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Allianz (fij)
1. sz. melleklet: Biztosftasi Szerzodesi Feiteteiek es Ugyfel-tajekoztato az
Allianz Celzott egeszsegbiztosftasokhoz

hatalyos: 2023. marciusl-tol.

1. Az Allianz Hungaria Zrt. (a tovabbiakban:
biztoslto) es a szerzodo kozott letrejott Allianz
Celzott elnevezesu szolgdltatasfinanszlrozo
egeszsegbiztosftasi fedezetre a jelen Szerzodesi
Feiteteiek es Ugyfel-tajekoztato ervenyes.

orvos szakvelemenye alapjan, a sajat laban,
klserovel hagyhatja el az ellato intezmenyt.

Szurovizsgalat:Olyan vizsgalat, amelynek celja a
betegseg tuneteit nem mutato (tunetmentes)
szemely esetleges betegsegenek vagy
kormegelozo allapotanak - ideertve a betegsegre
hajlamosito kockazati tenyezoket is - korai
felismerese.

Fogalmak

2. Egeszsegugyi szolgaltatas:Az egeszsegugyi
allamigazgatasi szerv altal kiadott mukodesi
engedely birtokaban vegezheto egeszsegugyi
tevekenysegek osszessege, amely az egyen
egeszsegenek megorzese, tovabba a
megbetegedesek megelozese, korai felismerese,
megallapltasa, gyogykezelese, eletveszely
elharitasa, a megbetegedes kovetkezteben
kialakult allapot javltasa vagy a tovabbi
dllapotromlas megelozese celjabol a beteg
vizsgalatara es kezelesere, gondozasara,
apolasara, egeszsegugyi rehabilitaciojara, a
fajdalom es a szenvedes csokkentesere, tovabba a
fentiek erdekeben a beteg vizsgalati anyagainak
feldolgozasara iranyul, ideertve a gyogyszerekkel,
a gyogyaszati segedeszkozokkel, a gyogyaszati
ellatasokkal kapcsolatos kulon jogszabaly szerinti
tevekenyseget, valamint a mentest es a
betegszdllltdst, a szuleszeti ellatast, az emberi
reprodukciora iranyulo kulonleges eljarasokat, a
muvi meddove tetelt, az emberen vegzett
orvostudomanyi kutatasokat, tovabba a
halottvizsgalattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi
eljarasokkal, - ideertve az ehhez kapcsolodo - a
halottak szallitasaval osszefuggo kulon jogszabaly
szerinti tevekenysegeket is.

Elozmenybetegseg: A biztositottndlfennallo
korabbi olyan tunet, betegseg, allapot, serules,
vagy maradando egeszsegkarosodas, amelyek a
kockazatviseles kezdetet megelozoen mar
panaszt okoztak, diagnosztizalasra kerultek,
fennalltak, vagy bekovetkeztek.

Kontrollvizsgdlat: alatt a biztoslto a rendszeres,
nem panasz altal indikalt, meglevo betegseg
kovetkezteben kialakult aktualis egeszsegi allapot
monitorozasat, a kezeles hatekonysaganak
ellenorzeset, szukseg eseten a kezelesnek a beteg
allapotanak megfelelo vdltoztatasat erti. Nem
biztosftasi esemeny a biztosltottnak a
betegsegevel (ideertve a kronikus betegsegeket is)
vagy bekovetkezett balesetevel kapcsolatos
kontrollvizsgalata.

Ellatasszervezo:Az az egeszsegugyi szolgaltato,
amely a biztosltoval kotott szerzodes alapjan a
biztosltottnak a jelen szerzodesi feiteteiek szerinti
szolgaltatasokat nyujtja.

A biztosltoval szerzodott elldtasszervezo neve,
cfme, telefonszama: Teladoc Hungary Kft.
1092 Budapest, Koztelek utca 6.1. epulet, 2. emelet
Tel: 06-1-461-1515

Egeszsegugyi szolgaltato: A tulajdoni formatol es
fenntartotol fuggetlenul minden, egeszsegugyi
szolgaltatas nyujtasara es az egeszsegugyi
allamigazgatasi szerv altal kiadott mukodesi
engedely alapjan jogosult egyeni egeszsegugyi
vallalkozo, jogi szemely vagy jogi szemelyiseg
nelkuli szervezet.

Az ellatasszervezes szolgaltatasra vonatkozo
igeny telefonon torteno bejelentesere
rendelkezesre 6116 idoszak:
munkanapokon 8.00-20.00 ora kozott

Az orvosi call Center szolgaltatas ejjel-nappal a
06-1-461-1557 telefonszamon erheto el.

Egynapos sebeszet:Az egynapos sebeszeti es a
kuraszeruen vegezheto ellatasok szakmai
felteteleirol sz6l616/2002. (XII. 12.) ESzCsM
rendelet szerint egynapos sebeszeti ellatas
kereteben az egeszsegugyi szakellatas
tarsadalombiztosltasi finanszirozasanak egyes
kerdeseirol szolo 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9.
szamu mellekleteben felsorolt beavatkozasok
vegezhetok, felteve, hogy a beteg 24 oranal
kevesebb idottartozkodika beavatkozast vegzo
egeszsegugyi intezmenyben es megfigyeles utan,

Kozeli hozzatartozo: kozeli hozzatartozonak
minosul a Ptk. szerint megjelolt szemely es az
elettars.

A biztoslto

A biztoslto az Allianz Hungaria Zrt., amely a
Felugyelet engedelyevel biztosftasi tevekenyseg
vegzesere jogosult. A Csoportos szemelybiztosltas
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szerzodes aiapjan a biztosito koteles a
szerzodesben meghatarozott kockazatra
fedezetet nyujtani, es a kockazatviseles kezdete
utan bekovetkezett biztositasi esemeny eseten a
szerzodesben meghatarozott szolgaltatast
teljesiteni.
Szekhelye: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt.
48-52. Levelezesi cime: 1368 Budapest, Pf. 191
Jogi formaja: reszvenytarsasag
A szekheiy dllama: Magyarorszag
Cegjegyzekszama: Fovarosi Torvenyszek, mint
cegbirosag altaljegyzett Cg. 01-10-041356
FeLugyeieti hatosaganak megjeioiese: Magyar
Nemzeti Bank.
A biztosito a fizetokepessegerol es penzugyi
helyzeteroi szolo eves jeientest a honiapjan teszi
kozze.

egeszsegbiztositasi fedezetre vonatkozoan
szerzodest kotott.

A biztosftasi esemeny es a biztosito
szoLgaltatasa

5. A biztosito a jelen pontban foglait
szolgaltatasokat, iLLetve limiteket naptari evekhez
kapcsolodoan (tovabbiakban: biztositasi ev)
hatarozza meg. Az elso biztositasi ev a szerzodes
letrejottetol szamitott es a targyev utoiso napjaig
tart (tort ev). Ezt kovetoen a biztositasi ev a
naptari ev eiso napjatol az utoiso napjaig tart.

6. Biztositasi esemeny a biztositott olyan - a
kockazatviselesi idoszakban es az azt
megelozoen bekovetkezett - balesete vagy
valoszinusitheto betegsege, amelybol eredoen a
jelen szerzodesi feltetelek szerint indokolt orvosi
ellatasra van szuksege.

A jelen egeszsegbiztosftasi szerzodest a biztosito
nem tanacsadassal ertekesiti.
A biztosito befektetesi tanacsot es a
szerzodeskotest kovetoen folyamatos
tanacsadast nem nyujt az ugyfelnek, illetve
rendszeres ertekelest nem vegez. Jelen szerzodesi feltetelek aiapjan orvosi

ellatasnak minosul az orvosszakmai szabalyok
betartasaval, a jelen szerzodesi feltetelekben
meghatarozott

A biztosito a fizetokepessegerol es penzugyi
helyzeteroi szolo eves jeientest a honiapjan teszi
kozze.

a) egeszsegugyi szakteruleteken torteno,
orvosi szakkepesitessel, illetve egeszsegugyi
szakiranyu, betegellatasra jogosito
vegzettseggel rendelkezo szemely altal
elvegzett jarobeteg szakellatas, valamint

A szerzodo

3. A szerzodo a Patika Onkentes Kolcsonos
Kiegeszito Egeszseg- es Onsegelyezo Penztar.
Szekhelye: 1022 Budapest, Bimbo ut 18.
A szekheiy dllama: Magyarorszag
Nyilvdntartdsi szdma: 01-04-0000222
Felugyeleti hatosaganak megjeioiese: Magyar
Nemzeti Bank.

b) diagnosztikai vizsgalat, melyet orvosi
szakkepesitessel rendelkezo szemely, vagy
javaslatara mas erre feljogosult
egeszsegugyi szakkepesitessel rendelkezo
szemely vegez.

A Biztosito szoLgaltatasaA biztositott
A biztosito arra vallal kotelezettseget, hogy a
biztositasi esemeny bekovetkezte eseten a
jelen pontban szereplo - a vele szerzodott
ellatasszervezo altal szervezett, vagy egyes
jarobeteg ellatasok eseten az
ellatasszervezo internetes feluleten
(amennyiben elerheto) a biztositott altal
online foglait - idopont-elojegyzessel,
tervezheto idopontban vegzett
szolgaltatasokat nyujtja a biztositottnak.

7.4. Biztositott az a 16. eletevet betoltott, a Patika
Onkentes Kolcsonos Kiegeszito Egeszseg-es
Onsegelyezo Penztarnal egyeni szamlaval
rendelkezo termeszetes szemely, az
egeszsegpenztari szolgaltatasra jogosult
kedvezmenyezett, valamint a penztartag 2-65 eves
kozeli hozzatartozoja, akinek szemelyevel
kapcsolatos biztositasi esemenyre a szerzodes
letrejott, es szemelyet a Penztar altal a Biztosito
fele torteno adatszolgaltatas tartalmazza, es a
Biztositotti nyilatkozata a Biztositohoz beerkezik. A
biztositasi fedezet letrejottehez a biztositottak
koret a felek szerzodesben rogzitik.

Jarobeteg szakellatasI.

A biztosito a kiegeszito fedezet tartama alatt a
jarobeteg ellatas kereteben bekovetkezett
biztositasi esemeny eseten az alabbiak szerint
nyujt szolgaltatast:

A jelen feltetelek aiapjan tovabba biztositottnak az
a szemely minosul, akinek a szemelyere a Patika
Onkentes Kolcsonos Kiegeszito Egeszseg- es
Onsegelyezo Penztarral valamely szemely celzott
tamogatasra vonatkozo szolgdltatasfinanszirozo
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Allianz (fij)
e) A biztositott az elldtasszervezo internetes
feluleten (amennyiben elerheto) online foglalhat
elore idopontot az alabbi jarobeteg ellatasokra:

Belgyogyaszat
Borgyogyaszat
Ful-orr-gegeszet
Gasztroenterologia
Nogyogyaszat
Ortopedia
Szemeszet
Urologia

Jarobeteg ellatas
szolgaltatas maximalis

merteke (limit)
Szolgaltatasi szint

Allianz Celzott Eco 100 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Start 200 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Optimum 300 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Premium 400 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Exkluzlv 500 000 Ft/biztositasi ev f) Biztosftds esedekessege

A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek
idopontja az a nap, amikor a biztositott a
biztosftasi esemenyt az ellatasszervezonel
telefonon bejelenti.

A jarobeteg ellatasfedezet felhasznalasi teruletet
tekintve korlatlan.

Kizarasok, korlatozasok

A limiteknektorteno megfeleles szempontjabol
az ellatasszervezo az ellatas tenyleges
idopontjat veszi figyelembe. Amennyiben a
bejelenteshez kepest uj biztosftasi evben kerul
sor az ellatasra, akkor az ellatas koltsege az uj
biztosftasi evre megallapftott limitben kerul
figyelembe vetelre.

a) Gasztroenterologia (ezen belul rectoscopia,
colonoscopia, gastroscopia is)
A biztosfto nem teljesit szolgaltatast
colonoscopia es gastroscopia eseten az
altatas koltsegeire, tovabba a virtualis
endoscopia es capsula endoscopia
koltsegeire.

b) Nogyogyaszat
A nogyogyaszati ellatas magaba foglalja

a cytologiai vizsgalatot is, tovabba
biztositott varandossaga eseten
elvegzendo orvosi vizsgalatok kozul a
biztosftasi szerzodes tartamanak elso 6
honapjaban legfeljebb egy vizsgalatot,
30 000 Ft ertekben.

a biztosfto nem teljesit szolgaltatast - a
biztositott varandossaga alatt
elvegzendo orvosi vizsgalatokat is
beleertve-alkalmankent a 30 000
forintot meghalado koltsegre.

Egynapos sebeszeti ellatas
a

Biztosftasi esemenya.

A biztosftottnak a kockazatviselesi
idoszakban es az azt megelozoen
bekovetkezett betegsegevel, illetve
balesetevel kapcsolatban felmerulo
egynapos sebeszeti ellatasa, amennyiben az
orvos-szakmailag indokolt.

b. Biztosftasi szolgaltatas

c) Urologia
A biztosfto nem teljesit szolgaltatast
urologiai ellatas keretein belul az andrologiai
vizsgalat vagy ellatas eseten.

A biztosfto a kiegeszfto fedezet tartama alatt
az alabbiak szerint nyujt szolgaltatast az
egynapos sebeszeti ellatasra vonatkozoan:

Egynapos sebeszeti ellatas
maximalis merteke (limit)Szolgaltatasi szint

d) Nem biztosftasi esemeny, ezert a biztosfto
nem teljesit biztosftasi szolgaltatast:

- a szurovizsgalat celjabol igenybevett
jarobeteg szakellatasert.

- a fogaszati, szajsebeszeti problemaval
osszefuggo, panasz miatt szuksegesse valo
vizsgalatra. Ideertendo a barmely mas
panasz/betegseg kapcsan elrendelt
fogaszati gockutatas is.
- fizioterapia ellatasra, konzultaciora
- pszichiatriai es pszichologiai kezelesre es

konzultaciora.

Allianz Celzott Eco nines

Allianz Celzott Start 100 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Optimum 200 000 Ft/biztosftasi ev

Allianz Celzott Premium 300 000 Ft/biztosftasi ev

Allianz Celzott Exkluzlv 500 000 Ft/biztosftasi ev

Az egynapos sebeszeti ellatas kereteben
terftett mutetek listaja a jelen feltetel 2. sz.
fuggelekben talalhato.
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Allianz (fij)
A szolgaltatas igenybevetelenek a feltetele
egynapos sebeszeti beavatkozasok
szervezesehez es terlthetosegehez az Irasos
szakorvosijavasiat bekuldese az
ellatasszervezo reszere postai vagy
elektronikus uton.

tartozkodasat 24 oran tul
szuksegesse teszi, vagy

b) mas intezmenyben torteno korhazi
ellatasat vagy

c) a tervezettol eltero orvosi ellatasat
igenyli a biztosito a felmerulo
tobbletkoltsegeket nem terlti meg.

A biztosito arra vallal kotelezettseget, hogy a
biztositasi esemeny bekovetkezese eseten az
ellatasszervezo partnere reven megszervezi
az igenyelt egynapos sebeszeti ellatast es
finanszlrozza annak koltseget a biztositottra
vonatkozo szolgaltatasi limit erejeig.

A biztosito kockazatviselese nem terjed ki a
nem Magyarorszagon vegzett egynapos
sebeszeti mutetekre.

Diagnosztikai es laboratoriumi
vizsgalatok

Beletartozik az egynapos sebeszeti ellatas
vonatkozasaba a szuksegesse valo
aneszteziologiai ellatas, illetve szovettani
vizsgalat is. a) Diagnosztikai vizsgalat a biztosftottnak a

kockazatviselesi idoszakban es az azt
megelozoen bekovetkezett balesete, vagy
kialakult betegsegevel kapcsolatban
felmerulo panaszok miatt szukseges es
orvosilag indokolt, szakorvos altal frasban
javasolt laboratoriumi es egyeb, nem
nagyerteku diagnosztikai vizsgalatokhoz
sorolhato diagnosztikai vizsgalat.

Amennyiben az ellatas dija a szolgaltatasi
keretosszeget meghaladja, vagy az aktualis
ellatassal a keret kimerul, ugy a
keretosszegen feluli resz megteriteset a
biztosito nem vallaIja, az a biztositottat
terheli.
A killbnbbzet mertekerol es megfizetesenek
modjarol az ellatasszervezo tajekoztatja a
biztositottat. b) A biztosito ellatasszervezo

kozremukodesevel vallalja a vizsgalat
megszervezeset es annak koltsegeit az
alabbiak szerint meghatarozott
osszeghatarig az egyes csomagok
tekinteteben.

A szolgaltatasi keretosszeg erteke az adott
biztositasi evre vonatkozik, ez a biztosito
adott biztositasi evre vonatkozo
szolgaltatasanakfelso hatara.
Valamely biztositasi evben fel nem
hasznaltegyenleg atvezetese a kovetkezo
biztositasi evre nem lehetseges.

Diagnosztikai es laboratoriumi
vizsgalatok maximalis merteke

(limit)
Szolgaltatasi szint

Allianz Celzott Eco 100 000 Ft/biztosltasi ev
Biztosltas esedekessegec.

Allianz Celzott Start 100 000 Ft/biztosltasi ev
A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek
idopontja az a nap, amikor a biztositott a
biztositasi esemenyt az ellatasszervezonel
telefonon bejelenti.

