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Vállalati Vagyonbiztosítások 
1. sz. függelék

Az

1) Aegon Trend II. Vagyonbiztosítási feltétételek

2) Aegon Trend II. Felelôsségbiztosítási feltételek

3) Aegon Total II. Vagyonbiztosítási feltétételek

4) Aegon Trend Master Vagyonbiztosítási feltételek

5) Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

6) Aegon Magyarország Zrt. Szerelés Biztosítás (EAR) II.

7) Szakmai felelôsségbiztosítási feltételek

8) Utazási vállalkozók utazásszervezôi vagyoni biztosíték biztosítása

Általános feltételei a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi  
LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltaknak megfelelôen  
az alábbiakkal módosul 2022. május 15-tôl:

Amennyiben a vonatkozó különös feltétel és jelen függelék között 
ellentmondás áll fenn, úgy a függelékben foglaltak az irányadóak.

Az ügyfelek tájékoztatásának kiegészítése a 152. § (1) a) és e) 
pontja alapján:

Biztosító

1. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen 
mûködô Részvénytársaság (rövidített neve: Aegon 
Magyarország Zrt.). A Társaság az 1016/1986. (IV.17.) MT 
számú határozatával megalapított Állami Biztosító általános 
jogutódja, s az 1989. évi XIII. tv. alapján alakult át gazdasági 
társasággá 1990. július 1. napján.

 A társaságot a Fôvárosi Cégbíróság a 01-10-0401365 szám 
alatt tartja nyilván.

 Adószám: 10389395-4-44

 A társaság székhelye: 1091 Budapest, Üllôi út 1.

2. Ügyfélszolgálat:

 Telefonszám: (+36) 1-477-4800

 Elektronikus elérhetôség: www.aegon.hu/irjonnekunk

 Ügyfélszolgálati irodák listája megtekinthetô:
 https://www.aegon.hu/ugyintezes/kiemelt-ugyfelszolgalati-

irodak.html

3. A Biztosító köteles évente jelentést közzétenni 
fizetôképességérôl és pénzügyi helyzetérôl. A jelentés 
kötelezô tartalma a Biztosító honlapján (www.aegon.hu)  
elôször 2017-ben tekinthetô meg a 2016-os évre 
vonatkozóan.

A biztosítási szerződési feltételek kiegészítése a 121. § (1) d) 
pontja alapján:

A Biztosító a szolgáltatást érvényes magyar fizetôeszközzel,  
a szerzôdés szerint kivételek figyelembevételével Forint kifizetéssel, 
illetve assistance esetében természetben teljesíti. 

121. § (1) pontja alapján:

A szerzôdés maradékjogok nélkül szûnik meg a biztosítások kár- 
és kockázati besorolásukra tekintettel. Az esetleges elszámolási 
jogosultságok a díjfizetésre és a károk rendezésére valamint a 
jogorvoslati szabályok szerint maradnak fenn.

A feltételek módosulnak a 122/A. § alapján: 

Ha a szerzôdéskötést követôen a biztosítási szerzôdésre tekintettel 
igénybe vehetô adókedvezményre vagy adójóváírásra jogosító 
jogszabályi feltételek megváltoznak, a Biztosító a jogszabályváltozás 
hatálybalépését követô hatvan napon belül javaslatot tehet a 
biztosítási szerzôdés vagy az ahhoz kapcsolódó általános szerzôdési 
feltételek megváltozott szabályozásra tekintettel történô módosítására 
annak érdekében, hogy a szerzôdés tartalma az adókedvezmény vagy 
adójóváírás igénybevételére jogosító feltételeknek megfeleljen.

Ha a Szerzôdô fél a módosító javaslatot az arról szóló tájékoztatás 
kézhezvételétôl számított harminc napon belül nem utasítja el, 
a szerzôdés a módosító javaslatban meghatározott feltételekkel a 
jogszabályváltozás hatálybalépésének idôpontjával módosul.

A módosító javaslat Szerzôdô általi elutasítása nem adhat alapot a 
szerzôdés Biztosító általi felmondására.

A biztosítási és üzleti titkokra, valamint az adatkezelésre  
vonatkozó szabályok módosulnak az alábbiak szerint:

A biztosító a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Bit.) felhatalmazása alapján biztosítási 
titoknak minôsülô adatokat kezel. A biztosító a személyes adatokat 
a biztosítási szerzôdés fennállásának idején, valamint azon idôtartam 
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthetô. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô adatokat 
az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az egészségügyi adatokat 
vagy az adatvédelmi törvény szerinti különleges adatokat 20 év eltel-
tével törölni kell.

Biztosítási titok minden olyan – minôsített adatot nem tartalmazó –,  
a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére 
álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô 
ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, 
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve 
a viszontbiztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.

