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A WABARD Biztosító Zrt. KGFB - Ügyfél-tájékoztatója
Tisztelt Partnerünk!
Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat, melyben bemutatjuk Társaságunk főbb adatait, tájékoztatjuk
a fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti egységeinkről, felügyeleti szervünk megnevezéséről és
székhelyéről, az ügyfélpanaszoknak a Felügyelethez, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testületéhez való előterjesztésének lehetőségéről, a bírói út
igénybevételéről, valamint megismertetjük az adatvédelem és adatkezelés Önre vonatkozó legfontosabb szabályaival.
Felsoroljuk továbbá azokat a főbb szervezeteket, melyek részére társaságunk az ügyfelek – biztosítási titkot képező – adatait a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény („Bit.”) alapján kiadhatja.
Külön kitérünk a biztosítási ajánlat aláírása előtt szükséges leglényegesebb tudnivalókra, köztük a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati ismeretekre, amelyek birtokában a szerződéskötési szándékát kifejező jognyilatkozatát
megfontoltan teheti meg.
A Biztosító 2008. október 09-n alakult, és a nem-életbiztosítások alábbi körére nyújt biztosítási szolgáltatásokat.
I.

Biztosítási módozataink
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco, szállítmánybiztosítások.

II. Megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatos kérdésével, problémájával forduljon bizalommal az üzletkötésben
közreműködött biztosításközvetítőhöz (biztosítási alkuszához vagy többes biztosítási ügynökünkhöz), Központi
Ügyfélszolgálati irodánkhoz, illetőleg telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik a 06-1/999-99-99 és a 06-1/278-35-35
telefonszámokon, valamint a callcenter@wabard.hu címen is készséggel állnak az ön rendelkezésére.
Központi Ügyfélszolgálat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Nyitva tartás:

1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-7.
(06-1) 278-35-35
(06-1) 278-35-45
callcenter@wabard.hu
Hétfő:
8:00-12:00, 12:30-20:00
Kedd, Szerda: 8:00-12:00, 12:30-16:00

Csütörtök: 8:00-12:00 12:30-18:00,
Pénteken: 8:00-15:00 óra között.

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

1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-7.
(06-1) 278-35-60
(06-1) 278-35-65
kar@wabard.hu

A Biztosító részére a gépjárművében keletkezett kár felmérését és a szakvélemény elkészítését, külső megbízottként az:
Autotal Kft. - 1107 Budapest, Hizlaló tér 1. és az
Inter-Expert Kárszakértő Kft. - 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. munkatársai végzik.
Információt és támogató útmutatást talál hozzájuk a www.wabard.hu címen is.
Amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem sikerül esetlegesen felmerülő problémáját megnyugtatóan
rendezni, a Biztosító panaszügyintézőjénél – 1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-7. vagy a panaszügyek@wabard.hu e-mail
címen – írásban élhet bejelentéssel.
IV. A Szerződő Fél/ a Biztosított Személy panaszainak vizsgálására a következő intézmények illetékesek:




A Biztosító felügyeleti szerve:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Székhelye:
Levelezési cím:
Központi telefonszám:
Helyi tarifával működő 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

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Székhelye:
Központi telefonszám:
Faxszám:

1088 Budapest, József krt. 6.
(06-1) 459-48-00
(06-1) 210-46-77
2/7



Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Budapesti Békéltető Testület
Székhelye:
Levelezési cím:
Központi telefonszám:
Faxszám:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
1253 Budapest, Pf.: 10
(06-1) 488-21-31
(06-1) 488-21-86

V. A biztosítási szerződésre alkalmazandó jog a magyar jog.
VI. Néhány fogalom, amit a biztosítás megkötése előtt érdemes megismerni


Ki a szerződő, illetve a biztosított?
Vagyonbiztosítási szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést az
érdekelt személy javára köti meg, vagyis biztosítási érdeke van. A vagyontárgy megóvásában való
érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes tartama alatt fenn kell állnia. Az érdekmúlás (pl.: a biztosított
vagyontárgy üzembentartói jogának vagy tulajdonjogának megváltozása) a biztosítási szerződést is
automatikusan megszünteti. Ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy ilyen esetben a biztosítási érdeket megszerző
személy haladéktalanul új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kössön.
A szerződő fél és a biztosított személye többnyire egybeesik, ám elképzelhető az is, hogy különválik – ha pl.:
a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy (szerződő fél) köti meg a biztosítási szerződést a
vagyontárgyat használó biztosított javára. Mind a szerződő fél, mind a biztosított köteles a Biztosítót a
biztosítási szerződés megkötésekor a kockázat elvállalása szempontjából lényeges körülményekről
valósághűen, teljes körűen, írásban tájékoztatni. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Biztosítóval az ajánlati
nyomtatványon közölt adatok bármelyike megváltozik. Az ilyen közléseket a biztosítási szerződés létrejöttét
követően tértivevényes, ajánlott levél formájában kell a Biztosítóval közölni.