Allianz Celzott Optimum 100 000 Ft/biztosltasi ev

Allianz Celzott Premium 100 000 Ft/biztosltasi ev

Allianz Celzott Exkluzlv 100 000 Ft/biztosltasi evA limiteknek torteno megfeleles
szempontjabol az ellatasszervezo az ellatas
tenyleges idopontjat veszi figyelembe.
Amennyiben a bejelenteshez kepest uj
biztositasi evben kerul sor az ellatasra, akkor
az ellatas koltsege az uj biztositasi evre
megallapltott limitben kerul figyelembe
vetelre.

c) Amennyiben az ellatas dija a szolgaltatasi
keretosszeget meghaladja, vagy az aktualis
ellatassal a keret kimerul, ugy a
keretosszegen feluli resz megteriteset a
biztosito nem vallalja, az a biztositottat
terheli.
A kulonbozet mertekerol es megfizetesenek
modjarol az ellatasszervezo tajekoztatja a
biztositottat.

d. Kizarasok, korlatozasok

Amennyiben
a) egynapos sebeszeti ellatas soran

- olyan komplikacio merul fel vagy
- utana olyan, a mutettel
osszefuggo szovodmeny kovetkezik
be, amely a biztositott bent

d) A szolgaltatasi keretosszeg erteke az adott
biztositasi evre vonatkozik, ez a biztosito
adott biztositasi evre vonatkozo
szolgaltatasanak felso hatara. Valamely
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Allianz (fij)
biztositasi evben fel nem hasznalt
egyenleg atvezetese a kovetkezo
biztositasi evre nem lehetseges.

Nagyerteku kepalkoto es
diagnosztikai es laboratoriumi
vizsgalatok maximalis merteke

(limit)

Szolgaltatasi szint

A biztositasi esemeny bekovetkezesenek
idopontja a diagnosztikai vizsgalat
elvegzesenek napja.

Allianz Celzott Eco 100 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Start 200 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Optimume) Nem biztositasi esemeny, ezert a biztosito
nem teljesit biztositasi szolgaltatast az
alabbi esetekben:

300 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Premium 400 000 Ft/biztositasi ev

Allianz Celzott Exkluziv 500 000 Ft/biztositasi evszurovizsgalat celjabol igenybevett
diagnosztikai vizsgalat.

b) A biztosito szolgaltatasa az egeszsegugyi
szolgaltatas megszervezesen es a vizsgalati
koltsegek limitig torteno megteritesen kivul
egyeb koltseg (pi. utikoltseg) megteritesere,
valamint az ellatasszervezovel szerzodeses
viszonyban nem alio egeszsegugyi
szolgaltatonal igenybe vett vizsgalatok
koltsegteritesere nem terjed ki.

a fogaszati, szajsebeszeti
problemaval osszefuggo, panasz
miatt szuksegesse valo
laborvizsgalatokra, valamint
kepalkoto diagnosztikai celu
vizsgalatra. Ideertendo a barmely
mas panasz/betegseg kapcsan
elrendelt fogaszati gockutatas is.

c) Amennyiben a vizsgalat dija a szolgaltatasi
keretosszeget meghaladja, vagy az aktualis
vizsgalattal a keret kimerul, ugy a
keretosszegen feluli resz megteriteset a
biztosito nem vallaIja, az a biztositottat
terheli.
A kulonbozet mertekerol es megfizetesenek
modjarol az ellatasszervezo tajekoztatja a
biztositottat.
A szolgaltatasi keretosszeg erteke az adott
biztositasi evre vonatkozik, ez a biztosito
adott biztositasi evre vonatkozo
szolgaltatasanak felso hatara. Valamely
biztositasi evben fel nem hasznalt
egyenleg atvezetese a kovetkezo
biztositasi evre nem lehetseges.

f. Biztositas esedekessege

A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek
idopontja az a nap, amikor a biztositott a
biztositasi esemenyt az ellatasszervezonel
telefonon bejelenti.

A limiteknek torteno megfeleles
szempontjabol az ellatasszervezo az ellatas
tenyleges idopontjat veszi figyelembe.
Amennyiben a bejelenteshez kepest uj
biztositasi evben kerul sor az ellatasra, akkor
az ellatas koltsege az uj biztositasi evre
megallapitott limitben kerul figyelembe
vetelre.

d)

e) A diagnosztikai vizsgalatok helyszine az
egeszsegugyi szolgaltatoknal elerheto
szabad kapacitas es az ugyfel lakohelyenek
figyelembevetelevel kerul kivalasztasra az
7.1V.i) pontban eloirt dokumentumok
maradektalan benyujtasat koveto 10
munkanapon belul.

IV. Nagyerteku kepalkoto
diagnosztikai vizsgalatok

a) Szakorvosi javaslat alapjan a biztosito
ellatasszervezo partnere segitsegevel a
diagnosztikai vizsgalatot (CT, MRI, PET-CT)
megszervezi es koltsegeit a biztositottol
teljes mertekben atvallalja az alabbi
tablazatban foglaIt osszeghatarig,
amennyiben a biztositott az ellatasszervezo
altal megjelolt, szerzodott egeszsegugyi
szolgaltatonal veszi igenybe a vizsgalatot.

f) A diagnosztikai vizsgalat eredmenyet a
szolgaltato kozvetlenula biztositott
szamara adja at, a biztositott altal preferalt
formaban, amennyiben az egeszsegugyi
szolgaltato rendelkezesre alio eroforrasai
ezt lehetove teszik.

g) Az aktualisan igenybe veheto szolgaltatasi
osszeget, illetve annak egyenleget az
ellatasszervezo tartja nyilvan es a biztositott
keresere arrol tajekoztatast nyujt.

h) Amennyiben a biztositott egyidejuleg tobb
diagnosztikai ellatas szervezeset igenyli, ugy
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Allianz (fij)
az ellatasszervezo a vizsgalatokat az orvosi
beutalon meghatarozott sorrendben
szervezi meg.

V. Masodik orvosi szakvelemeny

i) A szolgaltatasi igeny bejelentesekor a
biztosltottnak/kedvezmenyezettnek az
alabbi dokumentumokat keli szkenneit
formaban e-mai[-en, vagy postai uton
eljuttatni az ellatasszervezonek:

a) kepalkoto diagnosztikai vizsgalatra
szolo orvosi beutalo, vagy szakorvosi
javasiat
szakorvosi ellatasrol szolo
dokumentacio, mely igazolja, hogy a
biztosftott egeszsegugyi allapotaval
kapcsolatosan szakorvosi ellatast vett
igenybe

c) egyeb vonatkozo orvosi dokumentum
(pi korhazi zarojelentes, ambulans lap,
stb.)

a) A biztositasi esemeny a biztosftott olyan - a
kiegeszlto fedezet kockazatviselesi
idoszakaban elozmeny nelkul
bekovetkezett - sulyos, orvosi
dokumentumokkal igazolt betegsege,
melyre vonatkozoan a biztosftott a jelen
szerzodesi feltetek szerint, orvosszakmai
szempontbol indokolt - es a betegseg
diagnosztizalasat koveto ketto even belul-
masodik szakorvosi velemeny szolgaltatast
igenyel.

b)

b) A Biztoslto szolgaltatasa:

Ajelen feltetelekben ismertetett masodik
szakorvosi velemeny szolgaltatast az
ellatasszervezo az alabbi sulyos
betegsegek eseten nyujtja:

az eletet fenyegeto rakos
megbetegedes (rosszindulatu daganat);

szivbetegsegek, beleertve a sziv-es

j) Az ellatasszervezo az elblraIasi folyamat
soran az 7.IV.i. pontban felsorolt
dokumentumok beerkezeset kovetoen
tovabbi kiegeszlto, adott biztositasi
esemenyhez kapcsolodo, az igeny es kar
elbiralasanak szempontjabol relevans
orvosi dokumentumokat kerhet be.

ersebeszetet;
neurologiai es idegsebeszeti

betegsegek, beleertve az agyerkatasztrofat;
az idegrendszer degeneratlv

betegsegei es demyelinizacio (sclerosis
multiplex);A biztositasi esemeny bekovetkezesenek

idopontja a diagnosztikai vizsgalat
elvegzesenek napja.

veseelegtelenseg kovetkezteben
kialakult betegsegek es problemak;

olyan megbetegedesek, melyek
kezeles nelkul kozvetlen eletveszellyeljarnak;

olyan muteti beavatkozasok,
melyek eletet veszelyezteto szovodmennyel
fenyegetnek.

k) Nem biztositasi esemeny, ezert a biztoslto
nem teljeslt biztositasi szolgaltatast az
alabbi esetekben;

a) nem igazolt daganatos betegsegek
kovetesere szolgalo PET-CT vizsgalat.
a fogaszati, szajsebeszeti problemaval
osszefuggo, panasz miatt szuksegesse
valo laborvizsgalatokra, valamint
kepalkoto diagnosztikai celu
vizsgalatra. Ideertendo a barnnely mas
panasz/betegseg kapcsan elrendelt
fogaszati gockutatas is.

b) Afelsoroltakon klvuli sulyos betegsegek
eseten az ellatasszervezo masodik
szakorvosi velemeny szolgaltatast nem
nyujt.

Masodik Orvosi Szakvelemeny
szolgaltatasSzolgaltatasi szint

Allianz Celzott Eco ninesl) Biztosltas esedekessege
Allianz Celzott Start nines

A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek
idopontja az a nap, amikor a biztosftott a
biztositasi esemenyt az ellatasszervezonel
telefonon bejelenti.

Allianz Celzott Optimum

Allianz Celzott Premium

Allianz Celzott ExkluzlvA limiteknektorteno megfeleles
szempontjabol az ellatasszervezo az ellatas
tenyleges idopontjat veszi figyelembe.
Amennyiben a bejelenteshez kepest uj
biztositasi evben kerul sor az ellatasra, akkor
az ellatas koltsege az uj biztositasi evre
megallapltott limitben kerul figyelembe
vetelre.

A biztoslto a biztositasi szolgaltatasnal
rogzltett kizarasokat alkalmazza.

c) Ajelen feltetelek ertelmeben a masodik
orvosi szakvelemeny szolgaltatas
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kereteben az ellatasszervezo eiismert orvos
szakertok es korhazak nemzetkozi
halozata felhasznalasaval kivalasztja a
szakorvos(oka)t a masodik szakorvosi
velemeny elkeszftese celjabol. Az
ellatasszervezo a biztosftott keresere
rendelkezesre bocsajtja a szakertok es
korhazak elerhetoseget.

kezdetenek idopontjaban mar
diagnosztizaltak.

e) Biztosftas esedekessege

A szolgaltatas iranti igeny
esedekessegenek idopontja az a nap,
amikora biztosftott a biztosftasi esemenyt
az ellatasszervezoneltelefonon bejelenti.

Az ellatasszervezo a tavszakvelemenyt a
biztosftott altal szamara rendelkezesre
bocsatott informaciok es orvosi
dokumentacio alapjan keszftteti el. A
szolgaltatasnak nem resze az orvosi
vizsgalat vagy szemelyes orvos-beteg
talalkozas.

A limiteknektorteno megfeleles
szempontjabol az ellatasszervezo az
ellatas tenyleges idopontjat veszi
figyelembe. Amennyiben a bejelenteshez
kepest uj biztosftasi evben kerul sor az
ellatasra, akkor az ellatas koltsege az uj
biztosftasi evre megallapftott limitben kerul
figyelembe vetelre.Az ellatasszervezo minden esetben kijelol

egy esetfelelost, aki a biztosftottol elkeri a
masodik szakorvosi velemeny
elkeszftesehez szukseges orvosi leleteket es
informaciot es szukseg eseten kapcsolatot
tart a biztosftottal es kezeloorvosaval.

Az ellatasszervezo a biztosftott
korelozmenyerol es a kerdeseirol-
amennyiben szukseges- angol nyelvu
osszefoglalot keszft, melyet az altala
kivalasztott szakerto(k)nek tovabbft. Az
ellatasszervezo a szakerto(k) velemenyet
tartalmazo orvosi jelentest a
korelozmenyre vonatkozo valamennyi
relevans informacio rendelkezesre
bocsatasat kovetoen 3 heten belul- a
biztosftott valasztasa szerint e-mailben,
vagy postai uton -magyar nyelven
megkuldi a biztosftottnak, tovabba
megkuldi az orvosi szakvelemeny angol
nyelvu eredeti szoveget is, amennyiben az
nem magyar nyelven keszult. Elteres eseten
az angol nyelvu orvosi szakvelemenyben
foglaltakaz iranyadok.

A biztosftott a masodik szakorvosi velemeny
szolgaltatas alapjan penzbeli szolgaltatasra
nem jogosult.

Felhfvjuk a figyelmet az e-mail utjan torteno
adattovabbftas kockazataira, tekintettel
arra, hogy az e-mail utjan torteno
adattovabbftas vagy annak
csatolmanyakent torteno adatkuldes
kockazatot hordoz, az e-mail nem minosul
biztonsagos csatornanak.

d) Nem biztosftasi esemeny, ezert a biztosito
nem teljesft masodik szakorvosi velemeny
szolgaltatast, ha biztosftott olyan
betegseggel vagy a betegseg
kovetkezmenyevel kapcsolatban igenyel
szolgaltatast, melyet a targyi kiegeszfto
fedezet kockazatviselesi idoszaka
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b. Lemondas, modosltas

VI. Szurovizsgalat
Lemondasra es modositasra Iehetoseg a szervezett
idopontot megelozoen, 5 munkanappai van
iehetoseg.
Amennyiben a biztositott a szurovizsgalaton nem tud
megjelenni, vagy a megadott hataridon tul kfvan
modosltani a szurovizsgalat idopontjan, abban az
esetben a Biztosito a Szurovizsgalati szolgaltatast
teljesftettnektekinti, uj idopontban torteno
szurovizsgalat elvegzesere nines Iehetoseg.

A biztosito szolgaltatasa kiterjed az aiabbi,
szurovizsgaiatkent nyujtott szoigaitatasok
nyujtasara is.

Beigyogyaszat (anamnezis feivetel,
testsuiy estestmagassag meres, derek-

csipo hanyados szamitasa,
vernyomasmeres)
12 eivezeteses, nyugaimi EKG
Laboratoriumi vizsgalatok (teljes verkep,
suiiyedes, CRP, vercukor, hugysav, Fe, K,
Na, Cl, LDL, HDL, osszkoieszterin,
trigiicerid, majfunkcio (GOT, GPT, GGT,
AP, LDH), vesefunkcio (kreatinin,
karbamid, eGFR), osszbilirubin, direkt
bilirubin
Hasi es kismedencei attekinto
ultrahang.

a)

b)
c)

d)

A fent szereplo szurovizsgalatok az Allianz Celzott Eco
es Start eseten nem vehetok igenybe, az Allianz
Celzott Optimum csomaghoz tartozo szurovizsgalatok
ketevente, az Allianz Celzott Premium es Exkluziv
csomaghoz tartozo szurovizsgalatok evente vehetok
igenybe.
A ketevente esedekes szurovizsgalatra a biztositas 2.
evfordulojat kovetoen van Iehetoseg.

Szurovizsgalatok
gyakorisaga (limit)Szolgaltatasi szint

Allianz Celzott Eco nines

Allianz Celzott Start nines

Allianz Celzott Optimum ketevente

Allianz Celzott Premium evente

Allianz Celzott Exkluziv
evente

Szurovizsgalati csomag megbontasa nem
lehetseges.

a. Biztositas esedekessege

A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek idopontja
az a nap, amikor a biztositott a biztosltasi esemenyt az
ellatasszervezonel telefonon bejelenti.
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b) tajekoztatas gyogyszerek osszetetelet,
mellekhatasait, alkalmazhatosagat,
helyettesfthetoseget, arat illetoen;
c) tajekoztatas orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi
ugyeletekrol;
d) tajekoztatas ugyeletes gyogyszertarakrol;
e) tajekoztatas egeszsegugyi intezmenyek
elerhetosegerol.

VII.Orvosi Call center

Biztosftasi esemeny
Biztosftasi esemeny, ha a biztositottnak a
kockazatviselesi idoszakban a jelen szerzodesi
feltetelekben foglalttemakorokben kerdese merul
feL, amelynek alapjan tajekoztatast ker.

Az Allianz Orvosi Call Center szolgaltatas a
www.allianz.hu weboldalrol is elerheto, ahol a
szolgaltatasra jogosultak irasban isfeltehetik
kerdeseiket.

Biztosftasi szolgaltatas
A biztosfto arra vallal kotelezettseget, hogy a jelen
feltetelek alapjan az ellatasszervezo reven 24 oras
orvosi Call Center szolgaltatast nyujt a
biztositottnak.

A szolgaltato a valaszt a kerdesfeltevest kovetoen
24 oran belul a szolgaltatasra jogosult altal
megadott e-mail cfmre kuldi meg.

Az orvosi call center szolgaltatas ejjel-nappali orvosi
tanacsadast jelent, mely a 06-1-461-1557
telefonszamon erheto el.

Az Orvosi Call Center szolgaltatas soran nyujtott
informaciok kizarolag tajekoztato jelleguek, a
szemelyes orvosi vizsgalatot nem helyettesitik.

A szolgaltatast a biztosfto a Penztar es a biztosfto
kozott letrejott csoportos biztosftasi szerzodesben
meghatarozott dfj elleneben nyujtja.

A biztosfto az Orvosi Call Center szolgaltatast a
biztosftasi fedezet tartama alatt limit nelkul nyujtja.Az Allianz Orvosi Call Center szolgaltatas a

szolgaltato nem emelt dfjastelefonszama
felhfvasaval veheto igenybe. Nem biztosftasi esemeny, ezert a biztosfto jelen

fedezet alapjan nyujtott szolgaltatasa nem
terjed ki az alabbi esetekre sem: a) a biztosftott
panaszai alapjan diagnozis felallftasa, b) az
orvosi ellatas megszervezese.

A szolgaltatas igenybevetelere jogosult a
csoportos egeszsegbiztosftasi szerzodes
biztosftottja, felteve, hogy az alabbiakban
megjelolt azonosftashoz szukseges adatokkal
azonosftja magat.

Esedekesseg
A szolgaltatas iranti igeny esedekessegenek idopontja
az a nap, amikor a biztosftott a biztosftasi esemenyt az
elldtasszervezonel telefonon bejelenti.

Az azonosftashoz szukseges adatok Allianz Orvosi
Call Center szolgaltatas eseten:

az Allianz Orvosi Call Center szolgaltatasra
szolo fedezet biztosftottjanak neve,
az Allianz Orvosi Call Center szolgaltatasra
szolo fedezet biztosftottjanak edesanyjanak
neve,
az Allianz Orvosi Call Center szolgaltatasra
szolo fedezet biztosftottjanak szuletesi helye
es ideje.

A szolgaltatas igenybevetele soran a szolgaltato
minden esetben azonosftja az ugyfelet.