Bit 135. § 

(1) A biztosító vagy a viszontbiztosító jogosult kezelni 
ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minôsülô adatait, 
amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, 
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.  
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, 
módosításához, állományban tartásához, a biztosítási 
szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, 
vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból  
végzett adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak  
az ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás 
megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak 
megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

(3) rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító 
vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait 
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és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos 
tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Bit 136. §

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl 
szóló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott 
egészségügyi adatokat a biztosító a 135. § (1) bekezdésében 
meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az 
érintett kifejezett hozzájárulásával kezelheti.

Bit 137. §

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak 
képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan 
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

c) a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott tanúsító 
szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása 
keretében ismeri meg.

Bit 138. §

(1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

 a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

 b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyomozó 
hatósággal és az ügyészséggel,

 c) büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, 
közigazgatási perben eljáró bírósággal, a bíróság által 
kirendelt szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben 
eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csôdeljárásban 
eljáró vagyonfelügyelôvel, a felszámolási eljárásban 
eljáró ideiglenes vagyonfelügyelôvel, rendkívüli 
vagyonfelügyelôvel, felszámolóval, a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásában eljáró 
fôhitelezôvel, Családi Csôdvédelmi Szolgálattal, családi 
vagyonfelügyelôvel, bírósággal,

 d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa 
kirendelt szakértôvel,

 e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal, 

 f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

 g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

 h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

 i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. 
§ (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi 
államigazgatási szervvel,

 j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a 
titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,

 k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, 
valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló 
biztosítókkal,

 l) a törvényben szabályozott adattovábbítások során 
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást 
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti 
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, továbbá 
a jármûnyilvántartásban nem szereplô gépjármûvekkel 
kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggô hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási 
hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási 
szervével, 

 m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô 
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az erre 
irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevô 
biztosítóval, 

 n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez 
szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás 
közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és 
a Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a Nemzeti 
Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a 
Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal 
és a kárképviselôvel, továbbá – a közúti közlekedési 
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi 
jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû javítási 
adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján –  
a károkozóval,

 o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok 
tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, 
továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges 
adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

 p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által 
támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés 
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint 
a harmadik országbeli Biztosító székhelye szerinti állam 
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal –  
a harmadik országbeli Biztosítóval, biztosításközvetítôvel,

 q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,

 r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósággal, 

 s) a bonus–malus rendszer, az abba való besorolás, illetve 
a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti 
adatra és bonus–malus besorolásra nézve a rendeletben 
szabályozott esetekben a Biztosítóval,

 t) a mezôgazdasági biztosítási szerzôdés díjához nyújtott 
támogatást igénybe vevô biztosítottak esetében az 
agrárkár-megállapító szervvel, a mezôgazdasági igazgatási 
szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint 
az agrárpolitikáért felelôs miniszter által vezetett 
minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel 
foglalkozó intézménnyel,

 u) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

  szemben, ha az a)–j), n), s), t) és u) pontban megjelölt szerv 
vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés 
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és 
jogalapját, azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy 
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és 
jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának 
minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi 
rendelkezés megjelölése is.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok 
megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll 
fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót 
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi 
kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô 
adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

(2a) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a Hpt.-ben1 meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben 
a pénzügyi szolgáltatásból eredô követeléshez kapcsolódó 
biztosítási szerzôdés vonatkozásában, ha a pénzügyi 
intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, 
amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés 
megjelölését, a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját.

 (3) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által 
az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a Magyarország 
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 
között a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról 
és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló 
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Megállapodás kihirdetésérôl, valamint az ezzel összefüggô 
egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. 
törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az 
adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló 
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 
43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében 
merül ki.

(3a) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által 
az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. 
§-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény 
alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötelezettség 
teljesítésében merül ki.

(4) A biztosító vagy a viszontbiztosító az (1) és (6) bekezdésekben, 
 a 137. §-ban, a 140. §-ban és a 141. §-ban meghatározott 

esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait 
továbbíthatja.

(5) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül 
az (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is 
kiterjed.

(6) A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, 
 az elôkészítô eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, az 

ügyészség, továbbá a bíróság adatkérésére, illetve írásbeli 
megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban 
tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási 
ügylet 

 a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben 
  foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív 
  anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal 
  vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy 

lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben 
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,

 b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer 
birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer 
készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal 
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény 
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus 
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, 
pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben 
elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben.

(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az 
Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 
szóló törvény meghatározott bejelentési kötelezettségének 
tesz eleget.

(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét 
a felügyeleti ellenôrzési eljárás során a csoportfelügyelet 
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport 
irányító tagja részére történô átadása.

Bit 139. §

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az 
esetben, ha

a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minôsülô 
adatot,

b) a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl 
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben 
meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi 
információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából 
írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot, valamint ha a 
biztosító vagy a viszontbiztosító csoportszinten meghatározott 

pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és 
eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti.