A biztosítási szerződés létrejötte és tartama
A biztosítási szerződés a szerződő felek írásbeli megállapodásával, vagyis a szerződő fél/biztosított
biztosítási ajánlatának a Biztosító vagy a Biztosító képviseletében eljáró ügynök, vagy többes ügynök általi
aláírásának időpontjában jön létre. Az írásbeli megállapodást a biztosítási kötvény igazolja. A biztosítási
szerződés az ajánlatban meghatározott módon vagy határozatlan időtartamra, vagy az ajánlatban
meghatározott időpontig jön létre.



A biztosítási szerződés hatályba lépése, a biztosítási díj megfizetése
A biztosítási szerződés az azt követő nap 0 óra 00 percében lép hatályba, amelyen a szerződő fél a
biztosítás első díját a Biztosító pénztárába vagy a Biztosító képviseletében eljáró ügynök vagy többes ügynök
részére befizeti, kivéve, ha a szerződő felek díjhalasztásban állapodnak meg, vagy a Biztosító biztosítási díj
iránti igényét bírósági úton érvényesíti.
Ugyanez a szabály vonatkozik értelemszerűen arra az esetre is, ha a biztosítási szerződés megkötésekor az
Ön képviseletében eljáró biztosítási alkusz működik közre. Ha az Ön és a biztosítási alkusz között létrejött
megbízási szerződésben Ön felhatalmazza a biztosítási alkuszt, hogy Ön helyett biztosítási díjat fizessen be
és / vagy a Biztosítótól kártérítési összeget vegyen át, kérjük, ügyeljen arra, hogy a biztosítási alkusz
határidőben teljesítse az Önt a Biztosítóval szemben terhelő fizetési kötelezettségét. Az alkusz fizetési
késedelme ugyanis nem mentesíti Önt a díj nem határidőben történő meg fizetésének hátrányos
következményei alól. A díj biztosítási alkuszi közreműködés estén abban az időpontban minősül
megfizetettnek, amikor Ön, vagy a biztosítási alkusz a biztosítási díjat csekken feladja, vagy - átutalás
estében- a számlavezető banknak visszavonhatatlan megbízást ad a biztosítási díjnak a Biztosító javára
történő átutalására. Biztosítási alkusz közreműködés estén az első díj megfizetése az ajánlattétel napján
esedékes.



A biztosítási szerződés tartalma
Ha a kötvény tartalma eltér a szerződő fél ajánlatától és az eltérést a szerződő fél 15 napon belül írásban,
tértivevényes, ajánlott levél útján nem kifogásolja, akkor a biztosítási szerződés a kötvény tartalmának
megfelelően jön létre. Ez a szabály a lényeges eltérésekre csak abban az esetben vonatkozik, ha a lényeges
eltérésre a Biztosító a biztosított figyelmét írásban kifejezetten felhívta.



Értékkövetés
Az évfordulót megelőzően kötött, folyamatosan fenntartott szerződések díját a 190/2004 Korm. rend. 18§.(6)
bekezdésével összhangban a tárgyévben közzétett Tarifatáblázat díjtételei szerint állapítja meg a Biztosító.



A biztosítási szerződés megszűnése
A határozatlan időre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a biztosítási évforduló (minden
naptári év december 31.) előtt 30 nappal, bármelyik szerződő fél részéről írásban, indoklás nélkül felmondható.
Az egyéb vagyonbiztosítási szerződések a megkötésüktől számított egy év (biztosítási év) végére, 30 napos
határidővel, szintén indoklás nélkül, írásban mondhatja fel bármelyik szerződő fél.