A szolgaltato a bejovo telefonhfvasokat rogzfti
annak erdekeben, hogy - a biztosftasi szerzodes
alapjan-a biztosftasi szolgaltatast teljesftse, valamint
a biztosfto reszere tajekoztatast nyujtson az altala
elvegzett tevekenysegrol.

Az ellatasszervezo jogosult ellenorizni a biztosftott
jogosultsagat.

Adatkezeles
A biztosftott a biztosftotti nyilatkozat alairasaval
tudomasul veszi, hogy
a) a biztosfto kezeli estovabbftja a nyilatkozatban
megadott illetve, a szerzodesi feltetelekben
meghatarozott adatokat a biztosfto szerzodott
partnere, a Teladoc Hungary Kft. mint szolgaltato
reszere, az Allianz Orvosi Call Center
szolgaltatassal osszefuggesben,
b) a biztosfto a honlapjan irasban feltett
kerdeseket e-mailen tovabbftja a szolgaltato
reszere a szolgaltatassal osszefuggesben, es a
kerdesekre adott valaszokat a szolgaltato, es az
egyuttmukodo partnerei a szerzodo, illetve a
biztosftott altal megadott e-mail cfmre kuldik el,
c) a Teladoc Hungary Kft., mint szolgaltato az
Allianz Orvosi Call Center szolgaltatas feltetelei
alapjan a bejovo telefonhfvasokat rogzfti annak
erdekeben, hogy a biztosftasi szolgaltatast
teljesftse es biztosfto reszere tajekoztatast nyujtson
az altala elvegzett tevekenysegrol.

Az Allianz Orvosi Call Center hfvhato az ev minden
napjan, a nap 24 orajaban, ahol szakkepzett,
gyakorlo orvosok tajekoztatast adnak az alabbi
kerdesekben:
a) eletmoddal, egeszsegmegorzessel, orvosi
dokumentacio ertelmezesevel kapcsolatos
kerdesek; Egyeb rendelkezesek

A biztosfto nem vallal felelosseget az Orvosi Call
Center szolgaltatas kereteben nyujtott informacio
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pontossagaert, megbizhatosagdert, azok teves
felhaszndldsaert, iLLetve azok teves ertelmezeseert,
valamint a kert tajekoztatas elmaradasabol, vagy
kesedelmes megkuldesebol, iLLetve az orvosi
velemeny heiyteien vagy teves megdllapftdsabol
eredo vagyoni es nem vagyoni karokert.
A biztositotta Biztosftotti nyiLatkozaton alairdsavaL
nyiiatkozik arrol, hogy hozzajarui az
eiidtasszervezo reven nyujtott Orvosi CaLL Center
szolgaltatas kereteben a szemelyes adatok
kezeiesehez.

Az egeszsegugyi szoigaLtato a szoLgaLtatas
nyujtasanak megszuneseig a szoLgaLtatas
teljesiteseig szukseges mertekben es ideig
jogosuLt az adatokat kezeLni. A szerzodo es a
biztositott keresere az eiidtasszervezo
tajekoztatast ad azon egeszsegugyi
szolgaltatok szemelyerol, akik az adatokhoz
a fenti modon hozzafertek.

12.

A szoLgaLtatas igenybevetelenek feltetele,
hogy a biztositott biztositasi fedezete a
szoLgaLtatasi igeny bejeLentesekor dijjal
rendezett Legyen es, hogy a biztositott az
aLabbiakban megjelolt azonositashoz
szukseges adatokkal azonosftsa magat.

13.

A szolgaltatas iranti igeny bejelentese, a
szoLgaLtatas iranti igeny
esedekessegenek idopontja es a
szoLgaLtatas teLjesitese

Az azonositashoz szukseges adatok:
a biztositott neve,

• a biztositott edesanyjanak neve,
a biztositott szuLetesi ideje.

A szoLgaLtatasra vonatkozo igeny teLefonon
torteno bejeLentese soran az eLLatasszervezo
minden esetben azonositja a biztositottat.

A biztositott a biztositasi esemenyt az
eLLatasszervezoneL teLefonon, iLLetve az
eiidtasszervezo keresere a szolgaltatashoz
szukseges iratok megkuldesevel irasban (e-

mailben, vagy postai uton kuldott Level
formdjaban) jeLenti be.

8.

Az eLLatasszervezo altal megszervezett
egeszsegugyi ellatas igenybevetele soran az
egeszsegugyi szoigaLtato azonositja a
biztositottat. Ha a biztositott szemelye nem
azonosithato, vagy az szoLgaLtatasi igeny
bejeLentesekor fedezete dfjjaL nem rendezett,
akkor az igenybe vett egeszsegugyi
szolgaltatas koltseget az ellatas alkalmaval
a biztositott fizeti.

A biztositasi esemenyt annak
bekovetkezesetol szamitott 30 napon belul
be kelljelenteni az eLLatasszervezonek,
kulonben a biztosito mentesula szolgaltatas
teLjesitese a161.

9.

10. A szoLgaLtatasra vonatkozo igeny teLefonon
torteno bejelentesenek feLteteLe, hogy a
biztositott a Biztosftotti Nyilatkozat
alairdsavaL hozzajarulasat adta az
aLabbiakban meghatarozott adatainak
(tovabbiakban: adatok), tovabba ezen
adatok valtozasa eseten a megvaltozott
adatoknaka biztosito altal torteno
kezeiesehez es-az eLLatasszervezo reszere a
szolgaltatassal osszefuggesben torteno
tovdbbitasahoz. Az adatok kore:
szerzodesszam. fedezet tipusa, biztositott
neve, titulusa, biztositott szuLetesi ideje,
biztositott neme, biztositott edesanyja neve,
es a biztositott lakcfme, telefonszama, e-mail
cime, valamint biztositott tagsagi azonosito
szama.

14. Ajelen biztositasi feltetelek szerint a biztosito
szoLgaLtatasa iranti igeny bizonyitasahoz es
elbirdlasahoz az eLLatasszervezo az alabbi
iratok bemutatasat kerheti:

a) (szak)orvosi beutalo vagyjavaslat
b) az orvosi ellatas szuksegesseget igazolo

orvosi dokumentacio,
c) szakorvosi ellatasrol szoLo dokumentacio.

mely igazolja, hogy a biztositott egeszsegugyi
allapotaval kapcsolatosan szakorvosi ellatast
vett igenybe

d) egyeb vonatkozo orvosi dokumentum (pi.
korhazi zarojelentes, ambulans Lap, stb.)

e) a biztositott nevere kiallitott szamlaeredeti,
vagy masolati peldanya.11. A biztositott a Biztosftotti Nyilatkozat

alairdsavaL hozzajarui ahhoz, hogy az
eiidtasszervezo kezelje, valamint a vele
szerzodott egeszsegugyi szoigaLtato
partnerek- a szerzodo vagy a biztositott altal
megadott adatokat: fedezet tipusa,
biztositott neve, titulusa, biztositott szuLetesi
ideje, biztositott neme, biztositott edesanyja
neve, biztositott Lakcfme, biztositott
telefonszama, biztositott e-mail cime.
biztositott tagsagi azonosito szama, tovabba
a biztositott kulonleges (azaz egeszsegugyi)
adatai.

15. Az eiidtasszervezo jogosuLt a biztositasi
esemeny bekovetkezte kapcsan a benyujtott
orvosi dokumentumok tartalmat ellenorizni,
a biztositott egeszsegi allapotat, az orvosi
eljaras szuksegesseget es a gyogytartamot
felulvizsgalni. A felulvizsgalat
eredmenyekeppen az eiidtasszervezo
megtagadhatja az I. es II. pont szerinti
szolgaltatasok megszervezeset azokban az
esetekben, amelyekben az orvosilag nem
szukseges, igy nem indokolt.
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telefonos bejelentese az ellatasszervezo
reszere, a szolgaltatas igenybeveteie elott.16. A biztositott a nyiiatkozat alairasaval

hozzajarul ahhoz, hogy a biztosfto es az
ellatasszervezo az egeszsegugyi adatait
nyilvantartsa, kezelje, az ellatasszervezes es
a karrendezes soran felhasznalja, a biztosfto
szolgaltatasakent igenybe vett egeszsegugyi
szolgaltatasok soran keletkezett
dokumentacio masolatat megorizze.
Amennyiben a biztositott az elldtasszervezo
altal szervezett egeszsegugyi szolgaltatas
igenybevetelekor az egeszsegugyi
dokumentacio ellatasszervezo reszere
torteno tovabbadasat megtagadja, ugy a
biztositasi szolgaltatas igenybevetelere nem
jogosult.

21. A biztosfto ellatasszervezo partnerenek
cimere kell megkuldeni a dokumentumokat:

Teladoc Hungary Kft.
1092 Budapest, Koztelek utca 6.1. epulet, 2.
emeletTel: 06-1-461-1556

e-mailben: operation@teladoc.hu

Utolagos terites eseten a biztositasi esemenyt annak
bekovetkezesetol szamitott 30 napon belul be kell
jelenteni az ellatasszervezonek, kulonben a
biztosfto mentesul a szolgaltatas teljesitese alol.

A biztosfto szolgaltatasi kotelezettsege nem dll be,
ha a biztositott nem jelenti be a szolgaltatasi igenyt
annak felmerulesetol szamitott 30 napon belul az
ellatasszervezo fele, valamint a szukseges orvosi
dokumentumokat nem kuldi meg, vagy azok
ellenorzeset nem teszi lehetove es emiatt a biztosfto
kotelezettsege szempontjabol lenyeges
korulmenyek kiderithetetlenne valnak.

UtoLagos terites

17. Az ellatasszervezo a vele szerzodott
egeszsegugyi szolgaltatonal szervezi meg a
biztositott ellatasat. Amennyiben az
ellatasszervezovel szerzodott egeszsegugyi
szolgaltatok kozott nem talalhato a
biztositott altal igenyelt ellatas elvegzesere
alkalmas szolgaltato, akkor az
ellatasszervezo mas, vele szerzodeses
kapcsolatban nem alio egeszsegugyi
szolgaltatonal biztosit lehetoseget az ellatas
igenybevetelere.

A kockazatviseles kezdete az egyes
biztositottak vonatkozasaban

22. Ajelen szerzodesi feltetelek szerint a
biztositasi fedezet (a biztosfto
kockazatviselese) az egyes biztositottak
vonatkozasaban az alabbiak szerint
kezdodik meg:

2019. december1. napja, felteve, hogy a
biztositott a Biztositotti nyilatkozatot
alairta, vagy azzal egyenerteku online
nyilatkozatat megtette es a Szerzodonek
a biztosfto reszere teljesitett
adatszolgdltatdsaban az adott biztositott
szerepel,
a 2019. december 1-jet kovetoen belepo
biztositottak eseteben pedig a Biztositotti
nyiiatkozat alairasat koveto honap1-

jevel, felteve, hogy a Szerzodonek a
biztosfto reszere teljesitett
adatszolgdltatdsaban az adott biztositott
szerepel.

18. Ha az ellatasszervezo a szolgaltatas
igenybevetelere egy vele szerzodeses
kapcsolatban nem alio egeszsegugyi
szolgaltatonal biztosit lehetoseget, akkor a
szolgaltato altal kiallitott szamla alapjan a
biztositott fizeti ki a szolgaltatas koltsegeta
szolgaltatonak. Az ellatasszervezo - a
biztositott altal hozza benyujtott szamla
alapjan- a jelen szerzodesi feltetelek szerint
indokolt koltseget megteriti a biztositott
reszere.

19. Az utolagos teritesi igeny benyujtasara
kizarolag abban az esetben van lehetoseg,
ha az ellatast annak igenybeveteie elott az
ellatasszervezo jovahagyta.

20. A biztosfto teljesitesehez az alabbi
dokumentumok benyujtasa szukseges:
az ellatast vegzo egeszsegugyi szolgaltato
altal a biztositott nevere kiallitott eredeti
szamla,
minden olyan irat, lelet, orvosi dokumentum,
amely ajogosultsag megitelesehez
szukseges, ide ertve a fizioterapias kezelesre
vonatkozo szakorvosi javaslatot is,
Utolagos teriteshez szukseges nyomtatvany
hianytalan kitoltese esa szolgaltatasi igeny

A kockazatviseles megszunese az egyes
biztositottak vonatkozasaban

23. Ajelen szerzodesi feltetelek szerint letrejott
biztositasi fedezet megszunik:
a) a biztositott halalaval,
b) a szerzodesnek a biztositott

hozzatartozojanak 66. eleteve
betolteset koveto evfordulojan,

c) ha a biztositott a Szerzodo altal a
Biztosfto reszere torteno
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Allianz (fij)
adatszolgaltatasban nem kerul megadasra
a targyho utolso napjaval,
d) tovabba a csoportos biztositasi
szerzodes megszunese eseten a megszunes
napjavai.

A biztosito mentesuiese

A kozlesi es valtozas-bejelentesi
kotelezettseg megsertese eseten a biztosito
mentesiil a szolgaltatasi kotelezettseg alol
kiveve, ha bizonyitjak, hogy az elhallgatott
korulmenyt a biztosito a szerzodeskoteskor
ismerte, vagy az nem hatott kozre a
biztositasi esemeny bekovetkezteben.

25.

Altalanos kizarasok

Nem biztositasi esemeny ezert a biztosito
nem teljesit biztositasi szolgaltatast az
alabbi esetekben
kontrollvizsgalatok,
barmilyen fogaszati, szajsebeszeti
problemaval osszefuggo, panasz miatt
szuksegesse valo ellatasra. Ezalatt
ertendo MRI,CT, Rontgen, valamint
fogaszattalkapcsolatos mutet,
szajsebeszeti beavatkozas is.
meddosseggel kapcsolatos beavatkozas
es kezeles,
terhesseg-megszakitassal, vagy a muvi
meddove tetellel kapcsolatos vizsgalatok
vagy ellatasok,
injekcios kezeles, infuzios kura,
szepeszeti celu vizsgalat vagy
beavatkozas,
latasjavito, fenytoresi hibat javito
szemeszeti mutet,
anyajegy, joindulatu bornovekmeny illetve
benott korom ambulans sebeszeti
eltavolitasa,
urologiai ellatas keretein beliil az
andrologiai vizsgalat, vagy ellatas
koltsegei,
surgossegi ellatas vagy vizsgalat,
nemi uton terjedo betegsegekkel
kapcsolatos vizsgalat vagy ellatas,
fizio- es mozgasterapias kezeles.kronikus,
rehabilitacios vagy rekreacios fekvobeteg-

gyogyintezeti osztalyon (reszlegen,
agyon) valo ellatasa,
pszichiatriai intezetben, igazoltan
pszichiatriai agyon valo ellatasa,
alkohol- es kabitoszer-elvono
intezmenyben torteno tartozkodasa,
terapias celbol nem indokolt esztetikai
beavatkozas, fogyokuras kezeles miatti
fekvobeteg-gyogyintezeti tartozkodasa,
fizioterapias, furdogyogyaszati,
pszichoterapias,akupunkturas,
termeszetgyogyaszati, fel nem sorolt
alternatlv gyogymodot alkalmazo kezeles
es egyeb paramedikalis kezelese eseten.

24.

A biztosito mentesula biztositasi osszeg
kifizetese alol, ha a biztositott a
kedvezmenyezettszandekos magatartasa
kovetkezteben vesztette eletet.

26.
a)
b)

A biztosito mentesula szolgaltatasi
kotelezettsege alol abban az esetben, ha a
biztositott a karmegelozesi vagy karenyhitesi
kotelezettseget megszegi.

27.

c)

d)
A varakozasi ido

e) 28. A biztosito a jelen szerzodesi feltetelek
alapjan letrejott biztositasi fedezetek
eseteben a varakozasi idot nem alkalmaz.

f)

g)

Egyeb rendelkezesekh)

A biztosito nem vallal felelosseget az
egeszsegugyi szolgaltatoknal elkovetett
muhibak es azok kovetkezmenyeinek
vonatkozasaban, illetve ezekkel
kapcsolatban felmerulo barmilyen anyagi
karteritesi, karenyhitesi kotelezettseg nem
terheli.

29.
i)

j)
k)

0
Amennyiben egynapos sebeszeti ellatas
soran olyan komplikacio merul fel, amely a
biztositott bent tartozkodasat 24 oran tul
szuksegesse teszi, a biztosito a felmerulo
tobbletkoltsegeket nem teriti meg.

30.

m)

n)
A biztosito szolgaltatasi kotelezettsege nem
dll be, ha a biztositott nem jelenti be a
szolgaltatasi igenyt annak felmerulesetol
szdmitott 30 napon belulaz ellatasszervezo
fele, valamint a szukseges orvosi
dokumentumokat nem kuldi meg, vagy azok
ellenorzeset nem teszi lehetove es emiatt a
biztosito kotelezettsege szempontjabol
lenyeges korulmenyek kiderithetetlenne
valnak.

31.
o)

P)

A biztosito nem teljesit szolgaltatast, olyan
koltsegekre vonatkozoan, amely eseten a
tulbiztositas szabalyai alkalmazandok, es a
koltseg mas biztositas alapjan megterult.

Elevules

32. A jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek
szerint letrejott biztositasi szerzodesbol
eredo igenyek az esedekesseguktol
szamitott ket ev elteltevel elevulnek.
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A szolgaltatas iranti igeny
esedekessegenek idopontjat az egyes
fedezetek eseteben az adott fedezetre
vonatkozo esedekesseg pontja
tartalmazza.

a szerzodesre a biztosito barmely
rendszeren keresztul megadott/rogzltett
ertesltesi clmnek
a szerzodes tartama aiatt bekovetkezett
valtozasat a biztosftonak 5 munkanapon
beiuL bejelenteni. A biztosito az altala ismert,
fent felsorolt utolso elerhetosegekre
mindaddig joghatalyosan kuldhet
nyiiatkozatot, vagy ertesltest (beleertve az e-

mailben kuldott, a biztositasi szerzodessel,
iiietve a szerzodes megkotesevel,
kezelesevel, modosltdsaval, esetieges
megszuntetesevel, szolgaltatasi igennyel
kapcsolatos tajekoztatot, nyiiatkozatot,
dokumentumot, ideertve az erteknovelesrol
szolo ertesltot es a szamlat is), illetve a
megadott bankszdmlaszamra mindaddig
joghatalyosan teljesfthet kifizetest, amlg
vonatkozo valtozasbejelentes nem erkezett
be a biztosltohoz.