Bit 140. §

(1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a 
viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, 
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó 
szervezethez történô adattovábbítás abban az esetben:

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

 b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az 
adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba való 
továbbítására vonatkozó elôírásoknak megfelel.

(2) A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba 
történô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Bit 141. § 

(1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

 a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes 
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

 b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás 
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a 
felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az 
megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti 
megállapodásban foglaltaknak,

 c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése 
céljából a miniszter részére személyes adatnak nem 
minôsülô adatok átadása,

 d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl 
szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése 
érdekében történô adatátadás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító 
és a viszontbiztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva 
nem tagadhatja meg.

Bit 142. §

(1) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes 
adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a 
különleges adatnak vagy bûnügyi személyes adatnak minôsülô 
adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.

(2) A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt nem 
tájékoztathatja a 138. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve 
a 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

(3) A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a 
biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony 
fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.

Bit 143.§

(1) A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási 
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig 
a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 
érvényesíthetô.

(2) A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, 
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel 
kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében 
az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az 
érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek 
kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

(3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó 
adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
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(4) Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok 
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a 
biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

A biztosítási titokra és az üzleti titkokra vonatkozó közös 
szabályok

Bit 147. §

(1) Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli megszûnése 
esetén a biztosító és a viszontbiztosító által kezelt üzleti titkot 
tartalmazó irat a keletkezésétôl számított hatvan év múlva a 
levéltári kutatások céljára felhasználható. 

(2) Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással 
visszatartani az információt a közérdekû adatok 
nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

(3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban 
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.

A FATCA-törvény alapján fennálló kötelezettségek

Bit. 148. §

(1) A FATCA-törvény szerinti, e törvény hatálya alá tartozó 
Jelentô Magyar Pénzügyi Intézmény (a továbbiakban 
ezen alcím tekintetében: intézmény) az általa kezelt, 
FATCA-törvény szerinti Pénzügyi Számla vonatkozásában 
elvégzi a FATCA-törvény szerinti Számlatulajdonos és 
Jogalany (a továbbiakban ezen alcím tekintetében együtt: 
Számlatulajdonos) FATCA-törvényben foglalt Megállapodás 
1. számú Melléklete szerinti illetôségének megállapítására 
irányuló vizsgálatot (a továbbiakban ezen alcím tekintetében: 
illetôségvizsgálat).

(2) Az intézmény a számlatulajdonost az illetôségvizsgálat 
elvégzésével egyidejûleg írásban tájékoztatja 

 a) az illetôségvizsgálat elvégzésérôl,

 b) az Aktv. 43/B-43/C. §-a alapján az adóhatóság felé 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségérôl,

 c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségérôl.

(3) Az Aktv. 43/B-43/C. §-a szerinti adatszolgáltatás esetén az 
adatszolgáltatás tényérôl az intézmény a számlatulajdonost az 
adatszolgáltatás teljesítésétôl számított harminc napon belül 
írásban tájékoztatja.

A Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás és 
átvilágítás alapján fennálló kötelezettségek

Bit. 148/A. §

(1) Az Aktv. szerinti, e törvény hatálya alá tartozó Jelentô 
Magyar Pénzügyi Intézmény (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: intézmény) az általa kezelt, az Aktv. 
1. melléklet VIII/C. pontja szerinti Pénzügyi Számla 
vonatkozásában elvégzi az Aktv. szerinti Számlatulajdonos és 
Jogalany (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: 
Számlatulajdonos) illetôségének az Aktv. 1. melléklet II–VII. 
pontja szerinti megállapítására irányuló vizsgálatot (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: illetôségvizsgálat).

(2) Az intézmény a Számlatulajdonost az illetôségvizsgálat 
elvégzésével egyidejûleg az ügyfélfogadásra nyitva álló 
helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján vagy – ha az 
lehetséges – elektronikus úton tájékoztatja

 a) az illetôségvizsgálat elvégzésérôl, 

 b) az Aktv. 43/H. §-a alapján az adóhatóság felé fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségérôl.

(3) Az Aktv. 43/H. §-a szerinti adatszolgáltatásról az intézmény 
a Számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétôl számított 
harminc napon belül írásban – ha az lehetséges elektronikus 
úton – tájékoztatja.

Az EU-s kifizetôi adatszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségek

Az adózás rendjérôl szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 50. §

(1) Havonként, a tárgyhót követô hónap tizenkettedik 
napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy 
társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményezô, 
természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, 
juttatásokkal összefüggô valamennyi adóról – ide nem 
értve a kamatjövedelem adót –, járulékokról és/vagy a (2) 
bekezdésben meghatározott adatokról

 a) a munkáltató;

 b) a kifizetô (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minôsülô 
természetes személy munkáltatót is);

 c) a Tbj. 87. § (5) bekezdése szerinti kötelezett.