Kárrendezés
A szerződő/biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon
belül bejelenteni a Biztosítónál.
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VII. A gépjárművek üzembentartóinak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítására vonatkozó szabályokat a 190/2004.
(VI. 8.) Kormányrendelet tartalmazza.
A gépjárművek üzembentartóinak a figyelmét a 2008. év végi átkötésekkel és a 2009. évben is hatályos főbb
rendelkezések alapján különösen a következőkre hívjuk fel:
VII.1. BIZTOSÍTÓ-VÁLTÁS
Amennyiben a gépjármű üzembentartója úgy dönt, hogy biztosítót vált, jelenlegi szerződését írásban fel kell
mondania úgy, hogy az legkésőbb 2008. december 01-jén éjfélig a jelenlegi biztosítójához beérkezzék.
A felmondásokat postán, levélként, valamint telefaxon is küldheti az ügyfél. Miután a felmondás elküldésének
időpontját igazolni kell, javasoljuk, hogy a felmondást tértivevényes ajánlott levél formájában küldje meg
volt biztosítójának.
Amennyiben a döntése elhúzódnék, s emiatt csupán november hónap végére érlelődnék meg Önben a biztosító
váltási szándéka, akkor célszerű a felmondó levelet személyesen eljuttatnia az érintett biztosító legközelebbi
egységéhez, és átvételi igazolással dokumentáltatnia annak átvételét.
Az Ön biztosítási alkusza által összegyűjtött, az ügyfeleitől érkezett felmondásokat egyes biztosítók csak az ügyfél
által adott írásbeli meghatalmazások bemutatása ellenében fogadják el! Ezért javasoljuk, hogy biztosítási
alkuszának feltétlenül adjon az átkötésre vonatkozó meghatalmazást.
Amennyiben az üzembentartó nem, vagy nem a fentiekben jelzett határidőn belül mondja fel biztosítási
szerződését, akkor a „régi” szerződés marad hatályban a következő évre is, és a más biztosítónál újonnan
„megkötött” biztosítása érvénytelen lesz. Ha az – ily módon – 2009. január 01-jétől is érvényes, régi szerződésének
díját nem fizeti be, akkor az díjnemfizetés miatt fog megszűnni (január 31-én), viszont az év hátralévő részére is
korábbi biztosítójánál kell új szerződést kötnie. Ebben az esetben elveszíti a már megszerzett bonusz-fokozatát.
Amennyiben ezt az új szerződést nem köti meg, akkor számolnia kell a biztosítatlanság következményeivel, vagyis
azzal, hogy gépjárművel okozott esetleges károkat a MABISZ a károsultnak az erre vonatkozó törvényes keretek
között megfizeti, de azt az érvényes KGFB-vel nem rendelkező károkozótól visszaköveteli.
Az üzembentartónak tehát figyelnie kell arra a lehetséges problémára, hogy ha az év végi felmondása nem
volt szabályos, vagy azt nem időben tette meg, akkor az új, általa kiválasztott biztosítóval kötött szerződése
nem lesz érvényes!
VII.2. ÚJ BÓNUSZ-MALUSZ MEGFIGYELÉSI IDŐSZAK
A 134/2007 (VI. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban „Kormányrendelet”) megváltoztatta a bónusz-malusz
rendszer megfigyelési időszakát, ez a jövőben azonos lesz a naptári évvel, azaz a naptári év első napján, január 01én kezdődik és december 31-én zárul. Az átállás miatt egyszeri alkalommal egy másfél éves megfigyelési időszakot
írt elő a jogszabály, amely 2006. július 01-jén kezdődött és 2007. december 31-én ér véget.
Ebből következik, hogy ha az üzembentartó úgy dönt, hogy biztosítót vált, akkor az új szerződés megkötésekor
még nem fog rendelkezni kártörténeti (bónusz-malusz) igazolással, ennek kiadására legkorábban minden év
január elején kerülhet sor. Ezért az új biztosítójánál A00 besorolással indul az új szerződése.
Az új szerződést megkötő biztosító köteles a korábbi biztosítótól a kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon
belül beszerezni a kártörténeti igazolást.
VII.3. KÁRTÖRTÉNETI (BÓNUSZ-MALUSZ) IGAZOLÁS BESZERZÉSE
Ahhoz, hogy az új biztosító eleget tudjon tenni ennek az új jogszabályi kötelezettségének az szükséges, hogy az
üzembentartó a biztosítási szerződés megkötésekor megadja:
1.)
2.)
3.)

a régi biztosítójának nevét,
a gépjárműve hatósági jelzését (rendszámát),
a megszüntetendő biztosítási szerződése kötvényszámát.

