BANIF–SIGNAL CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
Feltételek és ügyféltájékoztató módosítás
Jelen kiegészítés az ÚJ Biztosítási törvény 2016.01.01-jével hatályba lépő módosításait tartalmazza, ezért a BANIF – SIGNAL CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS Feltételek és ügyféltájékoztató (SIG2744) elválaszthatatlan
részét képezi 2016.01.01-jétől. A módosítás elkészítését
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.
évi LX. tv-t 2016. január 1-étől felváltó, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) hatályba
lépése tette szükségessé. Jelen kiegészítés a Szerződési
Feltételek biztosítási titokra, adatvédelemre, adattovábbításra (12. pont), valamint a panaszkezelésre (13. pont)
vonatkozó részeinek helyébe lépnek.

mélyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott egészségügyi adatokat a biztosító az
1. pontban meghatározott célokból, az Eüak.
rendelkezései szerint, kizárólag az érintett
írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

A jelen általános és kiegészítő feltételek a Bit. alapján
ügyféltájékoztatónak is minősülnek. Az ügyféltájékoztatónak is minősülő részek vastag dőlt betűkkel
szedettek.
12.

Biztosítási titokkal és személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalók

12.1. A Biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések
1.

A biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon
biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek
a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási
szerződés megkötéséhez, módosításához,
állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez
szükséges, vagy a Bit. által meghatározott
egyéb cél lehet. Biztosítási titok minden olyan
– minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

2.

Az 1. pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak
megadása esetén részére nem nyújtható előny.

3.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a Bit. másként nem rendelkezik
– titoktartási kötelezettség terheli a biztosító
vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetőit,
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a
biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutottak.

4.

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó sze-
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5.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha
a. a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele
vagy annak képviselője a kiszolgáltatható
biztosítási titokkört pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b. a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség
nem áll fenn.

6.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a. a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b. a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c. büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok
bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró
önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal
d. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,
e. az adóhatósággal, abban az esetben, ha
adóügyben, az adóhatóság felhívására a
biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy
ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
f. a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági
szolgálattal,
g. a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h. a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt
esetben az egészségügyi államigazgatási
szervvel,
j. törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szervvel,
k. a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l. az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a

m.

n.

o.

p.

q.
r.
s.

7.

kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,
az állományátruházás keretében átadásra
kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás
rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval,
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 kezelő
szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a
közúti közlekedési balesetével kapcsolatos
kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből
a balesetben érintett másik jármű javítási
adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján – a károkozóval,
a kiszervezett tevékenység végzéséhez
szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a
könyvvizsgáló feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes
adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti
állam rendelkezik a magyar jogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítő
adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel,
a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
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 szemben, ha az a)-j), n) és
s) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés 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
minősül az adat megismerésére jogosító
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és
egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a
biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint

8.

A biztosító vagy a viszontbiztosító 5-12. valamint a 14. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes
adatait továbbíthatja.

9.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a 6. pontban meghatározott
szervek alkalmazottaira is kiterjed.

10.

A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá
az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság
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, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben
vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
b. a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének
elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terror
cselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel
van összefüggésben.

11.

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

12.

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok
sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során
a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító
tagja részére történő átadása.

13.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése cél-

a.
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b.

14.

jából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi
információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez
történő adattovábbítás abban az esetben:
a. ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b. ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben
meghatározott adatköre, célja és jogalapja
van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje
az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. §
(2) bekezdésében meghatározott bármely
módon biztosított.

15.

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a
belföldre történő adattovábbításra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

16.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a. az olyan összesített adatok szolgáltatása,
amelyből az egyes ügyfelek személye vagy
üzleti adata nem állapítható meg,
b. fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) 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 minősülő
adatok átadása,
d. a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő
felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő
adatátadás.

17.

A 14. pontban meghatározott adatok átadását a
biztosító és a viszontbiztosító a biztosítási titok
védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

18.

Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő
személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a 4. pont alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak
minősülő adatok továbbítása esetén húsz év
elteltével törölni kell.
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19.

A biztosító és a viszontbiztosító az érintett
személyt nem tájékoztathatja a 6. pont b), f) és
j) pontjai, illetve a 8. pont alapján végzett adattovábbításokról.