(1a) A foglalkoztatónak nem minôsülô, a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
e) pontja szerinti egyéni vállalkozó havonta, a tárgyhót 
követô hónap tizenkettedik napjáig, a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
h) pontja szerinti mezôgazdasági ôstermelô negyedévente, a 
negyedévet követô hónap tizenkettedik napjáig elektronikus 
úton bevallást tesz a (2) bekezdésben meghatározott 
adatokról.

(2) Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza: 28. az 
Európai Unió más tagállamában illetôséggel rendelkezô 
személy részére életbiztosítási szerzôdés alapján történô 
biztosítói teljesítést.

A veszélyközösség védelme céljából történô adatátadás 

A Bit. 149. §

(1) bekezdése alapján a biztosító (e § alkalmazásában: megkeresô 
biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása 
érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben 
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások 
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, 
a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések 
megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más 
biztosítóhoz (e § alkalmazásában: megkeresett biztosító) 
az e biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak 
a figyelembevételével – kezelt és meghatározott adatok 
vonatkozásában, feltéve, ha a megkeresô biztosító erre 

 vonatkozó jogosultsága biztosítási szerzôdésben rögzítésre került.

(2) A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô 
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott 
megfelelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés 
kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni a 
megkeresô biztosítónak.

(3) A megkeresô biztosító az 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontjában, 
 továbbá a 2. mellékletben meghatározott ágazatokhoz tartozó 

szerzôdés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

 a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett személy 
azonosító adatait;

 b) a biztosított személy adatfelvételkori, a szerzôdéses 
kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó 
adatokat;

 c) az a) pontban meghatározott személyt érintô korábbi 
– az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó 
szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre 
vonatkozó adatokat;
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 d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés 
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat 
felméréséhez szükséges adatokat; és

 e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján 
teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához 
szükséges adatokat.

(4) A megkeresô biztosító az 1. melléklet A) rész 3–9. és 14–18. 
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés 
teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

 a) a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult 
személy azonosító adatait;

 b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni 
jogok beazonosításához szükséges adatokat;

 c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket 
  vagy vagyoni jogokat érintôen bekövetkezett biztosítási 

eseményekre vonatkozó adatokat;

 d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés 
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat 
felméréséhez szükséges adatokat; és

 e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján 
teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához 
szükséges adatokat.

(5) A megkeresô biztosító az 1. melléklet A) rész 10–13. 
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés 
teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

 a) a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a károsult 
személy azonosító adatait;

 b) a szerzôdô, a biztosított és a kedvezményezett azonosító 
adatait, továbbá a (4) bekezdés b)–e) pontjában 
meghatározott adatokat;

 c) a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a személyi 
sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi jogsérelem 
miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítô személy 
adatfelvételkori, a szerzôdéses kockázattal kapcsolatos 
egészségi állapotára vonatkozó adatokat;

 d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt, érvényesítô
  személyt érintô korábbi – az e bekezdésben meghatározott 
  ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási 

eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó 
adatokat;

 e) a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a személyi 
sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj 
iránti igényt érvényesítô személyt érintô korábbi – az e 
bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerzôdéssel 
kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.

(6) A megkeresô biztosító az 1. melléklet A) rész 3. és 10. pontjában 
 meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdés teljesítésével 

kapcsolatosan a jármû jármûazonosító adatai (rendszáma, 
alvázszáma) alapján – az 1. melléklet A) rész 10. pontjában 

 meghatározott ágazathoz tartozó károk esetén a károsult elôzetes 
 hozzájárulása nélkül is – jogosult az alábbi adatokat kérni:

 a) az adott jármûvet érintôen bekövetkezett biztosítási 
eseményekre vonatkozó adatokat, így különösen a 
káresemény idôpontjára, jogalapjára, a jármû sérüléseire 
és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó 
adatokat, ideértve a megkeresô biztosító által megjelölt 
gépjármûben bekövetkezett, de nem gépjármû által 
okozott károk adatait is,

 b) az adott jármûvet érintôen a biztosító által elvégzett
  kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó információkat.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek tartalmaznia 
 kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni 
 jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, 
 valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és

 annak teljesítése nem minôsül a biztosítási titok megsértésének. 
 A megkeresô biztosító felelôs az (1) bekezdésben meghatározott 
 megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.

(8) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként tudomására
 jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven napig kezelheti.

(9) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító 
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (8) bekezdésben 
meghatározott idôtartama meghosszabbodik az igény 
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

(10) Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô biztosító 
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével 
kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését 
követô egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követô 
egy évig kezelhetô.

(11) A megkeresô biztosító az (1) bekezdésben meghatározott 
megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényérôl, továbbá 
az abban szereplô adatok körérôl a megkereséssel érintett 
ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíti.

(12) Ha az ügyfél a személyes adataihoz való hozzáférést kér és 
 a megkeresô biztosító - a (8)-(10) bekezdésben meghatározottakra 
  tekintettel - már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, 

akkor ennek a tényérôl kell tájékoztatni a kérelmezôt.