Egyeb igenyek esedekessegenek idopontja
az igeny alapjaul szolgalo korulmeny
bekovetkezesenek napja.

Az elevulest nem szakitja meg a koveteles
teljesltesere iranyulo irasbeli felszolftas.

33. A szemelyes adatok kezeleserol, a biztositasi
titokrol es a panaszugyintezesrol szolo
tajekoztato azl.sz. melleklet 1. Fuggeleke
clmu dokumentumban szerepel.

Az ugyfel tajekoztatasi kotelezettsege
es adatvaltozas bejelentese

A jognyilatkozat atadasa34. Az uzleti kapcsolatfennallasa aiatt a
szerzodo es a biztosltott koteles a
tudomasszerzestol szamltott 5 munkanapon
belul erteslteni a biztosltot a megadott
adatokban, bekovetkezett valtozasrol.

35. A szerzodessel kapcsolatosjognyilatkozat
abban az idopontban tekintendo
megerkezettnek, amikor azt

a posta a clmzettnek ajanlott
levelben kezbesitette, illetve

szemelyesen atadott nyilatkozat
eseten -az atvetelet az erdekelt frasban

a)
A tajekoztatast a kovetkezo adatok
valtozasa eseten szukseges megtenni a
biztosito reszere.

b)

a) Termeszetes szemely szerzodo es
/vagy biztosltott eseten:

csaladi es utoneve
allampolgarsaga
lakclme
adoilletosegenek orszaga
kulfoldi adoazonosltoja
kiemelt kozszereploi statusza
szemelyazonoslto okmanyanak

elismerte, illetoleg
ha a fenti esetekben az atvetelt ac)

clmzett megtagadta, valamint
ha a postai uton megkuldott

dokumentum kezbesltese azert volt
sikertelen, mert azt az erdekelt nem vette at,
ebben az esetben a megerkezes napjanak a
postai kezbesltes masodik megklserlesenek
napjat koveto otodik munkanapot kell
tekinteni.
A biztosito szerzodessel kapcsolatos
elektronikus uton megkuldott (e-mail),
fokozott biztonsagu elektronikus belyegzovel
ellatott jognyilatkozata abban az
idopontban tekintendo megerkezettnek,
amikor azt a biztosito igazolhato modon
kikuldte a szerzodo es/vagy a biztosltott altal
megadott e-mail clmre.

d)

szama
Jogi szemely vagy jogi

szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet,
mint szerzodo eseten:

b)

nev
szekhely
fotevekenyseg
kepviseletre jogosultak neve es

beosztasa
kezbesltesi megblzottjanak az

azonosltasra alkalmas adatai
adoszam
cegjegyzekszam.

A szerzodesre iranyado jog, a
kapcsolattartas nyelve

A szerzodo es a biztosltott a fentieken till
koteles 36. Tajekoztatjuk, hogy a jelen szerzodesre a

magyar jog rendelkezesei az iranyadok.levelezesi clmenek,
e-mail clmenek,
sms uzenet fogadasara alkalmas A biztosito es a szerzodo kozott letrejott

szerzodesre az itt nem szabalyozott
kerdesekben a Polgari Torvenykonyv
rendelkezesei az iranyadok.

telefonszamanak,
a szerzodesen nyilvantartott

kifizetesi bankszamla-szamanak, valamint
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Allianz (fij)
- az elevulesi nem szakftja meg a koveteles
teljesitesere iranyulo Irasbeli felszolltas;37. A szerzodes nyeive es a felek kozotti

kapcsolattartas nyeive magyar.
- lehetoseg van a felek kozott elektronikus
kapcsolattartasra;Elteres a Polgari Torvenykonyvtol es a

korabbi szerzodesi gyakorlattol Korabbi feltetelhez kepest tortent
modositasok:38. Az Allianz Csoportos szemelybiztosltdsra

vonatkozo szerzodesi feltetelek az alabbiak
tekinteteben ternek el a Polgari
Torvenykonyvtol es a korabbi szerzodesi
gyakorlattol:

- az Ugyfel-tajekoztato es Szerzodesi Feltetelek egy
dokumentumban talalhatok,

Jarobeteg szakellatasnal a terltheto
Nogyogyaszati alkalmi limitosszeg 30.000 Ft-ra
emelkedett,

definialva lett hogy nem biztosltasi
esemenyek az alabbiak Jarobeteg szakellatas
eseten:- az egyes biztositottak tekinteteben a biztoslto

kockazatviselesenek kezdete
2019. december 1. napja, felteve, hogy a
biztosftotta Biztosftotti nyilatkozatot alafrta,
vagy azzal egyenerteku online nyilatkozatat
megtette es a Szerzodonek a biztoslto reszere
teljesltett adatszolgdltatdsaban az adott
biztosltott szerepel,
a 2019. december 1-jet kovetoen belepo
biztositottak eseteben pedig a Biztosftotti
nyilatkozat alairdsat koveto honap1-jevel,
felteve, hogy a Szerzodonek a biztoslto reszere
teljesltett adatszolgdltatdsaban az adott
biztosltott szerepel.

- az egyes biztositottak tekinteteben megszunik a
biztoslto kockazatviselese
a) a biztosltott halalaval,

a szurovizsgalat celjabol
igenybevett jarobeteg szakellatas.

Afogaszati, szajsebeszeti
problemaval osszefuggo, panasz
miatt szuksegesse valo vizsgalat.
Ideertendo a barmely mas
panasz/betegseg kapcsan
elrendelt fogaszati gockutatas is.

Afizioterapia ellatas, konzultacio
valaminta pszichiatriai es
pszichologiai kezeles es
konzultacio.

Az egyesszolgaltatasoknal meghatarozasra
kerult a biztosltas esedekessege,b) a szerzodesnek a biztosltott kozeli

hozzdtartozojanak 66. eleteve
betolteset koveto evfordulojan,
ha a biztosltott a Szerzodo altal a
Biztoslto reszere torteno
adatszolgaltatasban nem kerula
Biztoslto reszere megadasra, a targyho
utolso napjaval,
tovabba a csoportos biztosltasi
szerzodes megszunese eseten, a
megszunes napjaval.

az Egynapos sebeszeti ellatas
szolgaltatasnal definialasra kerult a Biztosltasi
esemeny.

c)

Egynapos sebeszeti ellatas eseten
bevezetesre kerult az Egynapos muted lista
alkalmazasa,d)

Megfogalmazasra kerult az Egynapos muteti
terltes eseten az igenybevetelfeltetele, a
dokumentumok megkuldesenek modja, hatarideje.

- a biztoslto a jelen Szerzodesi Feltetelek alapjan
ertekesltett biztosltas ertekesltese soran tanacsadast
nem nyujt,

Definialva lettek az Egynapos muteti terltes
kizarasok es korlatozasok esetei.

- az adozassal kapcsolatos szabalyokat is a jelen
Szerzodesi Feltetelek tartalmazzak,

definialva lett hogy nem biztosltasi esemeny
Diagnosztikai es laboratdriumi vizsgalatok es a
Nagyerteku diagnosztikai vizsgalatok eseten

- az elso biztosltasi dlj meg nem fizetese eseten a
biztoslto kockazatviselese nem kezdodik meg; a szurovizsgalat celjabol

igenybevett jarobeteg szakellatas.
- az egyes biztositottak vonatkozasaban a biztosltasi
fedezet megszunik a szerzodesnek a biztosltott 66.
eleteve betolteset koveto evfordulojan;

Afogaszati, szajsebeszeti
problemaval osszefuggo, panasz
miatt szuksegesse valo vizsgalat.
Ideertendo a barmely mas
panasz/betegseg kapcsan
elrendelt fogaszati gockutatas is.

- az elevulesi ido az altalanos 5 eves elevulesi
idotol elteroen 2 ev;
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Szurovizsgalati szoigaitatas pontban

pontosftasra kerult, hogy:
Tovabbi informaciok

39. Tovabbi informaciok teiefonos
ugyfelszolgalatunktol a +36 (1/20/30/70)
421-1-421, szamokon kaphatok, valamint
honlapunkon a www.allianz.hu amen
erhetok el.

A ketevente esedekes
szurovizsgalatra a biztosftas 2.
evfordulojat kovetoen van
lehetoseg.
Szurovizsgalati
megbontasa nem lehetseges.

esedekesseg idopontja, valamint
melyek a lemondas es modositas
feltetelei.

Orvosi Call Center szoigaitatas eseten
pontosftasra kerult:

biztosftasi esemeny fogalma,
biztosftasi szoigaitatas fogalma.

csomag

Bizunk benne, hogy tajekoztatonkfelkeltette
erdeklodeset termekeink irant, es igy hamarosan Ont
is ugyfeleink kozott udvozolhetjuk.

Levelezesi cfmunk: 1368 Budapest, Pf. 191

A szekhelyunkon mukodo ugyfelszolgalati iroda cfme:
1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.

Orvosi Call Center szoigaitatas eseten
pontosftasra kerult a beazonosftas soran
felhasznalt adatok kore, a biztosftas
esedekessege, valamint a nem biztosftasi
esemenynek nem minosulo esemenyek kore,
adatkezelesre vonatkozo rendelkezesek,
valamint nehany egyeb rendelkezessel
egeszult ki a feltetel.
Orvosi Call Center szoigaitatas eseten
feltuntetesre kerult, hogy a beszelgetest
rogzfti az ellatasszervezo,
Meghatarozasra kerult az utolagosterftes
esetkore es elszamolasi lehetosege,
Kiegeszftesre kerult az Altalanos kizarasok
pont,

Felugyeleti szervunk a Magyar Nemzeti Bank

Intezmeny szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut
55.

Levelcfm: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Telefon: (+361) 428-2600

Telefon ugyfeleknek: (+36 80) 203-776

Fax: (+361) 429-8000

Internet:http://www.mnb.hu

Budapest, 2023. mdrciusl.

http://www.allianz.hu/
http://www.mnb.hu/
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l.sz. melleklet1. sz. Fuggeleke Adatkezelesi es Ogyfeitajekoztato, vaiamint szerzodesi feltetelek kiegeszitese

Adatkezelesi es Ogyfeitajekoztato, vaiamint szerzodesi feltetelek kiegeszitese

Hatalyos 2023. januarl-etol

Jelen dokumentum- az Allianz Flungaria Zrt. (tovabbiakban: biztosito) termekei ugyfeltajekoztatojdnak es szerzodesi
felteteleinek kiegeszitesekent - a kovetkezoket tartalmazza a biztositdsi tevekenysegrol szolo 2014. LXXXVIII. torveny
rendelkezeseinek megfeleloen: a biztosito fobb adatait, az iranyado jogra vonatkozo rendelkezeseket, a biztositdsi
termekek ertekesltesevel kapcsolatos tajekoztatast (tanacsadas, javadalmazas), a panaszugyintezesrol szolo
tajekoztatast, vaiamint a biztositdsi titokkal kapcsolatos szabalyokat.

Az altalanos adatvedelmi rendeletben (a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen
adatok szabad aramldsarol, vaiamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kfvul helyezeserol szolo az Europai Parlament es a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelet 2016. aprilis 27.) foglaltaknak megfeleloen tartalmazza a biztositdsi szerzodesekkel
kapcsolatosan a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo tajekoztatast

Fentieken felul a dokumentum tartalmazza az Allianz Ugyfelportal hasznalatanak felteteleit, tovabba az elektronikus
szerzodeskotes szabalyait, vaiamint a tavertekesitesi tajekoztatot, amelyeket azokban az esetekben kell alkalmazni,
amikor a szerzodest elektronikus uton, vagy utobbi esetben fogyasztonak minosulo szemely, tavertekesltes kereteben
kototte.
Tartalmazza tovabba az elektronikus kommunikaciora vonatkozo szabalyokat, amelyeket kizarolag a biztosito
lakossagi termekeivel kapcsolatban kell alkalmazni: gepjarmu-biztosltas (ide nem ertve a flottaszerzodeseket),
lakossagi vagyonbiztosltas, elet-, baleset-, betegseg-, egeszseg-biztosltas, utasbiztosltas, lakossagi
biztosltasokhoz kotheto kiegeszito biztosltasok.

Ogyfeitajekoztato

A biztosito fobb adatai1.

Nev: Allianz Flungaria Biztosito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Szekhelyunk:1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Levelezesi clmunk: 1368 Budapest, Pf. 191
Cegjegyzekszam: Fovarosi Torvenyszek, mint cegbirosag, Cg. 01-10-041356
A szekhely allama: Magyarorszag
Elektronikus elerhetoseg: www.aliianz.hu
Kozponti telefonszam: +36 (1) 301-6565
Kozponti faxszam: +36 (1) 301-6100
Ogyfelszolgalat telefonszama: +36 (1/20/30/70) 421-1-421
Felugyeleti szervunk a Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut 55.; tel; +361
428 2600).
Tarsasagunk az Allianz SE-nek, Europa vezeto es a vilag egyik legnagyobb biztosltdcsoportjanak a tagja. Az Allianz
Flungaria Zrt. Magyarorszag egyik legjelentosebb penzugyi szolgaltatojakent sokeves hazai es nemzetkozi
tapasztalattal dll ugyfelei rendelkezesere.
A biztosito a fizetokepessegerol es penzugyi helyzeterol szolo evesjelentest a honlapjan teszi kozze. Tarsasagunk
1990-tol reszvenytarsasagi formaban mukodik, es a Felugyelet engedelyevel biztositdsi tevekenyseg vegzesere
jogosult.

2. Iranyado jog

A biztositoval kotott szerzodesekre a magyar jog rendelkezeseit kell alkalmazni. A biztositdsi szerzodesre a termekre
vonatkozo altalanos vagy kuldnos szerzodesi feltetelekben nem szereplo kerdesekben a Polgari torvenykonyv
rendelkezesei az iranyadok.

3. A biztosltasi termekek ertekesltesevel kapcsolatos tajekoztatas

A biztosito termekeit fuggo es fuggetlen biztosltaskdzvetito is ertekesltheti.

http://www.allianz.hu/


 

 17 / 40 
 

 

Internal Internal 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Allianz (Hi)
Ha a nem-elet biztosftasi termeket, tovabba a biztosftasi alapu befektetesi termeknek nem minosulo
eletbiztositasi termeket a biztosfto maga ertekesiti, annak soran nem nyujt tanacsadast.

A biztosfto az eletbiztositasi termekek kozul a biztosftasi alapu befektetesi termeket a jogszabalyi eloirasoknak
megfeleloen tanacsadassal ertekesiti.
Az ertekesfteshez kapcsolodo tanacsadas kizarolag a termek szerzodeskotest megelozo, szerzodo altal torteno
kivdlasztasara vonatkozik. Ezen tulajogszabalyoknak megfeleloen a biztosfto korlatozhatja a befektetesi lehetosegek
valasztasat, az ugyfel alkalmassagi kerdofvenek megfeleloen.

A biztosito befektetesi tanacsot es a szerzodeskotest kovetoen folyamatos tanacsadast nem nyujt az ugyfelnek, illetve
rendszeres ertekelest nem vegez, tovabba az alkalmassagot rendszeresen nem ertekeli.

A kozvetfto dfjazasra a biztositoval va16 megallapodas alapjan jogosult a kozvetftett es gondozott szerzodesekkel
kapcsolatban. A dijazast, amelyet a biztosftasi dfj tartalmaz, a biztosfto fizeti reszere.

4. A biztosftasi titokkal kapcsolatos szabalyok

A biztosftasi tevekenysegrol szolo 2014. evi LXXXVIII. torveny (Bit.) szerint biztosftasi titok minden olyan minosftett
adatot nem tartalmazo, a biztosfto, a viszontbiztosfto, a biztosftaskozvetfto rendelkezesere alio adat, amely a biztosfto,
a viszontbiztosfto es a biztosftaskozvetfto egyes ugyfeleinek (ideertve a karosultat is) szemelyi korulmenyeire, vagyoni
helyzetere, illetve gazdalkodasara vagy a biztositoval, illetve a viszontbiztosftoval kotott szerzodeseire vonatkozik.

Biztosftasi titok csak akkor adhato ki harmadik szemelynek, ha a torveny alapjan a titoktartasi kotelezettseg nem dll
fenn, illetve a biztosfto vagy a viszontbiztosfto ugyfele vagy annak kepviseloje a kiszolgaltathato biztosftasi titokkort
pontosan megjelolve, erre vonatkozoan frasban felmentest ad vagy a biztosfto vagy a viszontbiztosfto altal megbfzott
tanusfto szervezet es alvallalkozoja ezt a tanusftasi eljaras lefolytatasa kereteben ismeri meg.