20.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn a 2013. évi CCXXXVII. törvényben
(Hpt.-ben)meghatározott pénzügyi intézmén�nyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő
követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés
vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási
szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját,
az adatkérés célját és jogalapját.

21.

A biztosító és a viszontbiztosító a személyes
adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban
igény érvényesíthető.

22.

A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem
jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

23.

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

24.

A Bit. alkalmazásában az elhunyt személyhez
kapcsolódó adatok kezelésére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

25.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható
adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

26.

Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli
megszűnése esetén a biztosító és a viszontbiztosító által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat
a keletkezésétől számított hatvan év múlva a
levéltári kutatások céljára felhasználható.

27.

Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó – az
Infotv.-ben meghatározott – adatszolgáltatási
kötelezettség esetén.

28.

Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.

12.2. A biztosító üzleti titka
1.

Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt időbeli
korlátozás nélkül megőrizni.

2.

A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, tájékoztatás vagy adat
a Bit.-ben meghatározott körön kívül a biztosító és a viszontbiztosító, továbbá az ügyfél
felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik
személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.

3.

Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy
más személy részére közvetlen vagy közvetett
módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a biztosítónak, a viszontbiztosítónak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon.

által alkalmazott megoldások a cél eléréséhez megfelelőek és ahhoz szükségesek.
12.4. A FATCA-törvény alapján fennálló kötelezettségek

12.3. Nemek közötti megkülönböztetés tilalma
1.

2.

A biztosító magatartása nem sérti – az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (a
továbbiakban: Ebktv.) meghatározott – a nemi
hovatartozáson alapuló egyenlő bánásmód
követelményét, ha a biztosító kizárólag
a. a tartalékképzés,
b. a biztosító pénzügyi eszközei összetételének összesített árképzési szempontú nyomon követésével összefüggő belső árazás,
c. a viszontbiztosítási szerződések árazása,
d. a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklám,
továbbá hirdetési tevékenység,
e. az élet-, baleset és betegségbiztosítási
szerződésekkel összefüggésben kockázatelbírálási tevékenység végzése céljából a
nemi hovatartozásra vonatkozó, illetve azzal összefüggő adatot, információt kezel,
tárol és felhasznál.

1.

A FATCA-törvény szerinti, a Bit. hatálya alá
tartozó Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény (a
továbbiakban ezen alcím tekintetében: intézmény) az általa kezelt, FATCA-törvény szerinti
Pénzügyi Számla (a továbbiakban: pénzügyi
számla) vonatkozásában elvégzi a FATCA-törvény szerinti Számlatulajdonos és Jogalany (a
továbbiakban együtt: számlatulajdonos) FATCA-törvényben foglalt Megállapodás I. számú
Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat).

2.

Az intézmény a számlatulajdonost az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg írásban
tájékoztatja
a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről,
b) az Aktv. 43/B-43/C. §-a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről,
c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségéről.

3.

Az Aktv. 43/B-43/C. §-a szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről az intézmény a számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől számított harminc napon
belül írásban tájékoztatja.

12.5. A veszélyközösség védelme céljából történő
adatátadás

Az 1. pontban meghatározottakon túl, a nemi
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés
nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét
a. az olyan – nemi hovatartozáshoz is kapcsolható – közvetett különbségtétel esetén,
amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, önállóan értékelhető és valós különbségen alapuló ésszerű indoka van,
b. a biztosító ügyfelére, ügyfélcsoportjára
nézve az Ebktv. 30/A. §-ában foglaltakhoz
képest kedvezőbb elbírálás alkalmazása,
ha az nem jelent meg nem engedett különbségtételt az adott ügyféllel, ügyfélcsoporttal összehasonlítható helyzetben lévő
más személlyel, személyekkel szemben,
c. az egyik nem tagjainak meghatározott termékhez való hozzáférése megtagadása,
ha a biztosító az adott terméket objektíven
igazolt céllal, kizárólag vagy elsősorban az
egyik nem tagjainak nyújtja, és a biztosító
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1.

A biztosító (e fejezet alkalmazásában: megkereső biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek
a megóvása érdekében – a jogszabályokban
foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő
teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (e fejezet alkalmazásában: megkeresett
biztosító) az e biztosító által – a I.1. pontban
meghatározottak szerint, a biztosítási termék
sajátosságainak a figyelembevételével – kezelt
és a 3-6. pontokban meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkereső biztosító erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási
szerződésben rögzítésre került.