(13) A megkeresô biztosító a megkeresés eredményeként kapott 
adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására 
jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal az (1) bekezdésben 
meghatározottól eltérô célból nem kapcsolhatja össze.

(14) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért 
 és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelôs.

Bit. 150. §

(1) A biztosítók – a Bit. 1. számú Melléklet A) rész 3–6. 
pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerzôdésekkel 
kapcsolatban – a biztosítási szerzôdés vonatkozásában –  
a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében  
– a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô 
teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések 
kiszûrése céljából közös adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis) 
hozhatnak létre, amely tartalmazza

 a) a szerzôdô személy azonosító adatait;

 b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;

 c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt vagy 
vagyontárgyat érintô korábbi biztosítási eseményekre 
vonatkozó adatokat; és

 d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat számát.

(2) A biztosító az (1) bekezdésben meghatározott adatokat  
az adat keletkezését követô harminc napon belül továbbítja  
az Adatbázisba.

(3) A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása 
érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben 
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások 
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése és a 
visszaélések megakadályozása céljából az Adatbázisból adatot 
igényelhet.

(4) Az Adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô igénylés 
szerinti adatokat nyolc napon belül köteles átadni az igénylô 
biztosítónak.

(5) Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az 
Adatbázis irányában, az Adatbázisba való adatátadás 
vonatkozásában, továbbá az Adatbázis kezelôjét terhelô 
biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége a 
biztosító vonatkozásában, amely a jogszabálynak megfelelô 
igényléssel fordul hozzá.
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(6) Az Adatbázis kezelôjének az Adatbázisban kezelt adatokra 
vonatkozó titoktartási kötelezettségére, továbbá a kezelt 
adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére nézve a biztosítási 
titokra vonatkozó szabályok megfelelôen alkalmazandóak.

(7) Az Adatbázis kezelôje – amennyiben a megkeresés érdemi 
megválaszolása a kért adatok hiányában nem lehetséges –  
a hozzá intézett, a Bit. 138. § (1) bekezdés – azaz jelen

 kiegészítô ügyfél-tájékoztató 4.4. pont – b), f), q) és r) pontjában, 
 illetve a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelô igényléseket 

köteles továbbítani a megkereséssel érintett biztosítási 
ágazatok mûvelésére tevékenységi engedéllyel rendelkezô 
biztosítók számára. Az Adatbázis kezelôje az igénylés 
továbbításáról az igénylôt egyidejûleg köteles tájékoztatni.

(8) Az igénylô biztosító az igénylés eredményeként kapott 
adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem 
vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb 
adatokkal a (3) bekezdésben meghatározottól eltérô célból 
nem kapcsolhatja össze.

(9) Az Adatbázisban továbbított adatok helyességéért és 
pontosságáért az azt továbbító biztosító felelôs.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a (11) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vételt követô öt 
évig kezelhetôk.

(11) Biztosítási szerzôdés létrejötte esetén az (1) bekezdésben 
meghatározott adatok a szerzôdés fennállása alatt, a 
szerzôdésbôl származó igények elévüléséig kezelhetôk

 az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban. A szerzôdés 
 megszûnésének és a szerzôdésbôl származó igények elévülésének 
 tényérôl a biztosító tájékoztatja az Adatbázis kezelôjét.

(12) Az Adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés 
eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt 
követô kilencven napig kezelheti.

(13) Ha az igénylés eredményeként az igénylô biztosító tudomására 
 jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 

szükséges, az adatkezelés (12) bekezdésben meghatározott 
idôtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével 
kapcsolatban indult eljárás jogerôs befejezéséig.

(14) Ha az igénylés eredményeként az igénylô biztosító tudomására 
 jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 

szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás 
megindítására az adat megismerését követô egy évig nem 
kerül sor, az adat a megismerést követô egy évig kezelhetô.

(15) Az Adatbázisból adatot igénylô biztosító az adatigénylés 
eredményeként tudomására jutott adatot csak az (1) 
bekezdésben meghatározott célból kezelheti.

(16) Az igénylô biztosító a (3) bekezdésben meghatározott 
igénylésrôl, az abban szereplô adatokról, továbbá az igénylés 
teljesítésérôl az ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább 
egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére a személyes 
adataihoz hozzáférést biztosít.

A szerzôdô/biztosított egészségi állapotának felméréséhez kötött 
biztosítási szerzôdés megkötésével egyidejûleg a biztosító által adott 
tájékoztatás alapján nyilatkozni köteles az egészségügyi adatainak 
kezelésérôl. Ebben a szerzôdô/biztosított kifejezetten felmenti 
az orvosi titoktartás alól egyrészt a kezelô és vizsgáló orvosokat, 
egészségügyi intézményeket, másrészt a társadalombiztosítási 
igazgatási szerveket azon – az egészségi állapottal, fennálló és 
korábbi betegségekkel, balesetekkel, esetleges halál bekövetkeztével 
összefüggô – adatoknak a biztosító részére való továbbítása 
tekintetében, amelyek a biztosító számára a kockázat vagy a 
szolgáltatási igény elbírálásához szükségesek.