A Bit. 138.-139. §-ai alapjan a titok megtartasanak kotelezettsege nem dll fenn:
a feladatkoreben eljaro Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
az elokeszfto eljarast folytato szervvel, a nyomozo hatosaggal es ugyeszseggel szemben;
buntetougyben, polgari peres vagy nemperes eljarasban, kozigazgatasi perben eljaro bfrosaggal, a

bfrosag altal kirendelt szakertovel, tovabba a vegrehajtasi ugyben eljaro onallo bfrosagi vegrehajtoval, a
csodeljarasban eljaro vagyonfelugyelovel, a felszamolasi eljarasban eljaro ideiglenes vagyonfelugyelovel,
rendkfvuli vagyonfelugyelovel, felszamoloval, a termeszetes szemelyek adossagrendezesi eljarasaban eljaro
fohitelezovel, Csaladi Csodvedelmi Szolgalattal, csaladi vagyonfelugyelovel, bfrosaggal szemben;

a hagyateki ugyben eljaro kozjegyzovel tovabba az altala kirendelt szakertovel szemben;
az adohatosaggal szemben, ha adougyben, az adohatosag felhfvasara a biztosftot torvenyben

meghatarozott korben nyilatkozatteteli kotelezettseg, vagy ha biztosftasi szerzodesbol eredo
adokotelezettseg ala eso kifizetesrol torvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi kotelezettseg terheli;

a feladatkoreben eljaro nemzetbiztonsagi szolgalattal szemben;
a nemzetbiztonsagi szolgalat, elokeszfto eljarast folytato szerv, a nyomozo hatosag, es az ugyeszseg, tovabba tanusfto
szervezet es alvallalkozoja ezt a tanusftasi eljaras lefolytatasa kereteben ismeri meg.

bfrosag adatkeresere, illetve frasbeli megkeresesere, ha adat merul fel arra, hogy a biztosftasi ugylet
osszefuggesben van
a) a 2013. junius 30-ig hatalyban volt 1978. evi IV. torvenyben foglaltak szerinti kabftoszerrel visszaelessel, uj
pszichoaktiv anyaggal visszaelessel, terrorcselekmennyel, robbanoanyaggal vagy robbantoszerrel
visszaelessel, lofegyverrel vagy loszerrel visszaelessel, penzmosassal, bunszovetsegben vagy
bunszervezetben elkovetett buncselekmennyel,
b) a Btk. szerinti kabftoszer-kereskedelemmel, kabftoszer birtoklasaval, koros szenvedelykeltessel vagy
kabftoszer keszftesenek elosegftesevel, uj pszichoaktiv anyaggal visszaelessel, terrorcselekmennyel,
terrorcselekmeny feljelentesenek elmulasztdsaval, terrorizmus finanszirozasaval, robbanoanyaggal vagy
robbantoszerrel visszaelessel, lofegyverrel vagy loszerrel visszaelessel, penzmosassal, bunszovetsegben vagy
bunszervezetben elkovetett buncselekmennyel;

ha a magyar bunuldozo szerv- nemzetkozi kotelezettsegvdllalas alapjan kulfoldi bunuldozo szerv
frasbeli megkeresesenek teljesftese celjabol- frasban ker biztosftasi titoknak minosulo adatot a biztosftotol;

ha a penzugyi informacios egysegkent mukodo hatosag a penzmosas es a terrorizmus
finanszfrozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo torvenyben meghatarozott feladatkoreben
eljarva vagy kulfoldi penzugyi informacios egyseg frasbeli megkeresesenek teljesftese celjabol frasban ker
biztosftasi titoknak minosulo adatot a biztosftotol, valamint ha a biztosfto csoportszinten meghatarozott
penzmosas es terrorizmusfinanszfrozas elleni politikahoz es eljarashoz kapcsolodo kotelezettseget teljesfti;
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a feladatkoreben eijaro Gazdasagi Versenyhivatallal szemben;
a feladatkoreben eijaro gyamhatosaggal szemben;
az egeszsegugyrol szolo 1997. evi CUV. torveny 108. § (2) bekezdeseben foglaIt esetben az

egeszsegugyi allamigazgatasi szervvel szemben;
torvenyben meghatarozott feltetelek meglete eseten titkos informaciogyujtesre felhatalmazott

szervvel szemben;
a viszontbiztosftoval, a csoport masik vallalkozasaval, valamint egyuttbiztosltas eseten a

kockazatvallalo biztosftokkal szemben;
a torvenyben szabalyozott adattovabbitasok soran atadott adatok tekinteteben a

kotvenynyilvantartast vezeto kotvenynyilvantarto szervvel, a kartorteneti nyilvantartast vezeto karnyilvantarto
szervvel, tovabba a jarmunyilvantartasban nem szereplo gepjdrmuvekkel kapcsolatos kozuti kozlekedesi
igazgatasi feladatokkal osszefijggo hatosagi ugyekben a kozlekedesi igazgatasi hatosaggal, valamint a
kozuti kozlekedesi nyilvantartasi szervevel szemben;

az dllomdnydtruhdzas kereteben atadasra kerulo biztosltasi szerzodesi allomany tekinteteben - az
erre iranyulo megallapodas rendelkezesei szerint - az atvevo biztositoval szemben;

a karrendezeshez es a megterltesi igeny ervenyesftesehez szukseges adatoktekinteteben es az ezen
adatok egymas kozti atadasaval kapcsolatban a Kartalanitasi Szamlat es a Kartalanitasi Alapot kezelo
szervezettel, a Nemzeti Irodaval, a levelezovel, az Informacios Kozponttal, a Kartalanitasi Szervezettel, a
karrendezesi megblzottal es a karkepviselovel, tovabba - a kozuti kozlekedesi balesetevel kapcsolatos
karrendezes karfelveteli jegyzokonyvebol a balesetben erintett masik jarmu javltasi adatai tekinteteben az
onrendelkezesi joga alapjan - a karokozoval szemben;

a kiszervezett tevekenyseg vegzesehez szukseges adatok tekinteteben a kiszervezett tevekenyseget
vegzovel szemben;

a konyvvizsgaloi feladatok ellatasahoz szukseges adatok tekinteteben a konyvvizsgaloval
szemben;

a feladatkoreben eijaro alapveto jogok biztosaval szemben;
a feladatkoreben eijaro Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosaggal szemben;
a bonus-malus rendszer, az abba valo besorolas, illetve a karesetek igazolasanak reszletes

szabalyairol szolo miniszteri rendeletben meghatarozott kartorteneti adatra es bonus-malus besorolasra
nezve a rendeletben szabalyozott esetekben a biztositoval szemben;

a mezogazdasagi biztosltasi szerzodes dljahoz nyujtott tamogatast igenybe vevo biztosltottak
eseteben az agrarkdr-megallapito szervvel, a mezogazdasagi igazgatasi szervvel, az agrarkar-enyhitesi
szervvel, valamint az agrarpolitikaert felelos miniszter altal vezetett miniszterium iranyitasa alatt alio,
gazdasagi elemzesekkelfoglalkozo intezmennyel szemben;

a felszamolo szervezeteket nyilvantarto hatosaggal szemben
a Gfbt. szerinti e-karbejelentofeluleten megadott adatoknak a karbejelento alkalmazas

mukodtetese, a biztosltasi esemenyhez kapcsolodo, szukseges informaciok begyujtese es a biztosftok reszere
karrendezes celjabol torteno tovabbitasa tekinteteben a MABISZ-szal szemben.

Nem jelenti a biztosltasi titok serelmet, ha a biztoslto altal az adohatosag fele torteno adatszolgaltatas az ado- es
egyeb kozterhekkel kapcsolatos nemzetkozi kozigazgatasi egyuttmukodes egyes szabalyairol szolo 2013. evi XXXVII.
torveny (a tovabbiakban: Aktv.) 43/H. §-aban foglalt kotelezettseg, valamint a Magyarorszag Kormanya es az
Amerikai EgyesuIt Allamok Kormanya kozotta nemzetkozi adougyi megfeleles elomozditasarol es a FATCA
szabalyozas vegrehajtasarol szolo Megallapodas kihirdeteserol, valamint az ezzel osszefuggo egyes torvenyek
modositasdrol szolo 2014. evi XIX. torveny (a tovabbiakban: FATCA-torveny) alapjan Aktv. 43/B-43/C. §-aban foglalt
kotelezettseg teljeslteseben merul ki.

A biztosltasi titok megtartasanak kotelezettsege nem allfenn abban az esetben, ha a biztoslto vagy a viszontbiztoslto
az Europai Unio es az ENSZ Biztonsagi Tanacsa altal elrendelt penzugyi es vagyoni korlatozo intezkedesek
vegrehajtasarol szolo torveny meghatarozott bejelentesi kotelezettsegenek tesz eleget.

A biztosltasi titok megtartasanak kotelezettsege nem allfenn a hitelintezetekrol es a penzugyi vallaIkozasokrol szolo
2013. evi CCXXXVII. torvenyben (Hpt.) meghatarozott penzugyi intezmennyel szemben a penzugyi szolgaltatasbol
eredo koveteleshez kapcsolodo biztosltasi szerzodes vonatkozasaban, ha a penzugyi intezmeny irasbeli
megkeresessel fordul a biztosltohoz, amely tartalmazza az ugyfel nevet vagy a biztosltasi szerzodes megjeloleset, a
kert adatok fajtajat, az adatkeres celjat.
Nem jelenti a biztosltasi titok serelmet a Hpt. 164/B. § szerinti adattovabbitas.

Nem jelenti a biztosltasi titok es az uzleti titok serelmet a felugyeleti ellenorzesi eljaras soran a csoportfelugyelet
eseteben a csoportvizsgalati jelentesnek a penzugyi csoport iranylto tagja reszere torteno atadasa.
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Nemjelenti a biztositasi titok serelmet a biztosito esa viszontbiztosito altal a harmadik orszagbeli biztositohoz,
viszontbiztositohoz vagy harmadik orszagbeli adatfeldolgozo szervezethez torteno adattovabbitas abban az esetben:
a) ha a biztosito ugyfele (a tovabbiakban: adatalany) ahhoz irasban hozzajarult, vagy
b) ha - az adatalany hozzajarulasanak hianyaban - az adattovabbitas a szemelyes adatok harmadik orszagba valo
tovabbitasara vonatkozo eloirasoknak megfelel.

A biztositasi titoknak minosulo adatoknak masiktagallamba torteno tovabbitasa eseten a belfoldre torteno
adattovabbitasra vonatkozo rendelkezeseket kell alkalmazni.

Tajekoztatjuk, hogy Tarsasagunk biztositasi szolgaltatasai soran igenybe vesz kulso kozremukodoket is, akik elozetes
hozzajarulas vagy a fent ismertetett Bit. 138. §-aban foglaltfelhatalmazas alapjan (igy kulonosen kiszervezesi
szerzodes kereteben) szemelyes adatokat es biztositasi titkokat is megismerhetnek.

Nemjelenti a biztositasi titok serelmet
a) az olyan osszesitett adatok szolgaltatasa, amelybol az egyes ugyfelek szemelye vagy uzleti adata nem allapithato
meg,
b) a jogalkotas megalapozasa es a hatasvizsgalatok elvegzese celjabol a miniszter reszere szemelyes adatnak nem
minosulo adatok atadasa,
c) a penzugyi konglomeratumok kiegeszito felugyeleterol szolo torvenyben foglalt rendelkezesek teljesitese erdekeben
torteno adatatadas.

A biztosito a hagyateki eljdrasjogeros lezarasarol torteno tudomasszerzes napjaig az elhunyt szerzodo altal kotott
vagyonbiztositasi szerzodeshez kapcsolodoan, kizarolag az erintett biztositasi szerzodes dijfizetessel torteno
fenntartasa erdekeben a biztositasi szerzodes fennallasarol, a biztositast igazolo okirat szamarol, az altalanos
szerzodesi feltetelekrol, a szerzodes dijegyenlegerol, az esedekes dijtartozas osszegerol, valamint a szerzodes
evfordulojarol az elhunyt szerzodo kozeli hozzatartozoja, illetve a vagyontargy birtokosa reszere - annak irasbeli
kerelmere - adatot szolgaltathat, felteve, hogy e minoseget a kerelmezo okirattal igazolja. A kozeli hozzatartozo,
illetve a vagyontargy birtokosa reszere torteno ezen adatszolgaltatas nemjelenti a biztositasi titok serelmet.

5.Tajekoztato a panaszugyintezesrol

Tarsasagunk (az Allianz Hungaria Zrt.) celja, hogy Ugyfeleink minden szempontbol elegedettek legyenek
szolgaltatasainkkal es ugyintezesunkkel. Szolgaltatasi szinvonalunk folyamatos fejlesztesehez es ez altal Ugyfeleink
elegedettsegenek novelesehez fontos szamunkra minden visszajelzes- legyen az pozitiv vagy akar negativ-, amely
termekeinkkel, szolgaltatasainkkal, eljarasainkkal, munkatarsainkkal, illetve a cegunk egeszevel kapcsolatban
megfogalmazodik Onokben.

Panaszkezelesunk soran a biztositasi tevekenysegrol szolo 2014. evi LXXXVIII. torveny 159. §, a 437/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet, a 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet, valamint a 16/2021. (XI.25.) szamu MNB ajanlas rendelkezesei
alapjan jarunk el.

Ha tarsasagunk vagy az altalunk megbizott biztositaskozvetitok (ugynokok) magatartasa, tevekenysege vagy
mulasztasa miatt On, mint Ogyfelunk panaszt kivan tenni, ezt tobbfele modon is megteheti:

Szemelyesen irasban vagy szoban halozatunk barmelyik Ugyfelkapcsolati pontjan, azok
nyitvatartasi idejeben (felsorolasukat a https://www.allianz.hu/hu HU/lakossaai/karbeielentes-es-

uavintezes/uavfelkapcsolati-pontok.htmlinternetes cimen talalja), vagy Tarsasagunk szekhelyen
talalhato Kozponti Ugyfelszolgalati Irodaban (cime: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.;
nyitvatartasi ideje: hetfon 8-18 ora kozott, keddtol csutortokig 8-16 ora kozott, penteken 8-14 ora kozott).
Szobeli panaszat kollegaink irasban rogzitik, melyrol masolatot bocsatanak rendelkezesere. Kozponti
ugyfelszolgalatunkra a telefonos ugyfelszolgalaton (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) vagy elektronikus uton
tud idopontot foglalni, a jelzestol szamitott 5 munkanapon beluli idopontra.

Telefonos ugyfelszolgalatunkon a +36 (1/20/30/70) 421-1-421(nem emelt dijas) szamokon hetfotol
szerdaig, valamint penteken 8-18 ora kozott, csutortokon pedig 8-20 ora kozott.

Faxon a +36 (1) 269-2080-as telefax szamon.

Elektronikus uton a www.allianz.hu oldalon keresztul a
httDs:/ /www.allianz.hu/hu HU/lakossaai /karbeielentes-es-uavintezes/online-

uavintezes.html#panaszbeielentes cimen vagy a biztositopgnasz@allianz.hu e-mail cimen.

Levelben a 1368 Budapest, Pf. 191. cimre kuldheti, az Allianz Hungaria Zrt. Fogyasztovedelmi
csoport nevere.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400088.tv#lbj154id154a
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html
http://www.allianz.hu/
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
mailto:biztositopanasz@allianz.hu
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A gordulekenyebb ugymenet erdekeben minden esetben szuksegunk van az Ugyfei szemelyazonosito alapadataira,
illetve a panasszal erintett biztositas(ok)kal kapcsoiatos adatokra (pi. kotvenyszam, szerzodesszam, karszam).
Amennyiben nem az Ugyfei, hanem meghatalmazott jar el a panaszugyben, a panaszhoz ervenyes meghatalmazast is
szukseges csatolni. A jogszabalyi kovetelmenyeknek megfelelo meghatalmazas mintat honlapunkon, a
https://www.allianz.hu/hu HU/lakossaai/karbeielentes-es-uavintezes/online-uavintezes.html#eavebuavek cimen
talalja meg.

A panasz bejelentesehez honlapunkon, a https://www.allianz.hu/hu HU/lakossaai/karbeielentes-es-uavintezes/online-

uavintezes.html#panaszbeielentes cimen panasz bejelento lapokat biztositunk, melyen egyszeruen megadhatja
panaszat. Ezt a dokumentumot akar kezzel, akar elektronikusan is kitoltheti, majd az Onnek legmegfelelobb modot
valasztva elkuldheti reszunkre. Ezen kivultermeszetesen barmilyen formatumban- kezzel vagy geppel irott level,
feljegyzes- tovabbithatja reszunkre panaszat.

A panasz benyujtasahoz rendelkezesere all tovabba a Magyar Nemzeti Bank (a tovabbiakban: MNB) altal a
honlapjan kozzetett formanyomtatvany is, melyetaz MNB honlapjan, a
https:/ /www.mnb.hu/foavasztovedelem/penzuavi-panasz cimen talalhat meg.

Az On altal benyujtott panasz kezelesere vonatkozo reszletes informaciokat tarsasagunk panaszkezelesi szabalyzata
tartalmazza, melyet honlapunkon a https://www.allianz.hu/hu HU/lakossaai/karbeielentes-es-uavintezes/online-

uavintezes.html#panaszbeielentes cimen talal meg, valamint az rendelkezesere all halozatunk barmelyik
Ugyfelkapcsolati pontjan, illetve a Tarsasagunkszekhelyen talalhato Kozponti Ugyfelszolgalati Irodaban is.

Amennyiben On fogyaszto (onallo foglalkozasan es gazdasagi tevekenysegen kivul eso celok erdekeben eljaro
termeszetes szemely) es Tarsasagunk a panaszat elutasitja, nem kap valaszt, vagy a jogszabaly altal eloirt 30 napos
hataridon tul kap valaszt, az alabbi szervekhez fordulhat:

Az MNB-nelfogyasztovedelmi eljarast kezdemenyezhet. Az MNB penzugyi fogyasztovedelmi targyu
megkeresesekfogadasara kialakitott ugyfelszolgalatanak levelezesi clme: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.;
telefonszama: +36 (80) 203-776; e-mail cime: uavfelszolaalat@mnb.hu. A fogyasztovedelmi eljaras
kezdemenyezesere iranyulo kerelem benyujtasa celjabol rendszeresitettformanyomtatvanyt a
https://www.mnb.hu/foavasztovedelem/penzuavi-panasz cimen. valamint a 1122 Budapest, Krisztina
krt. 6. cimen talalhato ugyfelszolgalaton erheti el.

A biztositasi szerzodes letrejottevel, ervenyessegevel, joghatasaival es megszunesevel, tovabba a
szerzodesszegessel es annakjoghatasaival kapcsoiatos jogvita eseten birosaghoz fordulhat, vagy a
Penzugyi Bekelteto Testulet eljarasat kezdemenyezheti. A Penzugyi Bekelteto Testulet szekhelye: 1013
Budapest, Krisztina korut 55., levelezesi cime: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172.;
telefonszama: +36 (80) 203-776 ; e-mail cime: ugyfelszolgalat @mnb.hu. A Penzugyi Bekelteto Testulet
eljarasanak kezdemenyezesere iranyulo kerelem benyujtasa celjabol rendszeresitett
formanyomtatvanyt a http:/ /www.mnb.hu/bekeltetes elerhetosegen, valamint a 1122 Budapest,
Krisztina krt. 6. cimen talalhato ugyfelszolgalaton erheti el. Tajekoztatjuk, hogy tarsasagunk a Penzugyi
Bekelteto Testulet elott 500 000 Ft-ig terjedo ugyekben altalanos alavetesi nyilatkozatot tett. Az
altalanos alavetes nem terjed ki a kotelezo gepjdrmu-felelossegbiztositasi ugyekre. Tajekoztatjuk
tovabba, hogy a Penzugyi Bekelteto Testulet eljaro tanacsa egyezseg hianyaban akkor is kotelezest
tartalmazo hatarozatot hozhat, ha a szolgaltato alavetesi nyilatkozatot nem tett, de a kerelem
megalapozott es a fogyasztonak minosulo ugyfei ervenyesiteni kivant igenye - sem a kerelemben, sem a
kotelezest tartalmazo hatarozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillio forintot.