2.

A megkeresett biztosító a jogszabályoknak
megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles
átadni a megkereső biztosítónak.

3.

A megkereső biztosító a Bit. 1. melléklet A)
rész 1. és 2. pontjában, továbbá a 2. melléklet-

ben meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi
adatokat kérheti:
a. a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait;
b. a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi
állapotára vonatkozó adatokat;
c. az a. pontban meghatározott személyt
érintő korábbi – a 3. pontban meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d. a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e. a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat.
4.

5.

sítási eseményekre vonatkozó személyes
adatot nem tartalmazó adatokat;
e. a károsult személy előzetes hozzájárulása
esetén a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt
érvényesítő személyt érintő korábbi – az
e bekezdésben meghatározott ágazathoz
tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.

A megkereső biztosító a Bit. 1. melléklet A)
rész 3-9. és 14-18. pontjában meghatározott
ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével
kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a. a szerződő, 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
érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d. a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e. a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat.
A megkereső biztosító a Bit. 1. melléklet A)
rész 10-13. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a. a károsult személy előzetes hozzájárulása
esetén a károsult személy azonosító adatait;
b. a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett azonosító adatait, továbbá a 4. pont
b-e. pontjában meghatározott adatokat;
c. a károsult személy előzetes hozzájárulása
esetén a személyi sérülés miatt kárigényt
vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személy
adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal
kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
d. a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt,
érvényesítő személyt érintő korábbi – az
e bekezdésben meghatározott ágazathoz
tartozó szerződéssel kapcsolatos – bizto-

6.

A megkereső biztosító a Bit. 1. melléklet A) rész
3. és 10. pontjában meghatározott ágazatokhoz
tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatosan
a jármű járműazonosító adatai (rendszáma, alvázszáma) alapján – az 1. melléklet A) rész 10.
pontjában meghatározott ágazathoz tartozó
károk esetén a károsult előzetes hozzájárulása
nélkül is – jogosult az alábbi adatokat kérni:
a. az adott járművet érintően bekövetkezett
biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat, így különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű sérüléseire és az
azokkal kapcsolatos károk megtérítésére
vonatkozó adatokat, ideértve a megkereső
biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetkezett, de nem gépjármű által okozott
károk adatait is,
b. az adott járművet érintően a biztosító által
elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó információkat.

7.

Az 1. pontban 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 minősül a biztosítási titok megsértésének. A megkereső biztosító felelős az 1. pontban meghatározott megkeresési jogosultság
tényének fennállásáért.

8.

A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti.

9.

Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez
szükséges, az adatkezelés 8. pontban meghatározott időtartama meghosszabbodik az
igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

10.

Ha a megkeresés eredményeként a megkereső
biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban
az eljárás megindítására az adat megismerését
követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.
A megkereső biztosító az 1. pontban meghatározott megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő
adatok köréről a megkereséssel érintett ügy-

11.
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felet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti.
12.

Ha az ügyfél az Infotv.-ben szabályozott módon az adatairól tájékoztatást kér és a megkereső biztosító – a 8-10. pontokban meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli a
kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a
tényéről kell tájékoztatni a kérelmezőt.

13.

A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat biztosított érdekre
nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa
kezelt egyéb adatokkal az 1. pontban meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.

14.

A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a
megkeresett biztosító a felelős.

15.

A biztosítók – a Bit. 1. számú melléklet A) rész
3., 4., 5. és 6. pontjában meghatározott ágaza
tokhoz tartozó szerződésekkel kapcsolatban –
a biztosítási szerződés vonatkozásában – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érde
kében – a szolgáltatások jogszabályoknak és
szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosí
tási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések
kiszűrése céljából 2015. január 1. napjától
közös adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis)
hozhatnak létre, amely tartalmazza
a) a szerződő személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott
szerző
dőt vagy vagyontárgyat érintő korábbi bizto
sítási eseményekre vonatkozó
adatokat; és
d) a biztosító megnevezése és a biztosítást
igazoló okirat számát.

16.

17.

A biztosító a 15. pontban meghatározott ada
tokat az adat keletkezését követő 30 napon
belül továbbítja az Adatbázisba.

Az Adatbázis kezelője a jogszabályoknak meg
felelő igénylés szerinti adatokat 8 napon belül
köteles átadni az igénylő biztosítónak.

19.

Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsé
ge az Adatbázis irányában, az Adatbázisba való
adatátadás vonatkozásában, továbbá az Adat
bázis kezelőjét terhelő biztosítási titok megtar
tására vonatkozó kötelezettsége a biztosító vo
natkozásában, amely a jogszabálynak megfelelő igényléssel fordul hozzá.

Az Adatbázis kezelőjének az Adatbázisban ke
zelt adatokra vonatkozó titoktartási kötelezett
ségére, továbbá a kezelt adatokra vonatkozó
igénylések teljesítésére nézve a biztosítási titok
ra vonatkozó szabályok megfelelően
alkalmazandóak.

21.

Az Adatbázis kezelője – amennyiben a megke
resés érdemi megválaszolása a kért adatok
hiányában nem lehetséges – a hozzá intézett,
a Bit. 157. § (1) bekezdés b), f), q) és r) pontjában, illetve a (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelő igényléseket köteles továbbítani a
megkere
séssel érintett biztosítási ágazatok
művelésére tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók számára. Az Adatbázis kezelője az igénylés továbbításáról az igénylőt egyidejűleg köteles tájékoztatni.

22.

Az igénylő biztosító az igénylés eredményeként kapott adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására
jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 17.
pont
ban meghatározottól eltérő célból nem
kapcsolhatja össze.

23.

Az Adatbázisban továbbított adatok helyessé
géért és pontosságáért az azt továbbító
biztosító felelős.

24.

A 15. pontban meghatározott adatok a 25.
pontban meghatározott kivétellel a nyilván
tartásba vételt követő öt évig kezelhetők.

25.

Biztosítási szerződés létrejötte esetén 25.
pontban meghatározott adatok a szerződés
fennállása alatt, a szerződésből származó
igények elévüléséig kezelhetők a 15. pontban
meghatározott nyilvántartásban. A szerződés
megszűnésének és a szerződésből származó
igények elévülésének tényéről a biztosító tájé
koztatja az Adatbázis kezelőjét.
Az Adatbázisból adatot igénylő biztosító az
adatigénylés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti.

26.

A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a
megóvása érdekében – a jogszabályokban fog
lalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségé
nek teljesítése során a szolgáltatások jogszabá
lyoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése
és a visszaélések megakadályozása céljából az
Adatbázisból adatot igényelhet.

18.

20.

27.

13. Ha az igénylés eredményeként az igénylő
biz
tosító tudomására jutott adat e biztosító
jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés 26. pontban meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény
érvénye
sítésével kapcsolatban indult eljárás
jogerős befejezéséig.

28.

Ha az igénylés eredményeként az igénylő biz
tosító tudomására jutott adat e biztosító jogos
érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges
és az igény érvényesítésével kapcsolatban az
eljárás megindítására az adat megismerését
követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.
Az Adatbázisból adatot igénylő biztosító az
adatigénylés eredményeként tudomására ju-

29.
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tott adatot csak a 15. pontban meghatározott
célból kezelheti.
30.

Az igénylő biztosító a 17. pontban meghatá
rozott igénylésről, az abban szereplő adatokról, továbbá az igénylés teljesítéséről az
ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább
egyszer érte
síti, továbbá az ügyfél kérelmére az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvényben
szabályozott módon tájékoztatja.

31.

Adatbázist a biztosítók abban az esetben hoz
hatják létre, ha a fentebb meghatározott bizto
sítási ágazatokat művelő minden biztosító
meg
állapodik az adatbázis létrehozásáról, a
működésében történő részvétel feltételeiről és
az Adatbázis fenntartásával kapcsolatos költségek fedezetéről.

32.

Az adatbázis létrehozásának további feltétele,
hogy az Adatbázisba adatot szolgáltató biztosí
tók az Adatbázisba továbbított adatok továbbí
tásának és lekérdezésének lehetőségét az érin
tett szerződések feltételeiben meghatározzák.