Ha a szerzôdô/biztosított a biztosítási szerzôdés szempontjából 
lényeges körülmények vonatkozásában a titoktartási kötelezettség 
alól a kezelôorvosokat nem menti fel, ez az ajánlat elutasítását 
nem eredményezheti, ha a szerzôdés létrejött, úgy a biztosító 

annyiban mentesül a fizetési kötelezettség alól, amennyiben 
emiatt a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges lényeges körülmények 
kideríthetetlenekké válnak.

Jogorvoslati lehetôség

1. Panaszkezelés

 A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói 
érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont 
alkalmazásában: ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró 
ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott 
kiegészítô biztosításközvetítôi tevékenységet végzô személy 
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint 
közölhesse. 

 A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhetô és 
megtekinthetô ügyfélszolgálati irodákban, illetve a 
biztosító honlapján: https://www.aegon.hu/ugyintezes/
panaszkezelesi-szabalyzat.html

 A Panaszok bejelentésére biztosított lehetôségek

 Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon 
tehetik meg:

 a) személyesen: valamennyi, az ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségben:

  Központi Ügyfélszolgálati Iroda
  Székhely: 1091 Budapest Üllôi út 1.
  Levelezési cím: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 
   Panasz és kiemelt ügykezelési csoport,
   9401 Sopron, Pf. 22
  Nyitvatartás: hétfô, kedd, szerda és péntek 8.00–16.00,
   csütörtök 8.00–20.00

  Értékesítési pontok
  Cím lista: 
  https://www.aegon.hu/ugyintezes/ertekesitesi-pontok.html, 
  a linken feltüntetett nyitvatartási idôben. 

 b) telefonon: (+36) 1-477-4800, külföldrôl is hívható 
telefonszámon, csütörtökön 7.00 és 19.00 óra között,  
a hét többi munkanapján 8.00 és 16.00 óra között. 

 Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:

 a) személyesen vagy más által, az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségben átadott irat útján:

  Központi Ügyfélszolgálati Iroda
  Székhely: 1091 Budapest Üllôi út 1.
  Levelezési cím: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 
   Panasz és kiemelt ügykezelési csoport,
   9401 Sopron, Pf. 22
  Nyitvatartás: hétfô, kedd, szerda és péntek 8.00–16.00,
   csütörtök 8.00–20.00

  Értékesítési pontok
  Cím lista: 
  https://www.aegon.hu/ugyintezes/ertekesitesi-pontok.html, 
  a linken feltüntetett nyitvatartási idôben. 

 b) postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 
Panasz és kiemelt ügykezelési csoport, 9401 Sopron, Pf. 22;

 c) telefaxon: (+36) 1-476-5791;

 d) elektronikus úton  a https://www.aegon.hu/
ugyintezes/online-panaszbejelentes.html linken 
online, vagy a https://www.aegon.hu/ugyintezes/
panaszbejelentes.html elhelyezett panaszbejelentôn vagy a 
panasz@aegon.hu e-mail címen;

 e) adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.
aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az adatvedelem@
aegon.hu e-mail címen. 
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2. Jogorvoslati lehetôség

 A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz 
kivizsgálására elôírt 30 napos törvényi válaszadási határidô 
eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati 
fórumokhoz fordulhat.

2.1. A fogyasztónak* minôsülô ügyfelek részére nyitva álló 
jogorvoslati lehetôségek

 Az ügyfél a szerzôdés létrejöttével, érvényességével, 
joghatásaival és megszûnésével, továbbá szerzôdésszegéssel 
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi 
Békéltetô Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai 
szerint bírósághoz fordulhat.

 Pénzügyi Békéltetô Testület: 

 Székhelye: Magyar Nemzeti Bank
   1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

 Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

 Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 
 1525 Budapest, Pf. 172

 Telefon: (+36) 80-203-776

 E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 Bôvebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon 
kaphat tájékoztatást.

 Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi
 Békéltetô Testület elôtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 Bíróság: 

 Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történô benyújtását 
követôen jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezô bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

 A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó - a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi 
rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, 
fogyasztóvédelmi ellenôrzési eljárást kezdeményezhet a 
Magyar Nemzeti Banknál.

 Magyar Nemzeti Bank:

 Székhelye: Magyar Nemzeti Bank 
 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

 Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

 Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank
   1534 Budapest BKKP, Pf. 777

 Telefon: (+36) 80-203-776

 E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 Bôvebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon 
kaphat tájékoztatást

 A fogyasztónak minôsülô ügyfél a Pénzügyi Békéltetô 
Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló 
„Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.