Amennyiben On nem fogyaszto, a panasz elutasitasa, vagy a panasz kivizsgalasdra eloirt 30 naptari
napos torvenyi valaszadasi hatarido eredmenytelen eltelte eseten a szerzodes letrejottevel,
ervenyessegevel, joghatasaival es megszunesevel, tovabba a szerzodesszegessel es annak
joghatasaival kapcsoiatos jogvitaja rendezese erdekeben birosaghoz fordulhat. A birosagokrol a
http:/ /birosaa.hu honlapon tajekozodhat.

Reszletes tajekoztatast olvashat a fentiekrol az MNB honlapjan, a https://www.mnb.hu/foavasztovedelem/penzuavi-
panasz oldalon.

Tajekoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatvanyok koltsegmentes megkuldeset tarsasagunktol (telefonszam:
+36 (1/20/30/70) 421-1-421e-mail dm: biztositopanasz@allianz.hu ; postai dm: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igenyelheti.

A panaszugyintezes soran a kovetkezo adatokat kerhetjuk Ontol: nev, szerzodesszam, ugyfelszam, lakcim, szekhely,
levelezesi dm, telefonszam, ertesites modja, panasszal erintett termek vagy szolgaltatas, panasz oka, leirasa, az ugyfei
igenye, szukseges dokumentumok masolata, szukseg eseten ervenyes meghatalmazas, a panasz kivizsgalasahoz
szukseges egyeb adat.

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#egyebugyek
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#panaszbejelentes
mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
http://www.mnb.hu/bekeltetes
http://birosag.hu/
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
mailto:biztositopanasz@allianz.hu
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Az ugyfelpanaszokrol nyiivantartast vezetunk. A nyilvantartasban szerepeinek az ugyfel- es panaszadatok, az uggyel
kapcsolatos bejovo es a kimeno levelek, a panasz benyujtasanak es megvdlaszoldsanak idopontja, panasz leirasa a
panasz targyat kepezo esemeny vagy teny megjelolesevel, a panasz rendezesere vagy megoldasara szolgalo
intezkedes leirasa, az elutasitas eseten annak indoka, az intezkedes teljesitesenek hatarideje es a vegrehajtasert
felelos szemeiy megnevezese, a panaszra adott valaszlevel postara adasanak - elektronikus uton megkuldott valasz
eseten az elkuldes - datuma. Minden intezkedest idopontokkal egyutt rogzitunk, nyilvantartunk az On panasza
kapcsan. A panaszkezelesi eljaras lefolytatasa erdekeben, a biztosito reszere a panaszkezelessel osszefuggesben
rendelkezesre bocsatott vagy a panaszkezeleshez kapcsoiodo, a szerzodes megkotese es teijesitese soran a biztosito
aitai kezelt szemelyes adatokat a szemeiyes adatok kezeiesere vonatkozo reszletes szabaiyokban foglaitaknak
megfeieloen kezeijuk es tartjuk nyilvan. A biztosito a panaszkezeles celjabol a szemelyes adatokat, ideertve telefonon
torteno panaszkezeles eseten a hangfelvetelt is, a panaszkezelesi eljaras lezarasat koveto ot evig orzi meg. A
panaszokat es az arra adott valaszokat ot evig megorizzuk, felugyeleti (MNB) ellenorzes eseten a felugyeleti
szervunknek bemutatjuk.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a fenti honlapok eleresi utja modosulhat. A mindenkor aktualis elerhetosegekrol
honlapunkon (www.allianz.huj tajekozodhat.

II. Adatkezelesi tajekoztato

A szemelyes adatok kezelese1.

A biztosito, mint adatkezelo a biztositasi szerzodesek letrejottevel, nyilvantartasaval, es azokteljesitesevel
osszefuggesben az ugyfelei, azaz a szerzodo fel, biztositott, kedvezmenyezett, a karosult, tovabba aki a biztosito
szamara szerzodeses ajanlatot tett, a biztosito szolgaltatasara jogosult, vagy a fenti szemelyek orokosekent, azok
helyebe lepo mas szemeiy, mint a biztosito adatkezelesevel erintett termeszetes szemelyek (erintett) szemelyes
adatait, azaz olyan informaciot, ami alapjan az erintettre vonatkozoan kovetkeztetest lehet levonni, a szemelyes
adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad dramlasdrol, valamint a 95/46/EK
rendelet hatalyon kivul helyezeserolszolo az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. aprilis
27.) (altalanos adatvedelmi rendelet), az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011.
evi CXII. torvenynek (Info, tv.) es a Bit. adatvedelemre vonatkozo rendelkezeseinek megfeieloen kezeli.

A biztosito adatkezelessel kapcsolatos adatai1.

Biztosito, mint adatkezelo elerhetosegei az 1.1. pontban megjelolt adatokon tul:
adatvedelmi tisztviselo elerhetosegei: Strategiai es altalanos igazgatasi divizio Compliance osztaly,

Levelezesi dm: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.; elektronikus
elerhetosege: www.allianz.hu/adatvedelem

A biztositasi szerzodes megkotesehez, illetve a biztositasi szerzodes teljesltesehez nem
kapcsoiodo adatkezeles
2.

A biztositasi szerzodes megkotesehez, illetve a biztositasi szerzodes kezelesehez, fenntartasahoz nem kapcsoiodo
adatkezeleserol (ideertve tobbek kozott a biztositasi szolgaltatassal, karigenyek elbirdldsaval kapcsolatos
adatkezelest) az erintetteket kulon tajekoztatja a biztosito.

Ha az erintett a biztosito tulajdonosahoz, az Allianz SE-hez fordul panasszal, az Allianz SE az altalanos adatvedelmi
rendeletnek megfeieloen kezeli az adatait, ideertve szukseg eseten a biztositoval torteno kapcsolatfelvetelt is.

Adatkezeles a biztositasi szerzodes megkotese elott a szerzodes megkotese erdekeben,
valamint a szerzodeskoteskor es a biztositasi szerzodes teljesltesevel kapcsolatban
3.

Az adatkezeles celja, az erintett adatok kore es az adatkezeles idotartama1.3.1

a) A biztosito az erintett altal szerzodeskotes celjabol kezdemenyezett, elozetes kockazatelbiralashoz,
kockazatelbiralashoz, dijkalkulaciohoz, szemelyre szabott elemzeshez, elozetes fedezetvallalashoz vagy
dijtajekoztato keszitesehez szukseges, illetve az erintett altal szerzodeskotes celjabol megkuldott ajanlati
dokumentacioban vagy az ezen celokra szolgalo elektronikus feluleten az erintett altal megadott szemelyes adatokat
- ideertve a biztositando vagyontargy(ak)rol, ingatlanrol keszult fotokat is, ha a kockazat elbiralasahoz szemle
szukseges, - kezeli.

Amennyiben a szerzodes megkotesehez, illetve a kockazat elbiralasahoz kulonleges adatnak minosulo egeszsegugyi
adat megadasa is szukseges, azt a biztosito az erintett kifejezett hozzajarulasa alapjan kezeli.

http://www.allianz.hu/
http://www.allianz.hu/adatvedelem
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Az erintett koteles a biztosftasi szerzodes megkotesehez szukseges szemeiyes adatokat megadni, ennek hianyaban
szerzodes nem johet letre, a biztosito dfjkaLkuLaciot, dijtajekoztatot nem keszfthet, ajanlatot nem adhat.
A biztosito a dijkalkulacioval, szemelyre szabott elemzessel kapcsolatos szemeiyes adatokat iegfeljebb 30 napig, a
dijtajekoztato, vaiamint az erintett ajanlata alapjan letre nem jott biztosftasi szerzodes eseten az ajanlattal
kapcsoiatos szemeiyes adatokat addig kezeli, ameddig a szerzodes letrejottenek meghiusuiasavai kapcsoiatban igeny
ervenyesitheto.

b) A biztosito a szerzodes megkoteset kovetoen a szerzodes fenntartasa, kezelese, a szoigaitatas teljesftese,
elszamolasa es a szerzodesbol fakado egyeb kotelezettsegei teljesftese erdekeben kezeli a szerzodesben es azzal
osszefuggesben az erintett altala szerzodeskotes, illetve a szerzodes teljesftese soran megadott vagy az erintettrol
mas modon a biztosito tudomasara jutott szemeiyes adatokat, ideertve a dfjfizetessel kapcsolatos adatokat is.
SimplePay alkalmazason keresztiiil torteno dijfizetes soran a biztosito a dijfizetes es a dijfizeto azonosfthatosaga
erdekeben az alabbi adatokat adja at az uzemelteto OTP Bank Zrt. reszere: dijfizeto e-mail cfme, dijfizetes azonositoja,
amely tartalmazza a szerzodesszamot. A biztosito bankkartya adatokat nem kezel.

Amennyiben a szerzodesben vallaltfedezet elbiralasahoz, a szerzodes fenntartasahoz, kezelesehez, a szoigaitatas
teljesitesehez kulonleges adatnak minosulo egeszsegugyi adat megadasa is szukseges, azt a biztosito az erintett
kifejezett hozzajarulasa alapjan kezeli. Az erintett hozzajarulasanak hianyaban szerzodes nem johet letre, szoigaitatas
nem teljesitheto.

Amennyiben az erintett nem adja meg a biztositonak a szerzodes fenntartasahoz es teljesitesehez szukseges
szemeiyes adatait, a biztosito a szoigaitatas nyujtasat megtagadhatja.

A biztosito szemeiyes adatokat a biztosftasi jogviszony fennallasanak idoszakaban, a biztosftasi jogviszony
megszuneset kovetoen pedig addig kezelheti, ameddig a biztosftasi jogviszonnyal kapcsoiatban igeny ervenyesitheto.
A szamviteli torvenyben foglaIt kotelezettsegek teljesitesehez szukseges adatokat legalabb a szerzodes
megszunesetol szamitott nyolc evig kezeli.

A biztosito a szerzodessel kapcsoiatban kezelt adatokat statisztikai celra (piackutatas, termekfejlesztes, fogyasztoi
magatartasok elemzese) isfelhasznalja, az itt megjelolt idotartamon belli

c) A Bit. 153. § (1) bekezdese szerint az eletbiztositasi szerzodes megkotese elott - az olyan megtakaritasi elemet nem
tartalmazo, tisztan kockazati eletbiztositasok kivetelevel, amelyeket penzugyi intezmeny az altala nyujtott, penzugyi
szolgaltatassal osszefuggesben javasolt, vagy amelyeknek a biztosftasi osszege nem haladja meg az egymillio forintot
- a biztosito, illetve a biztositdskozvetito koteles felmerni, illetve legalabb az ugyfel altal megadott informaciok alapjan
pontositani az ugyfel igenyeit, hogy az ugyfel igenyeinek megfelelo biztosftasi termeket ajanljon a szamara. Ebbol a
celbol az ugyfel altal az igenyfelmero kerdoivben megadott adatokat kezeli.
Amennyiben szerzodes nem jon letre a felek kozott, ugy a biztosito a szemeiyes adatokat addig kezeli, ameddig a
szerzodes letrejottenek meghiusuiasavai kapcsoiatban igeny ervenyesitheto.
Amennyiben a felek kozott a biztosftasi szerzodes letrejon,akkoraz igenyfelmero a szerzodes reszekent, azzal
megegyezo ideig, azaz a megszunest koveto nyolc evig kerul megorzesre.

d) A Bit. 166/E § (1) bekezdese alapjan a biztosito koteles beszerezni a szukseges informaciokat az ugyfelnek vagy a
leendo ugyfelnek az adott biztosftasi termek tipusanak megfelelo befektetesi terulettel osszefuggo ismereteirol,
penzugyi helyzeterol, vesztesegviselesi kepessegerol, befektetesi celjairol, ideertve a fenntarthatosagi preferenciait es
kockazattureserol, annak erdekeben, hogy szamara alkalmas biztosftasi alapu befektetesi termekeket ajanlhasson.
Ennek erdekeben a biztosito megfelelesi es alkalmassagi teszt kereteben felmeri leendo ugyfelek befektetesi
ismereteit, befektetesi celjait, ideertve a fenntarthatosagi preferenciait es az aktualis penzugyi helyzetet. Ebbol a celbol
a biztosito az ugyfel altal a kerdoivben megadott adatokat kezeli.
Amennyiben szerzodes nem jon letre a felek kozott, ugy a biztosito az szemeiyes adatokat addig kezeli, ameddig a
szerzodes letrejottenek meghiusuiasavai kapcsoiatban igeny ervenyesitheto.
Amennyiben a felek kozott a biztosftasi szerzodes letrejon, akkor a megfelelesi es alkalmassagi teszt a szerzodes
reszekent, azzal megegyezo ideig, azaz a megszunest koveto nyolc evig kerul megorzesre.

e) Amennyiben a biztositoval szemben a biztosftasi szerzodes megkotesevel, vagy teljesitesevel osszefuggesben az
erintett panaszt nyujt be, a panaszkezelesi eljaras lefolytatasa erdekeben a biztosito kezeli az erintett altal a biztosito
reszere a panaszkezelessel osszefuggesben rendelkezesre bocsatott, vagy a panaszkezeleshez kapcsolodo, a
szerzodes megkotese es teljesftese, illetve a karrendezesi, szolgaltatasi eljaras soran a biztosito altal kezelt szemeiyes
adatokat. A biztosito a panaszkezeles celjabol a szemeiyes adatokat, ideertve telefonon torteno panaszkezeles eseten
a hangfelvetelt is, a panaszkezelesi eljaras lezarasat koveto ot evig orzi meg.
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f) Veszelykozosseggel kapcsoiatos adatkezeles:

i.) Amennyiben a biztosfto erre vonatkozo jogosultsaga a biztosftasi szerzodesben rogzitesre kerult, a biztosfto
a jogos erdekeire tekintettel jogosult arra, hogy a biztositasi termek sajatossagainak figyelembevetelevei
kezelt, es a Bit. 149. § (3)-(6) bekezdeseben meghatarozott adatok kozlese celjabol, a veszelykbzosseg
erdekeinek megovasa erdekeben, a szoigaitatasokjogszabalynak es szerzodesnek megfeielo teijesftese es a
biztositasi szerzodesekkel kapcsoiatos visszaelesek megakadalyozasa celjabol masik biztosftot
megkeressen,

ii.) illetve ha a megkereso biztosito erre vonatkozo jogosultsaga a biztositasi szerzodesben rogzitesre kerult,
koteles a masik biztosltotol erkezo megkereses alapjan az altala a biztosftasi termek sajatossagainak
figyelembevetelevei kezelt, a Bit. 149. § (3)-(6) bekezdeseiben meghatarozott adatokat a masik biztosltonak
atadni.

iii.) Amennyiben a biztosltok kozott kozos adatbazis kialakltasra kerul, es a biztosfto erre vonatkozo
jogosultsaga a biztosftasi szerzodesben rogzitesre kerult, a biztosfto a jogos erdekeire tekintettel jogosult arra,
hogy a veszelykbzosseg erdekeinek a megovasa erdekeben a szoigaitatasokjogszabalynak es szerzodesnek
megfeielo teijesftese es a biztositasi szerzodesekkel kapcsoiatos visszaelesek megakadalyozasa celjabol az
adatbazisbola Bit. 150. § (1) bekezdeseben meghatarozott adatokat igenyeljen, illetve koteles a biztosftasi
termek sajatossagainak figyelembevetelevei kezelt, a Bit. 150. § (1) bekezdesben foglaIt adatokat az
adatbazisba atadni.

A biztosfto a megkeresesek eredmenyekent tudomasara jutott adatot a kezhezvetelt koveto kilencven napig kezelheti,
kiveve, ha a megkereses eredmenyekent tudomasara jutott adat a biztosfto jogos erdekei ervenyesftesehez szukseges.
Ez utobbi esetben a biztosfto az adatot az igeny ervenyesltesevel kapcsolatban indult eljaras jogeros befejezeseig
kezelheti, azzal, hogy ha az igeny ervenyesltesevel kapcsolatban az eljaras meginditasara az adat biztosfto altali
megismereset koveto egy evig nem kerul sor, az adat a biztosfto altali megismerest koveto egy evig kezelheto.
A biztosfto a Bit.-nek megfeleloen a megkereses tenyerol es a megkeresessel tudomasara jutott szemelyes adatok
korerol az erintettet erteslti.

g) A biztosfto viszontbiztosltasi fedezet elerese es szolgaltatas ervenyesltese celjabol jogosult az adott jogviszonyhoz
kapcsolodo szemelyes adatokat a viszontbiztoslto reszere tovabbitani.

h) A biztosfto jogszabalyban meghatarozott esetekben, jogi kotelezettseg vagy kozerdeku feladat vegrehajtasa
erdekeben jogszabalyban meghatarozott celbol az erintettek adatait mas adatkezelo reszere koteles atadni, illetve
egyedi vagy rendszeres adatszolgaltatast teljeslteni.
Tobbek kozott kotelezo gepjdrmu-felelossegbiztosltas eseteben a biztosfto a kotelezo gepjdrmu-felelossegbiztosltdsrol
szolo 2009. evi LXII. torveny 46. § (2) bekezdeseben, es az 51. § (4) es (4a) bekezdeseben megjelblt adatok
feltuntetesevel (Kafb. tv.) rendszeres adatszolgaltatasra kotelezett a kotvenynyilvdntartast, tovabba a kartorteneti
nyilvantartast vezeto szerv reszere.
A biztosfto tovabba rendszeres adatszolgaltatasi kotelezettseget teljeslt az adohatosag reszere az alabbiak szerint:

a FATCA torveny szerinti Jelento Magyar Penzugyi Intezmenykent az altala kezelt a FATCA torveny
szerinti szamlatulajdonosrol esjogalanyrol az Aktv. 43/B -43/C §-a alapjan valamint

az Aktv. szerinti Jelento Magyar Penzugyi Intezmenykent az Aktv. torveny szerinti
szamlatulajdonosrol esjogalanyrol Aktv. 43/PI §-a alapjan (2013. evi XXXVII. torveny).