A Kormányrendelet előírja, hogy a szerződéskötéskor az üzembentartó köteles minden, a biztosítás elvállalása
szempontjából lényeges körülményt, ideértve a szerződés BÓNUSZ-MALUSZ besorolásának beszerzéséhez
szükséges adatot is közölni a biztosítóval.
Amennyiben a szerződő nem adja meg az általa kiválasztott új biztosítójának a BÓNUSZ-MALUSZ igazolása
megszerzéséhez szükséges adatokat, akkor biztosítási szerződését az új biztosítónak M4 osztályba kell
sorolnia!
Ha az Ön által megadott adatok alapján az új biztosító nem tudta beszerezni a szükséges kártörténeti (bónuszmalusz) igazolást, akkor a helyes besorolásnak mielőbbi elérése érdekében javasolható, hogy az üzembentartó
személyesen, vagy biztosítási alkusza útján kérje el régi biztosítójától az igazolást. A biztosítók a jogszabály
értelmében kötelesek a megszűnt szerződésről BÓNUSZ-MALUSZ igazolást 15 napon belül kiadni.
Az új biztosító a kártörténeti igazolás beérkezését követő 15 napon belül köteles a szerződés osztályba sorolását
az igazolás adattartalmának megfelelően, visszamenőleges hatállyal módosítani.
A régebbi járművel korábban megszerzett kedvezményét két éven belül egy másik, azonos gépjármű kategóriájú
gépjárműre átviheti.
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VII.4. ÜZEMBENTARTÓ VÁLTÁS
Amennyiben a tulajdonos üzembentartó az év folyamán más üzembentartóra ruházza át a jármű üzemben
tartásának jogát, akkor az új üzembentartó a saját nevére vonatkozó biztosítási szerződést csak a tulajdonos év
végi felmondását követően kötheti meg. Év közben a tulajdonos szerződése – ilyen módon – nem szüntethető
meg érdekmúlás jogcímén.
Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor az
üzembentartó az év végéig terjedő időszakra a biztosítási szerződést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol
a korábbi biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt megszűnt. Az újonnan megkötött biztosítási szerződés
viszont csak legfeljebb A00 fokozatú lehet, tekintettel arra, hogy a díjnemfizetés miatt az üzembentartó elveszíti a
korábban elért bonusz fokozatát, a malusz fokozat viszont az új biztosítási szerződés esetében is érvényben
marad.
A biztosítási időszak alatt az adott gépjárműre az üzembentartó más biztosítóval nem köthet biztosítási
szerződést, vagyis biztosítót nem válthat. Ha még is ezt tenné, az így megkötött biztosítási szerződés
érvénytelen!
Szabályos (december 01-ig a „régi” biztosítóhoz beérkezett) felmondás esetén a biztosítás 2008. december 31-én
éjfélkor (szilveszterkor) megszűnik. Éppen ezért, az üzembentartó, a megszűnést megelőzően, december hó
folyamán, a folyamatosság érdekében feltétlenül kösse meg új biztosítási szerződését az általa választott
biztosítójával.
VIII.

Adatvédelem, adatkezelés, biztosítási titok

VIII.1. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a feladatai ellátásához az ügyfelei azon biztosítási titkait jogosult kezelni,
amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a biztosító szolgáltatással
összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Bit-ben meghatározott egyéb
cél lehet.
A biztosító ügyfelének minősül a szerződő, a biztosított, a károsult, a Biztosító szolgáltatására jogosult más
személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a biztosítási
szerződésre ajánlatot tesz.
Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:







a biztosító ügyfelének személyi adatai;
a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
a biztosítási összeg;
baleset-, és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok;
a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges
tény és körülmény.
VIII.2. A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt
kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító a létre nem jött
biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
VIII.3. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási
kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait megbízottait és mindazokat, akik ahhoz a
biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:



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

VIII.4. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró felügyelettel,
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint csődeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró
bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási szerződésből eredő
kötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti
szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos
verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
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h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására,
titkos információgyűjtésre 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
vezető hivatallal,
m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő szerződési állomány tekintetében az átvevő
biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a
Kártalanítási Számlát kezelő szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a
kárrendezési megbízottal,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzővel,
p) fióktelep esetén – 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, szaktanácsadóval szemben, ha az a) – j) és n)
pontban megjelölt szerv, vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét,
vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a két adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.
A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és
jogalapját köteles megjelölni. A cél és jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi
rendelkezés megjelölése is,
q) ha a biztosító az általa foganatosított korlátozó intézkedésekről az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erőforrások
tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek
felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, továbbá az Európai Uniót létrehozó
szerződés 15. cikke alapján, a pénzeszközök egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erőforrások
tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az
abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
 az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyekből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata
nem állapítható meg,
 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,
 a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
 az összevont alapú felügyeletre és a kiegészítő felügyeletre vonatkozó törvényi rendelkezések
teljesítése érdekében történő adatátadás.
VIII.5. Tagállami biztosítóhoz vagy tagállami adatfeldolgozó szervezethez (tagállami adatkezelő) történő adattovábbítást
úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra került volna sor.
VIII.6. Társaságunk köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a biztosító által vezetett nyilvántartásokban
tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről,
székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 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.
VIII.7. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény a biztosítási
szerződésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E törvény és a hozzá
kapcsolódó egyéb jogszabályok tartalmazzák a biztosításért fizetendő díjra, a biztosító szolgáltatására, illetőleg
a biztosítással kapcsolatos adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket.
VIII.8. A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következőket:
 a megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási
szerződési feltételek és záradékok az irányadók, azzal, hogy azok nem mondhatnak ellent a mindenkor
hatályos jogi előírásoknak;
 kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követően aláírni,
 a jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerződő (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha
az a biztosító valamely kötvény kiállításra jogosult szervezeti egységének a tudomására jut.
VIII.9. A biztosítási szerződésre, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg vagy jogszabály eltérően nem
rendelkezik, a magyar jog szabályai az irányadók.
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1. számú melléklet
A WABARD Biztosító Zrt. tulajdonosi cégeinek listája (2008. 10. 28-án)