 Az igénylés módja: 

 Telefonon: (+36) 1-477-4800

 Postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 
 Panasz és kiemelt ügykezelési csoport,  
 9401 Sopron, Pf. 22

 E-mailen: panasz@aegon.hu

 A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen 
 az ügyfél kérésének megfelelôen e-mailen vagy postai úton 

küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetôvé teszi 
a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségeiben is.

 Online vitarendezési platform

 Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkezô fogyasztók 
 és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, 

online szolgáltatási szerzôdésekbôl eredô kötelezettségekkel 
kapcsolatban felmerülô jogviták, így az online megkötött 
szerzôdésekkel összefüggô pénzügyi fogyasztói jogviták 
bírósági eljáráson kívüli rendezésére szolgáló platform.

 A fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül 
online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. 
Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére  
a Pénzügyi Békéltetô Testület jogosult.

 Az online vitarendezési platform honlapja:  
http://ec.europa.eu/odr

2.2. Fogyasztónak nem minôsülô ügyfelek számára nyitva 
álló jogorvoslati lehetôségek

 A fogyasztónak nem minôsülô ügyfél, panaszának  
a biztosítóhoz történô benyújtását követôen jogorvoslatért 
az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô bírósághoz 
fordulhat (www.birosag.hu).

2.3. A biztosító adatkezelését érintô panaszok esetén 
nyitva álló jogorvoslati lehetôségek

 A biztosító adatkezelését érintô adatvédelmi panasz esetén, 
amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggô 
panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül 
bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggô 
tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi 
megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

 Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11.

 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

 Telefon: (+36) 1-391-1400

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Bôvebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.

A hivatkozott biztosítási feltételek általános feltételeiben  
a kizárások kiegészülnek az alábbiakkal:

1) A biztosító a jelen szerzôdés alapján nem nyújt 
kártérítést olyan károkra, melyek közvetlenül 
vagy közvetve az alábbiak miatt, vagy azokkal 
összefüggésben következtek be:

 • bármilyen fertôzô betegség okozta megbetegedés,

 • fertôzô betegség okozta szennyezôdés vagy ilyen 
szennyezôdés megszüntetése céljából alkalmazott 
tisztítás, fertôtlenítés,

 • a hatóságok által fertôzô betegségek terjedésének 
megakadályozása céljából elrendelt zárlat, 
korlátozás vagy egyéb intézkedés.

2) A jelen szerzôdés fedezetébôl kizárt bármilyen, 
Genetikailag Módosított Organizmusok (GMO-k)

 létezése, gyártása, feldolgozása, elôállítása, értékesítése, 
 forgalmazása, tárolása, elhelyezése, fogyasztása 

vagy felhasználása által közvetlenül vagy közvetve 
felmerülô kárigény.

* Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén 
kívül esô célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.
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 A jelen kizárás szempontjából a GMO a következôket 
jelenti, és foglalja magában:

 • Olyan mikroorganizmusok vagy sejtek, 
vagy az ezeket adó olyan szervezetek vagy 
mikroorganizmusok, sejtek vagy sejtszervecskék, 
amelyek bennük genetikus változást eredményezô 
génsebészeti eljáráson estek át,

 • Minden reprodukciós képességgel rendelkezô 
biológiai vagy molekuláris egység, vagy az ezeket 
adó olyan reprodukciós képességgel rendelkezô 
biológiai vagy molekuláris egység, amely benne 
genetikus változást eredményezô génsebészeti 
eljáráson esett át.

 Abban az esetben, ha egy kárigény bejelentési 
helyének államában, területén vagy törvénykezésében 
a génsebészetre vagy -módosításra vonatkozó 
törvényekben és/vagy hivatalos rendelkezésekben 
foglaltak szerint a GMO meghatározása szélesebb 
körû az elôzôeknél, akkor az ilyen meghatározást az 
elôzôekben ismertetetteken felül a jelen meghatározás 
részének kell tekinteni.

 Amennyiben egy kárigény a jelen kizárásban 
foglaltakra hivatkozással került elutasításra a biztosító 
részérôl, akkor annak ellenkezôjének a bizonyítása a 
Biztosítottat terheli.

3) A biztosítási fedezetbôl kizárt minden olyan kárigény,
 amely bármilyen módon kapcsolódik Fertôzô Szivacsos 
 Agyvelôbántalmak (TSE) fertôzéséhez, terjedéséhez,  

a betegség súlyosbodásához, beleértve az emberi
 szervezet vagy elme bármilyen betegségét, károsodását, 
 rendellenességét vagy az érintett halálát, ha ezt a 

betegséget, károsodást vagy halálesetet a TSE okozza.

 A felek megállapodnak, és egyetértenek abban, hogy a 
biztosító nem köteles a Biztosítottat védeni a TSE-vel 
kapcsolatos eljárásokban.

 Ez a kizárás attól függetlenül érvényes, hogy a kárigény 
 mikor merült fel, vagy azt mikor támasztották, illetve, 
 hogy az emberi elme vagy szervezet betegségét,
 megbetegedését, sérülését vagy zavarát mikor szerezték, 
 illetve az mikor súlyosbodott vagy fokozódott. 