Eseti adatszolgaltatast akkor teljeslt a biztosfto, ha a megkereso szerv az adatatadas celjat es jogalapjat megfeleloen
igazolja a biztosfto reszere.

i) A biztosfto esetenkent, a szolgaltatasra jogosultsag ellenorzese soran lekerdezi es kezeli a Belugyminiszterium altal
vezetett szemely- es lakclmnyilvantartasban talalhato szemelyes adatokat (nev, anyja neve, szuletesi hely es ido,
lakclm, tartozkodasi hely). A biztosfto jogos erdeke, hogy kizarolag az arra jogosult szamara fizessen biztositasi
szolgaltatast, megelozve ezzel az esetleges visszaeleseket.
A biztosfto esetenkent a Belugyminiszterium altal vezetett szemelyi- es lakclm nyilvantartas (nev, anyja neve, szuletesi
hely es ido, lakclm, tartozkodasi hely), valamint a jarmunyilvantartas adatai felhasznalasaval ellenorzi az ugyfel altal a
biztositasi szerzodessel osszefuggesben megadott adatok pontossagdt, amennyiben azok hianyosan vagy hibasan
kerultek megadasra (uzembentarto/tulajdonos neve, anyja neve, szuletesi helye es ideje, lakohelye, jarmu azonoslto
adatai). A biztosfto jogos erdeke, hogy ellenorizze es biztosltsa, hogy nyilvantartasaban pontosan szerepelnek a
biztosftasi szerzodessel kapcsoiatos ugyfel- esjarmu adatok.

j) A biztosfto a dljkalkulacio, a szemelyre szabott elemzes elkeszltese, az ajanlattetel, a szerzodeskotes, karbejelentes
folyamata, karszolgaltatasa, a szerzodes megszunesevel, modositasaval kapcsoiatos folyamatok minosegenek
visszamerese, esfolyamatos fejlesztese erdekeben jogosult megkeresni az erintettet az altala megadott

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900062.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300037.tv
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telefonszdmon vagy email cimen. Az erintett elektronikusan (emailben, vagy a biztosito online feluletein) adott
visszajelzeseit a reszere nyujtott szolgaltatasra vagy szerzodesere vonatkozoan a szerzodesenek adataival egyutt
kezeLjuk, az azokra meghatarozott ideig. A telefonon adott visszajelzeseket legfeljebb 5 evig kezeljuk.
Az ugyfelek altal adott szoveges visszajelzeseket a biztosito nev es egyeb azonositasra alkalmas informacio nelkul
publikalhatja, illetve felhasznalhatja kommunikacios es marketing celokra.

k) A penzmosas es terrorizmus finanszirozas megelozese es a kapcsolodo bejelentesi kotelezettsegek teljesitese,
valamint a visszaelesek megelozese, felderitese, nyomon kovetese celjabol, a penzmosas es a terrorizmus
finanszirozasa megelozeserol es megakaddlyozdsarol szolo 2017. evi Ull. torveny ( Pmt.j 6. §-ban foglaIt ugyfel-
atvilagitasi kotelezettsegenek teljesitese erdekeben a biztosito koteles a Pmt. hatalya ala tartozo eletbiztositasi agba
sorolt tevekenysegekkel kapcsolatban beazonositani ugyfelet (szerzodo, vagy kedvezmenyezett), vagy annak
meghatalmazottjat, kepviselojet. A biztosito a Pmt. 7. § (8) bekezdeseben foglaIt kotelezettsegnek valo megfeleles
erdekeben az ugyfel-atvilagitas targyat kepezo szemelyes adatokat tartalmazo okiratokrol masolatot keszit.
A biztosito tovabba a penzugyi es egyeb szolgaltatok azonositasi feladatahoz kapcsolodo adatszolgaltatasi hatter
megteremteserol es mukodteteserol szolo 2021. evi XLIII. torveny, a 803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a penzugyi es
egyeb szolgaltatok azonositasi feladatahoz kapcsolodo adatszolgaltatasi hatter megteremteserol es mukodteteserol
szolo 2021. evi XLIII. torveny egyes rendelkezeseinek vegrehajtasarol, a szolo jogszabalyokra tekintettel a Nemzeti
Ado- es Vamhivatal erre a celra letrehozott lekerdezo feluleten ill. reszere torteno megkeresesek utjan -

lekerdezeseket vegez a Tenylegestulajdonosi rendszerben nyilvantartott adatokra vonatkozoan.
A biztosito az alabbi adatokat kezeli ebbol a celbol: termeszetes szemely neve, szuletesi neve, allampolgarsaga,
szuletesi helye, szuletesi ideje, edesanyja szuletesi neve, allando lakcime,azonosito okmanyanaktipusa, szama es
ervenyessege, azonosito okmanyanak masolata, valamint adoazonositoja. A biztosito a lakcimkartya azonosito
szamat az ugyfel azonositashoz, atvilagitasahoz fuzodo jogos erdekere tekintettel kezeli. Kiemelt kozszereplok
eseteben a Pmt.-ben meghatarozott tovabbi adatok, FATCA torveny es CRS alapjan kezelt adougyi illetoseg, es
adoazonosito.
A biztosito a tenyleges tulajdonos(ok) azonositasaval osszefuggesben a biztosito jogos erdekere tekintettel kezeli
tovabba az azonosito dokumentum szamat es a lejarat datumat. A biztosito jogos erdeke, hogy pontosan
nyilvantartsa, hogy a tenyleges tulajdonos azonositasa milyen azonosito okmany alapjan tortent, es ehhez szukseges
annak szama es lejarati datuma.
Az azonositas soran kezelt szemelyes adatokat, valamint a szemelyes adatokat tartalmazo okiratok masolatait a
biztosito a biztositasi szerzodes megszunesetol, vagy az ugyleti megbizas teljesitesetol szamitott 8 evig orzi meg.

A biztosito az ugyfel-dtvilagitasi kotelezettsegenek elektronikus uton, auditalt elektronikus hirkozlo eszkoz
igenybevetelevel is eleget tehet. Ebben az esetben a biztosito az ugyfel-atvilagitasi folyamat soran keletkezett
dokumentumokat, okmanymasolatokat, onarckepfotot, valamint a digitalisan alairt nyilatkozatot is koteles megorizni.
Az ugyfel-dtvilagitas soran tett elektronikus nyilatkozatok ugyfel altal torteno elektronikus alairasa erdekeben a
biztosito adatfeldolgozot vesz igenybe, amely az elektronikus alairassal kapcsolatos tanusitvany igenylesevel es
kibocsatasaval osszefuggesben onallo adatkezelonek minosul.
A biztosito a Pmt. szerinti hatosagi megkeresesek megvalaszoldsa celjabol kezelt adatokat 10 evig koteles megorizni.

1) A biztosito a biztositasi titok, valamint a szemelyes adatok vedelme erdekeben az ugyfeleket azonositja a
szerzodeskoteskor, a szerzodessel kapcsolatos tranzakciok soran, igy kulonosen a szerzodes modositasaval
kapcsolatban, a karbejelentes, a szolgaltatasi igeny bejelentese, a panaszbejelentes, az adatkezelessel kapcsolatos
panasz vagy bejelentes soran, szemelyesen, telefonon, emailben vagy a biztosito online feluleten. Az azonositashoz a
biztosito az alabbi adatokat (legalabb harmat) hasznalja: nev, szerzodesszam es/vagy karszam, szuletesi ido es hely,
anyja neve, allando lakcim, email dm, mobil telefonszam. Tekintettel arra, hogy az azonositashoz hasznalt adat
elsodlegesen a szerzodesszam, illetve a karszam, kerjuk, hogy ezeket kezelje bizalmasan, es ne adja at harmadik
szemely reszere!

m) A biztositasi szerzodesekkel, szolgaltatasokkal kapcsolatos visszaelesek megelozese, felderitese, nyomon kovetese,
kapcsolodo kockazatok merese, kezelese celjabol a biztosito az ugyfel altal a szerzodeskotes soran vagy azt kovetoen
megadott adatokat kezeli ot evig.

n) A biztosito a szerzodesekbol szarmazo koveteleseinek ervenyesitese erdekeben jogosult harmadik szemely
megbizott szolgaltatot igenybe venni, es ennek erdekeben, a feladat ellatasahoz szukseges mertekben az erintettre
vonatkozo szerzodeses szemelyes adatait kezelni, ideertve az ugyfel altal kapcsolattartas celjabol megadott email
cimet es telefonszamat is.

o) Gepjarmubiztositas eseten a biztosito az erintett hozzajarulasa alapjan, az erintett altal megadott alvazszam
alapjan beazonositja a jarmu parametereit (az Eurotax kodjat, gyartmanyat, tipusat, kivitelet, muszaki adatait, szeria
es extra felszereltseget, valamint ujkori erteket) az Autovista Magyarorszag Kft. altal nyujtott Eurotax szolgaltatas
segitsegevel.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700053.TV
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p) A biztosito koteles biztonsagi mentessel rendeikezni a nyilvantartasaban szerepio adatok informatikai
biztonsaganak vedelme erdekeben. A biztosito a jogos erdekere tekintettel a biztonsagi mentesben szerepio adatokat
10 evig tarolja.

q) Csoportos biztositas eseteben a szerzodo atadja a biztositott adatait a biztosito reszere. A biztosito a biztositott
adataita biztositasi szerzodest a biztositott javara megkoto szerzodovel egyezteti. A szerzodo a biztositottak
szemelyerol a szerzodesben meghatarozott modon es gyakorisaggaltajekoztatja a biztositot. A szerzodo a
csatlakozasi nyilatkozatban/adatszolgaltatasban vagy egyeb dokumentumban a biztositott altal megadott adatokat
tovabbitja a biztosito reszere, tovabba ertesiti a biztositot a biztositasi jogviszony alapjaul szolgalo jogviszony, vagy
egyeb erdek megszuneserol. A biztosito a biztositottakra vonatkozo adatokat a szerzodo reszere nem ad at, kiveve, ha
a szerzodo altali adatszolgaltatas egyeztetese erdekeben (vagy un. fedezetellenorzes) soran szukseges, vagy ha a
szerzodo a szolgaltatasi igeny soran torteno eljarasra jogosult.

r) A biztosito az email cimet a szerzodes megkotese, fenntartasa, valamint a biztositasi szolgaltatas teljesitese
(karrendezes), tovabba az erintettel valo elektronikus kapcsolattartas celjabol kezeli. A biztosito minden e-mail cimmel
rendelkezo ugyfelenek biztositja, hogy az Allianz Ugyfelportalra torteno regisztraciot kovetoen megtekinthesse,
letolthesse a szerzodessel kapcsolatos dokumentumokat, ideertve kulonosen a biztositasi ajanlatot, kotvenyt,
dijertesito/index levelet, dijesedekessegi ertesitot, dijfelszolitot, zoldkartyat.
A biztosito az erintett mobiltelefonszamat a szerzodes letrejottenek megerositese, az Ogyfelportalra valo regisztracio,
valamint a szerzodessel kapcsolatos ertesitesek kuldese celjabol kezeli.

s) A biztosito es a finanszirozo penzintezet vagy egyeb szervezet kozotti megallapodas, tovabba a Bit. 138. § (2a)
bekezdese alapjan, a penzintezet vagy egyeb finanszirozo szervezet (zalogjogi jogosult, engedmenyes, tarsbiztositott)
jogos erdekere tekintettel a biztosito a finanszirozott vagyontargyakra kotott vagyonbiztositasokkal (casco,
lakasbiztositas, egyeb vagyonbiztositasok) kapcsolatosan rendszeres vagy alkalmi adatszolgaltatast teljesit, melynek
soran az alabbi adatokat adja at a finanszirozo jogosult reszere: a biztositasi szerzodes dijrendezettsegenek allapota,
szerzodes megszunese es annak idopontja, karigeny, karszolgaltatas adatai.

t) A biztosito nyilvantartja az ugyfeleknek a jogos erdek alapjan torteno adatkezelessel kapcsolatos tiltakozasait,
tovabba a marketing celu megkeresesekre vonatkozo hozzajarulas visszavonasat, abbol a celbol, hogy a
tovabbiakban a visszavonassal vagy tiltassal osszefuggo celbol az ugyfelet ne lehessen megkeresni. Az adatkezeles a
biztosito azon jogos erdeke, hogy megfeleloen rogzitse az ugyfeltiltakozasat, marketing celu adatkezelessel
kapcsolatos kereseit.

u) A biztosito a dijkalkuldciohoz, valamint a szerzodeskoteshez szukseges szemelyes adatokat (nev, anyja neve, lakcim,
szuletesi hely, szuletesi datum, szuletesi nev), tovabba az erintett altal megadott jarmure vonatkozo adatokat
(alvazszam, forgalmi engedely szama, forgalomba helyezes ideje, gyartas eve, jarmufajta, jarmu-kategoria,
jarmujelleg, hasznalati mod, gyartmany, tipus, kereskedelmi nev, szallithato szemelyek szama/ferohely,
hengerurtartalom, teljesitmeny, sajattomeg, ossztomeg, teherbiras, hajtoanyag, szin) a Belugyminiszterium
Nyilvantartasok Vezeteseert Felelos Helyettes Allamtitkarsaga altal vezetett kozlekedesi nyilvantartasbol keri le es
hasznalja fel a biztosito jogos erdekere tekintettel.
v) A biztosito a kotelezo gepjarmu-felelossegbiztositasi szerzodes megkotesehez szukseges dijkalkulacio keszitesehez,
az erintett hozzajarulasa alapjan, a szerzodore es a biztositott gepjarmure vonatkozoan az alabbi adatokat igenyli a
Gfbt. 51. §-aban meghatarozott karnyilvantartasbol: a szerzodeskotest megelozoen okozott karok szamat es datumat;
az alkalmazando bonus/malus besorolast; az elozo biztosito nevet; az elozo biztosito kockazatviselese
megszunesenek okat; az elozo biztositast igazolo okirat szamat (kotvenyszam); es a gepjarmu korabbi rendszamat
(rendszamvaltozds eseten).

A biztosito a szerzodeskotes, vagy a szerzodes fenntartasa soran tudomasara jutott szemelyes adatokat a szerzodes
idotartama alatt, illetve annak megszuneset kovetoen addig kezelheti, ameddig a szerzodessel kapcsolatban igeny
ervenyesitheto. Az igenyervenyesitesre nyitva alio idoszakot (elevulesi idot) az egyes biztositasi termekekre vonatkozo
szerzodesi feltetelek, illetve a jogszabalyok tartalmazzak. Az ettol eltero idotartamu adatkezelesekrol a fentebb
felsorolt pontokban talalhato kulon tajekoztatas.

Az adatkezeles jogalapja1.3.2

a) A biztosito a fenti 1.3.1a), b), q) es r) pontok eseten, - a kulonleges szemelyes adatnak (egeszsegugyi adatnak)
minosulo adatok kivetelevel, mely esetben az adatkezeles alapja az erintett hozzajarulasa - a szerzodeses jogviszony
alapjan kezeli mind az erintett altal kezdemenyezett szerzodeskotes eseten a szerzodes megkotese, mind a szerzodes
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megkdteset kovetoen a szerzodes teljesftese erdekeben szukseges erintetti adatokat, kiveve ha az erintett - bar a
szerzodes aiapjan jogok iLLethetik meg (peldaul drdkds vagy karosult) - a szerzodesben nem kerult felkent
megjeldlesre, mert ebben az esetben a biztosfto a Bit. felhatalmazo rendelkezese aiapjan, az abban meghatarozott
celbol kezeli az erintett adatait.

b) Afenti 1.3.1c), d), e), f), k) es l) pontban megjelolt adatkezeles a biztosfto jogszabalyi kotelezettsege.

c) Afenti 1.3.1f) ii.) pontjaban es h) pontban megjelolt adatatadas a biztosfto jogszabalyi kotelezettsege.

d) A fenti 1.3.1o) es v) pontban, valamint az u) pont elso fordulata szerinti adatkezelest a biztosfto az erintett
hozzajarulasa aiapjan vegzi.

e) Afenti 1.3.1r) pont eseteben a kapcsolattartas celjanak megfelelo, valamint az f) i.) es iii.), g), i), j) l) m), n), p) es
t) pontban, az u) pont masodik fordulataban megjelolt, tovabba a k) pontban megjeldltek szerint a lakcfmkartya
azonositojara, a tenyleges tulajdonos azonosfto okmanyanak szamara es lejarati datumara vonatkozo adatkezelest a
biztosfto a jogos erdekeire tekintettel vegzi.

f) Az 1.3.1. s) pont szerinti adatkezelest a biztosfto a finanszfrozo jogos erdekeire tekintettel vegzi.