33.

bítja e kiszervezett tevékenységet végző személyek
hez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a bizto
sító adatfeldolgozójának minősül.
A biztosító az érintett személyes (és különleges) ada
tait, továbbá biztosítási titoknak minősülő adatait ki
zárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselő
jétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja
harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás
a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály
alapján végzett megkeresés vagy kötelező adatszol
gáltatás teljesítése során történik.
A Bit által meghatározott szervezetek felsorolását a
jelen szerződési feltételek 13. pontja tartalmazza.
A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során
igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetek
ben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához
szükség van a megbízott speciális szakértelmére. A
(kiszervezett tevékenységet végző) megbízott sze
mélyes adatokat kezel, és a törvény alapján titoktar
tás kötelezi.
Az érintett a biztosító adatkezelésével kapcsolatosan
az alábbi jogokkal élhet:
12.6.1. Tájékoztatás kérése
Az érintett bármely formában előterjesztett kérelmére a biztosító 30 napon belül, írásos formában,
közérthető módon tájékoztatást ad az általa érintett
vonatkozásában kezelt, feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, illetve – amennyiben az adatok továbbításra kerültek – az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról.

A Bit. vonatkozó 149 – 151. §-ának mindenkor
hatályos szövege a www.signal.hu oldalon elérhető.

12.6. A személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalók
Személyes adat az olyan adat, adatból levonható kö
vetkeztetés, amely kapcsolatba hozható egy megha
tározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban érintett).
A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerző
dés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási
szolgáltatás teljesítésével összefüggésében kezel.
E célokkal összefüggésben a biztosító a tudomására
jutott adatokat a Bit. alapján az érintett külön hozzá
járulása nélkül kezelheti. Ez a törvényi felhatalmazás
kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik,
amelyek nem minősülnek különleges adatnak.
Ha a személyes adat egészségi állapotra, kóros
szenvedélyre, illetve szexuális életre vonatkozik, ak
kor az a hatályos jogszabályok értelmében különle
ges adatnak minősül, és kizárólag az érintett hozzá
járulása alapján kezelhető.
A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos
hozzájárulását az érintett ügyfél az információs ön
rendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011 évi CXII. Tv. (Info tv.) alapján a szerződés
keretei között is megteheti.
Az adatszolgáltatás önkéntes, de egyes személyes
adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerző
dés létrejöttéhez.
Az adatkezelés időtartama: a biztosító a személyes
(és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási
jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető.
Amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a
biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továb

A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenesen
adandó. További tájékoztatásért költségtérítés álla
pítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyes
bítéshez vezetett, illetőleg az adatkezelés jogellenes
nek bizonyul.
Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a
törvényben meghatározott esetekben lehet megta
gadni. A tájékoztatás megtagadása esetén a bizto
sító írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján
került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a
biztosító tájékoztatja az érintettet a bírósági jogor
voslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Informá
ciószabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
12.6.2. Helyesbítés
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és
a valóságnak megfelelő személyes adat rendelke
zésre áll, az adat helyesbíthető.
Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott szemé
lyes adat helyessége vagy pontossága nem állapít
ható meg egyértelműen.
12.6.3. Törlés
A személyes adatot törölni kell, ha
• kezelése jogellenes,
• az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses
jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs
elengedhetetlenül szükség,
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• az hiányos vagy téves és ez állapot jogszerűen
nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága (Hatóság)
elrendelte.

Postai úton történő panaszbejelentés
A panaszbejelentés postai úton az alábbi levelezési címre küldhető: SIGNAL Biztosító Zrt.
Vezérigazgatóság, Panaszkezelési Csoport
Levélcím: 1519 Budapest Pf. 260.
Elektronikus panaszbejelentés
Az ügyfél panaszbejelentését elektronikusan
az info@signal.hu e-mail címre, faxon a 06-1458-4260 faxszámra vagy – regisztrációt követően – Ügyfélportálon keresztül online módon
is eljuttathatja a biztosító részére.

12.6.4. Zárolás
Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érin
tett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló informá
ciók alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adat
kezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot
korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban kell közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy a törlés iránti kérelem elutasítását
és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az
érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

A SIGNAL Biztosító Zrt. mindenkor aktuális elérhetőségei, a nyitvatartási idő megtekinthető
a www.signal.hu elérési úton.
2.

A biztosító
a. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek
számára nyitva álló helyiségben, annak
nyitvatartási idejében, ennek hiányában a
székhelyén minden munkanapon 8 órától
16 óráig, de legalább a hét egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét
órán keresztül folyamatosan,
b. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden
munkanapon 8 órától 16 óráig, de legalább
egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan,
c. az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel –
üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.