 A jelen kizárás szempontjából a Fertôzô Szivacsos 
Agyvelôbántalmak (TSE) magukban foglalják  
a következôket:

 • SCRAPIE (Surlókór),

 • BSE (Szarvasmarhák szivacsos agyvelôgyulladása),

 • CWD (Krónikus sorvadásos betegség),

 • CJD (Creutzfeldt - Jakob kór), vCJD (Variáns 
Creutzfeldt – Jakob kór), nyCJD (Új Variáns 
Creutzfeldt Jakob kór),

 • TME (Transmissible Mink Echephalopathy),

 • GSS (Gerstmann-Stäussler Scheinker Syndrome),

 • FFI (Fatal Familiar Insomnia),

 • KURU.

4) Kiberesemény kizárása

 A Biztosító kizárja helytállási kötelezettségét a kiberesemény 
következtében bekövetkezett károkra és költségekre, nem 
vagyoni sérelemre, valamint üzemszünetbôl származó károkra 
és költségekre.

 Kiberesemény: nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény 
vagy eseménysorozat, amely az elektronikus információs 
rendszerben, információtechnológiai rendszerben vagy 
az ezek által felügyelt és/vagy irányított rendszer(ek)ben 

kedvezôtlen változást vagy egy elôzôleg ismeretlen károsító 
helyzetet idéz elô, és amelynek hatására az elektronikus 
információs rendszer, információtechnológiai rendszer által 
hordozott információ bizalmassága, sértetlensége, hitelessége, 
funkcionalitása vagy az ezek által felügyelt és/vagy irányított 
rendszer rendelkezésre állása és üzemszerû mûködése elvész, 
illetve megsérül.

 A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a 
biztosítási esemény bekövetkezése közvetve vagy közvetlenül 
okozati összefüggésben áll:

 • a számítógépes rendszer megváltoztatásával, károsodásával, 
illetve rendelkezésre állásának vagy mûködésének 
csökkenésével, megszûnésével;

 • bármely adat elvesztésével, az adathozzáférés 
csökkenésével, lehetetlenné válásával, az adatok 
reprodukálásával.

 Számítógépes rendszer: bármely számítógép, hardver, 
szoftver, kommunikációs rendszer, elektronikus eszköz 
(például: okostelefon, laptop, táblagép, egyéb hordozható 
eszköz), szerver, felhôtárhely vagy mikrokontroller, beleértve 
minden kapcsolódó bemeneti, kimeneti, adattároló eszközt, 
hálózati berendezést vagy biztonsági mentési eszközt.

 Adat: olyan információk, tények, fogalmak, kódok, 
amelyeket számítógépes rendszer által használható, 
hozzáférhetô, feldolgozható, továbbítható vagy tárolható 
formában rögzítenek vagy továbbítanak.

 A Biztosító abban az esetben sem nyújt szolgáltatást, ha 
a kiberesemény az információs technológia eszközeinek 
használatával következett be.

5) Háborús esemény kizárása

 A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a 
biztosítási esemény bekövetkezése közvetve vagy közvetlenül 
okozati összefüggésben áll:

 • háborúval, invázióval, megszállással, ellenséges 
tevékenységgel és ellenségeskedéssel, államok közötti 
fegyveres összeütközéssel, (függetlenül attól, hogy jelen 
pont szerinti cselekményeket hadüzenet megelôzte-e);

 • polgárháborúval, forradalommal, harci cselekménnyel, 
terrorcselekménnyel;

 • elkobzással, tulajdon rekvirálásával, államosítással, 
kormányzati intézkedésbôl eredô egyéb kárral;

 • tüntetéssel, felvonulással, sztrájkkal, munkahelyi 
rendbontással, polgári engedetlenséggel;

 • atomenergiával, radioaktív sugárzással és szennyezôdéssel.

 Harci cselekménynek minôsül a határvillongás, a felkelés, a 
lázadás, a zavargás, a törvényes kormány elleni puccs vagy 
puccskísérlet, idegen ország korlátozott célú harci

 cselekményei (például csak légi csapás vagy csak tengeri akció).

A hivatkozott biztosítási feltételek általános feltételeiben, 
amennyiben az lehetôséget ad elektronikus levél útján való 
ajánlattételre, úgy az erre vonatkozó szabályok úgy változnak, 
hogy szerzôdési ajánlat érvényesen csak az alábbi e-mail címek 
valamelyikére küldött elektronikus levéllel tehetô:

• vagyonadmin@aegon.hu

• vagyonuzletag@aegon.hu

• az az e-mail cím, amelyrôl a Biztosító alkalmazottja a 
szerzôdési ajánlat alapját képezô díjkalkulációt a Szerzôdônek 
vagy képviselôjének megküldte.

Más e-mail címekre küldött elektronikus levél nem minôsül 
szerzôdési ajánlatnak!

Budapest, 2022. május 15.


