 
Amennyiben a külföldi diák célja az ajánlattétellel az, hogy baleset vagy betegség esetén kapjon 
megfelelő orvosi kezelést, ajánlat nem vehető fel, mivel egyéni szolgáltatásfinanszírozó 
egészségbiztosítási terméket társaságunk nem értékesít.  
 
Amennyiben a külföldi diák határozatlan, vagy legalább két év határozott időre érkezik az országba, 
elképzelhetőnek tartja, hogy itt telepedik le, és élet- vagy balesetbiztosítási szerződést szeretne kötni, 
akkor az Ajánlatfeldolgozó Centrum (AFC) vezetője és a Társaság kockázatelbírálási vezetője 
együttesen engedélyezheti az ajánlat felvételét, de ehhez magyarországi állandó tartózkodási 
engedély  megléte is szükséges. Az engedélyt mindenképpen az ajánlat felvételét megelőzően, PKR 
rendszeren keresztül kell igényelni. Az ilyen esetekben az igényfelmérés során külön fel kell hívni az 
ügyfél figyelmét a tartós külföldi (tehát Magyarországtól eltérő) tartózkodáshoz kapcsolódó 
bejelentési kötelezettségére (ld. 6. pont), illetve a kockázatvállalás területi hatályára.  
 
Amennyiben egy diák két évnél rövidebb határozott időre érkezik Magyarországra, élet- vagy 
balesetbiztosítási ajánlat nem vehető fel. 
 
 

5. Külföldön tanuló magyar állampolgár diákok ajánlatai 
 
Az ilyen esetekben az élet- vagy balesetbiztosítási ajánlat felvételét megelőzően az Ajánlat Feldolgozó 
Centrum (AFC) vezetője és a Társaság kockázatelbírálási vezetője együttesen engedélyezheti az ajánlat 
felvételét. Fontos, hogy a szerződőnek ebben az esetben is rendelkeznie kell magyarországi állandó 
tartózkodási engedéllyel. Az engedélyt mindenképpen az ajánlat felvételét megelőzően, PKR 
rendszeren keresztül kell igényelni. Az engedély igénylése során kötelező megadni (legalább) a 
célországot, azaz a külföldi tanulmányok helyszínét és várható időtartamát. Emellett megadható 
minden olyan adat és körülmény, ami segíti az adott szituáció kockázatának felmérését. Az ügyfelek 
figyelmét ezekben az esetekben is fel kell hívni a kockázatvállalás területi hatályára.  
 
 

6. Változásbejelentési kötelezettség külföldi tartózkodás esetén 
 
A változásbejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat a termékek aktuális szabályzatai 
tartalmazzák. A jelen tájékoztató kiadásakor a szabályzatok az alábbiak szerint rendelkeznek: 
A szerződő és a biztosított köteles a biztosítónak írásban bejelenteni a biztosított szerződéskötéskori 
állandó lakhelyéről (ország) való távozását az indulás ismert időpontja előtt 30 nappal, amennyiben ott 
legalább 3 hónapot tartózkodik, továbbá, ha a 3 hónap túllépéséről a tartózkodás ideje alatt szerez 
tudomást, akkor a tudomásszerzést követő 30 napon belül. A biztosító a bejelentést követő 15 napon 
belül mérlegeli az országkockázatot, majd a kockázat vállalhatóságának feltételeiről tájékoztatja a 
szerződőt. 
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7. Kik jogosultak állandó tartózkodásra? 
 
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény szerint 
 

16. § (1) Állandó tartózkodásra jogosult 
a) az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén 

tartózkodott, 
b) az a családtag, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, 
c) az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és 

öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, valamint 
d) az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke. 
(2)  
(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag Magyarország területén tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, és Magyarország területére száznyolcvan napon belül kilencven napot 
meghaladó időre visszatér, az állandó tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges időtartam 
újrakezdődik. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. október 7. 
 
Életbiztosítási Üzletág 

 
 
 
 
 

 

 

 