A biztosító szervezeti egységein belül kezelt szemé
lyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha arra
az érintett felhatalmazást ad, illetve, ha azt a törvény
rendeli el – tilos. A biztosító munkavállalóival, szál
lítóival, illetve ügyfeleivel kapcsolatos – személyes
adatokon is alapuló – összesített statisztikai adatok
közölhetőek, amennyiben azokból nem ismerhető fel
az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az
adat közlője köteles meggyőződni arról, hogy a kö
zölt adatok alapján nem lehetséges természetes sze
mélyek azonosítása.

3.

A biztosító a szóbeli panasz ügyfelek részére
nyitva álló helyiségben vagy annak hiányában
székhelyén történő kezelése esetén köteles
biztosítani, hogy az ügyfeleknek lehetőségük
legyen elektronikusan és telefonon keresztül
is a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására. A személyes ügyintézés
időpontja igénylésének napjától számított öt
munkanapon belül a biztosító köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani az
ügyfél számára.

13.

Panaszkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

4.

1.

A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél a biztosító
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton,
telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Telefonon történő panaszkezelés esetén a
biztosító biztosítja az ésszerű várakozási időn
belüli hívásfogadást és ügyintézést. A biztosító az ügyintézőjének – a biztosító felé indított
hívás sikeres felépülésének időpontjától számított – öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható.

5.

Telefonon történő panaszkezelés esetén a biztosító és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a biztosító hangfelvétellel rögzíti, és a
hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet
a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni
kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

12.6.5. Nyilvánosságra hozatal

Személyes panaszbejelentés
Félfogadási időben a központi ügyfélszolgálati
irodában lehet személyesen panaszbejelentést tenni.
Ügyfélszolgálati Iroda: 1123 Budapest, Alkotás
u. 50.
Telefonos panaszbejelentés
Telefonon belföldről a 06-40-405-405 kékszámon vagy a külföldről is hívható +36-1-458-4200
számon tehet panaszbejelentést az ügyfél.
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6.

A biztosító a szóbeli panaszt – a 7. pontban
meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az
ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a
biztosító a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
egy másolati példányát a személyesen közölt
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a 8. pontban foglaltakkal egyidejűleg
– megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

7.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a biztosító a panaszról jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak egy másolati példányát a
személyesen közölt szóbeli panasz esetén az
ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a 8. pontban foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben
az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések
szerint jár el.

8.

A biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos,
indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az
ügyfélnek. A biztosító a panaszkezelés során
köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által
adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.

9.

szerződésszegéssel és annak joghatásaival
kapcsolatos jogvita esetén eljáró szerv:
Pénzügyi Békéltető Testület
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525
Budapest, BKKP Pf.: 172.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A panasz elutasítása esetén a biztosító válaszában írásban tájékoztatja az ügyfelet arról,
hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.
évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNB
tv.) meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet,
vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá
a szerződésszegéssel és annak joghatásaival
kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. A biztosítónak tájékoztatni kell e fogyasztót arról,
hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot,
meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület
levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön
kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a biztosító rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt.
Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése
esetén eljáró szerv:
Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest, Pf. 777.
Telefon: 06-40-203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: http://www.mnb.hu

10.

A biztosító a panaszt és az arra adott választ
öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.

11.

A biztosító az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a 12. pont
szerinti nyilvántartás vezetésének szabályairól
szabályzatot (a továbbiakban: panaszkezelési
szabályzat) készít. A biztosító a panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja az ügyfelet a
panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről,
elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.

12.

A biztosító az ügyfelek panaszairól, valamint
az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

13.

A 12. pont szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a. a panasz leírását, a panasz tárgyát képező
esemény vagy tény megjelölését,
b. a panasz benyújtásának időpontját,
c. a panasz rendezésére vagy megoldására
szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d. a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének
határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá
e. a panasz megválaszolásának időpontját.

14.

A biztosító a panaszkezelési szabályzatot az
ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti és a
honlapján közzéteszi. A biztosító panaszkezelési
szabályzata a www.signal.hu oldalon elérhető.

15.

A biztosító a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
A telefonon történő panaszkezelés emelt díjas
szolgáltatással nem működtethető.

16.

A biztosító köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és a Felügyeletnek tizenöt napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.
A fogyasztói jogviták rendezése fentieken túl bírói úton, polgári peres vagy nem peres (fizetési
meghagyásos) eljárás keretében lehetséges.
SIGNAL Biztosító Zrt.

A szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
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