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Tisztelt Partnerünk!
Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat, melyben bemutatjuk Társaságunk fıbb adatait,
tájékoztatjuk a fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti egységeinkrıl, felügyeleti szervünk
megnevezésérıl és székhelyérıl, az ügyfélpanaszoknak a Felügyelethez, vagy a békéltetı testületekhez való
elıterjesztésének lehetıségérıl, a bírói út igénybevételérıl, valamint megismertetjük az adatvédelem és adatkezelés
Önre vonatkozó legfontosabb szabályaival.
Felsoroljuk továbbá azokat a fıbb szervezeteket, melyek részére társaságunk az ügyfelek – biztosítási titkot képezı
– adatait a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény („Bit.”) alapján kiadhatja.
Külön kitérünk a biztosítási ajánlat aláírása elıtt szükséges leglényegesebb tudnivalókra, köztük a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati ismeretekre, amelyek birtokában a szerzıdéskötési szándékát kifejezı
jognyilatkozatát megfontoltan teheti meg.
I.

Megkötött biztosítási szerzıdésével kapcsolatos kérdésével, problémájával forduljon bizalommal az
üzletkötésben közremőködött biztosításközvetítıhöz (biztosítási alkuszához vagy többes biztosítási
ügynökünkhöz), Központi Ügyfélszolgálati irodánkhoz, illetıleg telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik
a (+36-1) 666-6200 telefonszámokon, valamint az ugyfelszolgalat@wabard.hu címen is készséggel állnak az
ön rendelkezésére.
Központi Ügyfélszolgálat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Nyitva tartás:

1211 Budapest, Szállító u. 4.
(+36-1) 6666-200
(+36-1) 6666-404
ugyfelszolgalat@wabard.hu
Hétfı:
8:00-20:00
Kedd - Csütörtök: 8:00-16:00,
Pénteken:
8:00-15:00 óra között.

II. Kárbejelentés, kárfelvétel, károk ügyintézése:
Kárbejelentés:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1211 Budapest, Szállító u. 4.
(+36-1) 6666-200
(+36-1) 6666-403
kar@wabard.hu

Információt és támogató útmutatást a www.wabard.hu címen is talál.
Amennyiben munkatársaink segítı közremőködése ellenére sem sikerül esetlegesen felmerülı problémáját
megnyugtatóan rendezni, a Biztosító Panaszkezelési szervezeti egységének címezve – 1211 Budapest, Szállító u. 4. –
vagy a panaszügyek@wabard.hu e-mail címen írásban élhet bejelentéssel.
III.
A Biztosító felügyeleti szerve:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Székhelye:
Levelezési cím:
Központi telefonszám:
Helyi tarifával mőködı kék szám:
Központi fax:

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
1535 Budapest, 114. Pf.: 777.
(06-1) 489-91-00
(06-40) 203-776
(06-1) 489-91-02

A biztosítási szerzıdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszőnésével, továbbá a
szerzıdésszegéssel és joghatásaival kapcsolatos jogvitákban a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni. A biztosítási
szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli
rendezése érdekében kérelmet terjeszthet elõ a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, ennek hiányában
társaságunk székhelye szerint illetékes békéltetõ testületnél. A testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó a biztosító társasággal közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.
A békéltetı testületi eljárásról és a békéltetı testületek elérhetıségeirıl a www.nfh.hu címen tájékozódhat.
A permegelõzõ, konfliktuskezelõ eljárások közül – a békéltetõ testületi eljáráson kívül – közvetítıi eljárást is
kezdeményezhet, a közvetítıi tevékenységrıl szóló 2002. évi LV. törvény alapján.
A fogyasztó a biztosítási szerzõdésbõl eredõ igényeit a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok
mellõzésével bírói úton is érvényesítheti. A bíróság eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései irányadóak
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IV. Adatvédelem, adatkezelés, biztosítási titok
IV.1.

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a feladatai ellátásához az ügyfelei azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek
a biztosítási szerzıdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a biztosító szolgáltatással összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzıdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a
biztosítási szerzıdésbıl származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Bit-ben meghatározott egyéb
cél lehet.
A Biztosító ügyfelének minısül a Szerzıdı, a Biztosított, a károsult, a Biztosító szolgáltatására jogosult más
személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a biztosítási szerzıdésre
ajánlatot tesz.
Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:
•
•
•
•
•
•

IV.2.

IV.3.

a biztosító ügyfelének személyi adatai;
a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
a biztosítási összeg;
baleset-, és felelısségbiztosítási szerzıdés esetén az egészségi állapottal összefüggı adatok;
a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
a biztosítási szerzıdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggı összes lényeges tény
és körülmény.
A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idıtartam alatt
kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetı. A biztosító a létre nem jött
biztosítási szerzıdéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerzıdés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetı.
A biztosítási titok tekintetében, idıbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási
kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetıit, alkalmazottait megbízottait és mindazokat, akik ahhoz a
biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:
•
•

IV.4.

a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselıje a kiszolgáltatható adatok körét pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felhatalmazást ad,
a Bit alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró felügyelettel,
b) a folyamatban lévı büntetıeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetıügyben, polgári ügyben, valamint csıdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal,
továbbá a végrehajtási ügyben eljáró bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzıvel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási szerzıdésbıl eredı kötelezettség
alá esı kifizetésrıl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, biztosításközvetítıvel, szaktanácsadóval, harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítı vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel,
illetve a biztosítási, biztosításközvetítıi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny-felügyeleti
feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
információgyőjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezetı hivatallal,
m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülı szerzıdési állomány tekintetében az átvevı biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek
egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelı
szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezıvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel,
kárrendezési megbízottal és a kárképviselıvel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával
élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzıkönyvébıl a balesetben
érintett másik jármő javítási adataihoz kíván hozzáférni,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzıvel,
p) fióktelep esetén – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítı adatkezelés feltételei
minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítı adatvédelmi jogszabállyal – a
harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítıvel, szaktanácsadóval,
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q) a feladatkörében eljáró országgyőlési biztossal,
r) a kártörténetre vonatkozó adatra és bonus-malus besorolásra nézve a biztosítási törvény (2003. évi LX.
törvény) 109/A. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben a biztosítóval,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló
rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott
esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)–j), n) r) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli
megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv
vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és
jogalap igazolásának minısül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
IV.5.

Tagállami biztosítóhoz vagy tagállami adatfeldolgozó szervezethez (tagállami adatkezelı) történı adattovábbítást
úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra került volna sor.

IV.6.

Társaságunk köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a biztosító által vezetett nyilvántartásokban
tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl,
székhelyérıl és az adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. Társaságunk az érintett
ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásban 8 napon belül átvezetni köteles.

IV.7.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény a biztosítási
szerzıdésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E törvény és a hozzá kapcsolódó
egyéb jogszabályok tartalmazzák a biztosításért fizetendı díjra, a biztosító szolgáltatására, illetıleg a
biztosítással kapcsolatos adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket.

IV.8.

A biztosítási ajánlat aláírása elıtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következıket:
• a megkötendı biztosítási szerzıdésre, a szerzıdı felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerzıdési
feltételek és záradékok az irányadók, azzal, hogy azok nem mondhatnak ellent a mindenkor hatályos jogi
elıírásoknak;
• kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követıen aláírni,
• a jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A Szerzıdı (Biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az
a biztosító valamely kötvény kiállításra jogosult szervezeti egységének a tudomására jut.

IV.9.

A biztosítási szerzıdésre, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg vagy jogszabály eltérıen nem
rendelkezik, a magyar jog szabályai az irányadók.
A sikeres együttmőködés reményében:

WABARD Biztosító Zrt.
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