A Cégcsoporthoz tartozó cégek, vállalkozások részletes listája a WABARD Biztosító Zrt. honlapján – www.wabard.hu – is
megtalálható.

ARDEN Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
AVIA-GEO Ingatlanhasznosító Kft.
ARSUS Investment Befektetési Kft.
BILK-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft.
Badacsony Invest Ingatlanforgalmazó Kft.
Bilk Logisztikai Zrt.
BSZL Zrt.
Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.
CASCADE Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.
Container-INVEST Vagyonkezelő Kft.
Delta Airfreight Szállítmányozási Kft.
DELTA-INVEST Vagyonhasznosító Kft.
Delta Trans Kft.
Delta Rent Kft.
Delta Sped Szállítmányozási és Szolgáltató Kft.
ERDÉRT Zrt.
ERDÉRT Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft.
Eliz Capital,
Horváth-Ház Szolgáltató Kft.
HC INVEST Szállítmányozási Kft.
HUNGAROKOMBI Kft. és Trs. Kombinált Fuvarozást
Támogató Bt.
HUNTINGTON Ingatlanfejlesző és Forgalmazó Kft
Interglob Nemzetközi Fuvarozási Kft.
INTERSZERVIZ Budapest Járműjavító Fuvarozó és
Szállítmányozó Kft.
Jezomme Invest Limited.
Lászlótanya Kft.
KÖZDÜLŐ-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft.
LTD-INVEST Vagyonkezelő Kft.
Mahart Container Center Szolg. Kft.
MSZ-INVEST Vagyonkezelő Kft.
Multicont Hungary Szállítmányozási Kft.
Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt.
Multicont Terminal Szolgáltató Kft.
Nagy-Milic Natúrpark Közhasznú Társaság
Orangeways, KFK Invest Holding.
Planet Invest,

Révész Eurotrans Deutschland GmbH.
REDWOOD-WEST Ingatlanfejlesző és Forgalmazó Kft
Royal Sped Interszerviz Budapest Kft.
Royal Sped Szállítmányozási Zrt.
RS-Invest Vagyonkezelő Kft.
S.C.Royal Sped Trans romania S.R.L.
SC Waberer's Románia; Waberer's Espana S.A.
Sollers Cégcsoport, Saxum Rt.
Sollers-Investment Kft.
Somogyi Elektronik Kft.
Szabadkikötő Invest Befektetési Kft.
Truck Rent Kft.
TERRASSA-ÉPÍTŐ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.
VÁM SERVICE Vámkezelő Kft.
Vámkapu Vámügynökségi Száll. És Raktározási Zrt.
VBP Logisztikai Szolgáltató Zrt.
VKH Vagyonkezelő Kft.
VKH Zrt.
VN-INVEST Vagyonkezelő Kft.
VOLMIX Közvetítő és Szolgáltató Kft.
VOLÁN HOTEL Szálloda és Vendéglátó Kft.
VN Udvar Ingatlanhasznosító Kft.
VT Plastic gyártó Kft.
VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zrt.
VOLÁNSPEC Fuvarozó és Szolgáltató Vállalat
VSP Vámügynökségi Szállítmányozási és Permegelőző Kft.
V-Spec Vagyonkezelő és Kereskedelmi Kft.
Waberer's Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.
Waberer’s Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft.
Waberer’s Holding Vagyonkezelő Zrt.
Waberer's International Szállítmányozó és Fuvarozó Zrt.
Waberer's Logisztika Kft.
Waberer's Polska Sp.
Westbay Kft.
Westbay Holiday Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft
WHV-Invest Vagyonkezelő Kft.
WABARD Biztosító Zrt.

A sikeres együttműködés reményében:

WABARD Biztosító Zrt.
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