Az adatok cimzettjei, illetve a dmzettek kategoriai:1.3.3

1.3.3.1 Adatfeldolaozok iaenvbevetele

A biztosftdskozvetitok es egyeb kozremukodok a megbizdsukfenndlldsa idoszaka alatt a reszukre a biztosfto altal
atadott, erintettekre vonatkozo szemelyes adatokat a biztosfto utasitasa szerint jogosultak kezelni.

a. A biztositasi szerzodesek megkotese, fenntartasa es teljesftese soran a biztosfto biztosftdskozvetitok
(fuggo ugynokok, azok kozvetltoi, alvallalkozoi) kozremukodesevel is eljar. Amennyiben a
biztosftdskozvetitok a biztosfto megbizasabol jarnak el, akkor az erintettek szemelyes adatait a biztosfto
rendelkezesei szerint adatfeldolgozokent kezelik. A biztosfto altal igenybevett, eljarni jogosult
biztosftdskozvetitok neverol es cfmerol a Magyar Nemzeti Bank altal a fuggo biztosftdskozvetftokre
vonatkozo nyilvantartasaban (https://intezmenykereso.mnb.hu/)valamint a biztosfto Kozponti
Ugyfelszolgalati Irodajaban (1087 Budapest, Konyves Kalman krt.48-52.) erheto eltajekoztatas.

b. A biztosfto egyes biztositasi szolgaltatasok soran igenybe vesz egyeb kdzremukodoket olyan
esetekben, amikor a biztosftasi szolgaltatas nyujtasahoz szukseg van a kozremukddo specialis
szakertelmere, vagy amikor a kozremukddo bevonasaval a biztosfto a szolgaltatasat azonos
minosegben, dm alacsonyabb koltsegekkel es kedvezobb aron tudja nyujtani (kiszervezes). A
kiszervezett tevekenyseget vegzo kdzremukodok a Bit.-nek megfelelo kiszervezesi szerzodes aiapjan
jarnak el, az erintettek szemelyes adatait a biztosfto rendelkezese szerint adatfeldolgozokent kezelik.
Ilyen kozremukodok, tobbek kozott:

i.Az EPDB Nyomtatasi Kozpont Zrt. (Cg.: 0110 04807, 1117 Budapest, Budafoki ut 107-109.) melyet a
biztosito a kotvenyek, egyeb ugyfeleknek szolo levelek, iratok nyomtatasaval, valamint a bejovo
postai kuldemenyek es iratok kezelesevel es ezen iratoknak a biztosfto reszere torteno
tovabbitasaval bfz meg.

ii.Az Allianz Technology SE (cegjegyzekszam: HRB173388, Koniginstr 28. 80802 Munchen,
Nemetorszag), annak fioktelepei (ideertve kuldnosen az Allianz Technology SE Magyarorszagi
Fioktelepet [szekhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Konyves Kalman krt. 48-52.]),
lednyvallalatai informatikai szolgaltatast nyujtanaka biztosfto megbizasabol.

iii.Az INFO-SZEKTOR Kft. (cegjegyzekszam: 13-09-130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.)
telefonos ugyintezesi es ertekesftesi szolgaltatast nyujt a biztosfto megbizasabol.

iv.Az Euler Hermes Group SAS Magyarorszagi Fioktelepe (szekhelyuk: 1139 Budapest, Vaci ut 99.)
koveteleskezelessel kapcsolatos szolgaltatast nyujt a biztosfto megbizasabol.

v.Az Allianz Technology SE (cegjegyzekszam: HRB173388, Koniginstr 28. 80802 Munchen,
Nemetorszag), annak fioktelepei (ideertve kuldnosen az Allianz Technology SE Magyarorszagi
Fioktelepet [szekhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Konyves Kalman krt. 48-52.]) a biztosfto



 

 27 / 40 
 

 

Internal Internal 

 

Allianz (Hi)
megbizasabol a penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megelozeserol es megakaddlyozdsarol
szolo 2017. evi LIN. torveny, valamint a 26/2020 (VIII.25.) MNB rendeletnek megfelelo, az online
ugyfelatvilagltas vegzeset biztoslto informatikai eszkozt, megoldast mukodtet.

vi.A Namirial GmbH (Seilerstatte 16, 1010 Wien Austria)az online ugyfeldtvilagltdssal osszefuggesben
minosltett elektronikus alalrasi szolgaltatast nyujt az ugyfelek reszere a biztoslto megbizasabol. Az
elektronikus tanusltvany kibocsatasaval osszefuggesben a Namirial onallo adatkezelonek minosul.

vii.Az InMoment GmbH (BorselstraBe 18 - D-22765 Hamburg) a biztoslto megbizasabol a
szolgaltatasok minosegenek visszamerese erdekeben emailben vegzett felmeresekben
kozremukodik.

viiiAz Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft (Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, Austria)
a biztoslto megbizasabol informatikai szolgaltatast nyujt.

ix.Az AWP Austria GmbH (Hietzinger Kai 101, 1130 Wien, Austria) a biztoslto megbizasabol assistance
szolgaltatasokat nyujt.

x.Penzforgalmi, konyvelesi, szamfejtesi szolgaltatast nyujto szolgaltatok, melyeket a biztoslto a
biztosftasi szolgaltatassal kapcsolatos penzugyi teljeslteshez vesz igenybe.

xi.A biztoslto altal a szerzodes megkotese, fenntartasa es teljesltese soran igenybe vett kozremukodok
(pi: karszakertok, karrendezes soran a biztoslto megbizasabol eljaro tovabbi szemelyek,
adatrogzltok, kapcsolattartasban kozremukodo tovabbi szemelyek, informatikai, jogi, szamviteli
szolgaltatast nyujto szemelyek), akik a Biztosftasi torveny alapjan kiszervezett tevekenyseget
vegeznek.

xii.Egyes biztosftasi szolgaltatasok teljesltesevel, abban valo kozremukodessel (assistance
szolgaltatasok, eletbiztosltasokkal kapcsolatos szolgaltatasok) megblzott adatfeldolgozokat a
szerzodesi feltetelek tartalmazzak.

A biztoslto altal igenybe vett kozremukodokrol a biztoslto Kozponti Ugyfelszolgalati Irodajaban [1087 Budapest,
Konyves Kalman krt.48-52.] erheto eltajekoztatas.

Elet-, egeszseg- es balesetbiztosltasok eseteben a szolgaltatasok teljesltese erdekeben megblzott
szolgaltatokat (adatfeldolgozokat, a szolgaltatas nyujtasa soran onallo adatkezelokent eljaro
partnereket) es az adatkezelesuk reszleteit a termek altalanos es kulonos szerzodesi feltetelei, es
ugyfeltajekoztatoja tartalmazza.

c.

1.3.3.2 Adatatadas

a) A biztoslto a fenti 1.3.1f) pont szerinti esetben a veszelykozossegbe tartozo biztosltok es a biztosltok kozos
adatbazisa kezeloje reszere koteles atadni az altala kezelt szemelyes adatokat.

b) A biztoslto a fenti 1.3.1h) pont szerinti esetben az adatatadast elolro jogszabalyban megjelolt intezmenyek, szervek,
szervezetek reszere koteles atadni az altala kezelt szemelyes adatokat.

c) A biztoslto a fenti 1.3.1g) pont szerinti esetben az altala igenybe vett viszontbiztosltok reszere atadja az altala kezelt
szemelyes adatokat.

d) Elet-, egeszseg- es balesetbiztosltasok eseteben a szolgaltatasok teljesltese erdekeben az onallo adatkezelokent
eljaro szolgaltatoknak a szolgaltatasra valo jogosultsag ellenorzese erdekeben adja at a biztoslto az erintett
szemelyes adatait, melynek reszleteit a termek altalanos es kulonos szerzodesi feltetelei, es ugyfeltajekoztatoja
tartalmazza.

1.3.3.3 A biztoslto munkavallaloi a feladataik ellatasahoz szukseges mertekben, az alabbi tevekenysegekkel
osszefuggesben jogosultak az erintett szemelyes adatainak megismeresere:

a) szerzodesek nyilvantartasa es kezelese,
karrendezes,
panaszok, kerdesek, kerelmek kezelese,
ertekesltesi tevekenyseg,
kockazatvallalasi tevekenyseg,
termekmenedzsment,
marketing es reklamtevekenyseg,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
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h) tervezesi, kontroiiing, ellenorzesi, minosegbiztosftdsi, aktuariusi, szamvitelijogi, IT uzemeltetesi feladatok

ellatasa.

Orokosok, hagyateki eljarassal erintett hozzatartozok adatainak kezelese4.

Az eihunyt szerzodo fellel iiietve biztositottal kapcsoiatba hozhato adatok tekinteteben az erintett jogait az elhunyt
orokose, ULetve a biztositasi szerzodesben nevesitett jogosult is gyakoroihatja. Ajoggyakorlashoz szukseges mertekben
az orokosok adatainak kezelesere- ideertve annak jogalapjat, celjat, idotartamat is - jeien adatkezelesi tajekoztato
rendelkezesei vonatkoznak azzal, hogy az orokos altal adando adatokrol a biztosfto az orokos azonositasat kovetoen
nyujt tajekoztatast.
A biztosfto a hagyateki eljarasjogeros lezarasarol torteno tudomasszerzes napjaig az elhunyt szerzodo altal kotott
vagyonbiztositasi szerzodeshez kapcsolodoan, kizarolag az erintett biztositasi szerzodes dijfizetessel torteno
fenntartasa erdekeben a biztositasi szerzodes fennallasarol, a biztositast igazolo okirat szamarol, az altalanos
szerzodesi feltetelekrol, a szerzodes dijegyenlegerol, az esedekes dijtartozas osszegerol, valamint a szerzodes
evfordulojarol az elhunyt szerzodo kozeli hozzatartozoja, illetve a vagyontargy birtokosa reszere - annak irasbeli
kerelmere - adatot szolgaltathat, felteve, hogy e minoseget a kerelmezo okirattal igazolja. A biztosfto a kerelmezo
szemelyes adatait az adatszolgaltatast kovetoen addig kezeli, ameddig a biztositasi szerzodes alapjan igeny
ervenyesitheto, de legalabb ot evig.

Adattovabbitas harmadik orszagba5.

Harmadik orszagba a biztosfto kizarolag abban az esetben tovabbitja az erintett adatait, ha a biztositasi
szerzodesevel kapcsolatos szolgaltatas teljesitese miatt az szukseges es a szemelyes adatok harmadik orszagba valo
tovabbitasara vonatkozo eloirasoknak az adattovabbitas megfelel, ennek hianyaban az ugyfel ahhoz irasban
hozzajarult. fgy kulbnosen, ha a karokozas, vagy karosodas harmadik orszagban tortent, vagy felelossegbiztositas
eseteben a karosult harmadik orszagbeli, es a szolgaltatas teljesitesehez ez szukseges. Az erintettet az ilyen
adattovabbitasrol a biztosfto minden esetben tajekoztatja. A biztosfto kizarolag abban az esetben tovabbitja az
erintett adatait harmadik orszagba, ha az megfelelo garanciakkal rendelkezik (pld kotelezo ereju vallalati szabalyok,
vagy a Bizottsag altal elfogadott altalanos adatvedelmi kikotesek). Ha az adattovabbitassal kapcsolatban kerdese
merul fel, vagy felvilagositast ker, akkor az erintett a biztosfto szekhelyen, a biztosfto adatvedelmi tisztviselojehez
cimzett levelben (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezesi cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52., Strategiai es
altalanos igazgatas divizio, Compliance osztaly vaav a www.aiiianz.hu/adatvedelem feluletenj. megfelelo azonositast
kovetoen teheti meg.

Adatbiztonsagi intezkedesek6.

A biztosfto minden esszeru lepest megtesz annak erdekeben, hogy megakadalyozza a szemelyes adatokhoz es a
szemelyes adatok kezelesehez hasznalt eszkozbkhoz valo jogosulatlan hozzaferest, illetve azokjogosulatlan
felhasznalasat. A biztosfto az altala kezelt szemelyes adatok vedelmet az altalanos adatvedelmi rendelet eloirasainak
megfeleloen biztositja.

A biztosfto mind papir alapu, mind elektronikus adattarolas eseten megfelelo fizikai es logikai vedelmet biztosit az
altala kezelt adatok vonatkozasaban. A szemelyes adatokhoz valo hozzaferes megfelelo technikai megoldasokkal
korlatozott, illetve ellenorizheto. A biztosfto altal torteno adatkezeles biztonsagat belso szabalyzatok rendezik. Az
eloirasok ertelmeben a biztosfto az altala kezelt adatokat biztonsagi osztalyokba sorolja. A biztosfto altal alkalmazott
besorolasi rendszer az adatokat csoportositja, es az adatbiztonsagi osztalyokhoz rendelten megadja, hogy milyen
egyedi vedelmi intezkedesre van szukseg.

Automatizalt donteshozatal, profilalkotas7.

A biztosfto a biztositasi ajanlat elfogadasarol es a szerzodeskotesrol automatizalt kockazat-elbiralas soran donthet.
Automatizalt eljarasban donthet tovabba biztositasi idoszakonkent egy alkalommal, a szerzodesi feltetelekben
foglaltak alapjan a dij vagy a vagyon-, felelosseg- es szemelybiztositasi osszegek (indexalas) modositasdrol, amelyrol a
szerzodo reszere ertesitest kuld.
Elet-, egeszseg- es balesetbiztositasok eseteben az egeszsegugyi adatok felhasznalasaval torteno automatizalt
kockazatelbiralas az erintett hozzajarulasaval tortenik.
Az ajanlatban, illetve a szerzodesben foglalt adatokat a biztosfto kockazati es egyeb uzleti szempontok alapjan
ertekeli, amely alapjan hozott dontes hatassal lehet az ajanlat befogadasara vagy elutasitasdra, illetve a biztositasi
fedezetek dijara.
Awww.allianz.hu karbejelentesi feluleten torteno, indukcios villamcsapas biztositasi esemennyel osszefuggo
karbejelentes soran megadott kardatum alapjan a biztosfto ellenorzi a meteorologiai adatok alapjan, hogy a

http://www.allianz.hu/adatvedelem
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kockazatvallalas helyszinen valoban tortent-e ilyen esemeny, es amennyiben a meteorologiai szolgaltato adatai ezt
nem erositik meg, akkor tarsasagunk a karbejelentest automatikusan elutasitja, amelyroi a bejelentot leveiben ertesfti.
Awww.allianz.hu lakossagi vagyon es gepjarmu termekekkel kapcsolatos karbejelentesi feiuieten torteno
karbejelentes soran a biztosito automatikusan ellenorzi a biztositasi fedezetet. Ha az automatikus ellenorzes soran azt
allapitja meg a biztosito, hogy biztositasi fedezet nem dll fenn (mert peldaul a szerzodes korabban valamilyen oknal
fogva megszunt), akkor a bejelentest elutasitja, amelyroi a bejelentot leveiben ertesfti.
A fenti adatkezelesek a biztositoval torteno szerzodeskoteshez, vagy a letrejott szerzodessel kapcsolatos
kotelezettsegenek teljesitesehez szuksegesek.

A biztosito az 1.3.1. k) szerinti ugyfel-dtvildgitasi kotelezettsegenek teljesitesevel kapcsolatosan alkalmazott
elektronikus eljaras automatikus donteshozatali eljarasnak minosul. Amennyiben az elektronikus eszkozon keresztul
torteno azonositas sikertelen, ugy azt meg kell ismetelni. Amennyiben az ugyfel-dtvilagitas barmilyen okbol kifolyolag
sikertelen, es a Biztosito altal elvegzett ismetelt tovabbi kozvetett ugyfel-dtvilagitas soran sem
tortenik sikeres ugyfel-dtvildgitas, akkor az atvilagitast szemelyesen meg kell ismetelni a Biztosito valamely
ugyfelkapcsolati pontjan.
Az alkalmazas mesterseges intelligencian alapulo funkciokat is ellat az alabbiak szerint:

Igazolvanykepek adatainak felismerese es automatikus beolvasasa
A beolvasasaztjelenti, hogy az adatok az okmanyrolfelolvasasra es igy a folyamat kesobbi pontjaban meghatarozott
kepernyon kitoltesre kerulnek, ezek potlasara / javitasara ezen az adatellenorzesi kepernyon van lehetoseg.

Onarckep keszites valos idejenek ellenorzese
Annak ellenorzesere, hogy az atvilagitas alanyakent a tavoli helyszinen megjeleno ugyfel valos, elo szemely,
az auditalt elektronikus hirkozlo eszkozt valos idoben szemelyesen hasznalja, es az elo kep nem manipulalt,
ugyfeleink az alkalmazasban veletlen-szeruen generalt ujjszam felmutatasaval tudnak eleget tenni az onarckep
keszitesekor. A kep kiertekeleset mesterseges intelligence vegzi.
Az adatkezeles a biztosito jogszabalyon (Pmt.) alapulo kotelezettsegenek teljesitesehez szukseges, az alkalmazas a
26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet altal meghatarozott felteteleknek megfeleloen kerult kiepitesre, tovabba auditalt,
zart es biztonsagos rendszernek minosul. Az alkalmazas reszletes leirasat itt talalja:
httDs://www.allianz.hu/hu HU/lakossaai /dokumentumtar.html#mvallianztokendoc Profilalkotasnak minosul a
szemelyes adatok automatizalt kezelesenek barmely olyan formaja, amelynek soran a szemelyes adatokat valamely
termeszetes szemelyhez fuzodo bizonyos szemelyesjellemzok ertekelesere, kulonosen a munkahelyi teljesitmenyhez,
gazdasagi helyzethez, egeszsegi allapothoz, szemelyes preferenciakhoz, erdeklodeshez, megbizhatosaghoz,
viselkedeshez, tartozkodasi helyhez vagy mozgashoz kapcsolodo jellemzok elemzesere vagy elorejelzesere
haszndljak.

Erintett altal gyakorolhato jogok8.

1.8.1Altalanos szabalyok

Amennyiben az adatkezeles az erintett hozzajarulasan alapul, az erintett jogosult a hozzajarulast barmely
idopontban visszavonni. A hozzajarulas visszavonasa nem erinti a visszavonast megelozo adatkezeles
jogszeruseget. Felhlvjuk azonban a figyelmet arra, hogy a szerzodes fenntartasdhoz, illetve teljesitesehez
szukseges egeszsegugyi adatokkal kapcsolatban megadott hozzajarulas visszavonasa eseten a biztosito
megtagadhatja a szolgaltatas nyujtasat.

Az altalanos adatvedelmi rendelet 15-22. cikkei szerint az erintett kerelmezheti a biztositotola biztosito altal kezelt
szemelyes adataihoz valo hozzaferest, azok helyesbiteset, torleset vagy kezelesenek, korlatozasat, es tiltakozhat az
ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatosaghoz valo jogat.

Az erintett az adatkezelessel kapcsolatos lent reszletezett jogait es a hozzajarulasa visszavonasahoz valo jogat a
biztosito szekhelyen, a biztosito adatvedelmi tisztviselojehez cimzett leveiben (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezesi dm:
1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52., Strategiai es altalanos igazgatas divizio, Compliance osztaly vagy
a www.allianz.hu/adatvedelem feiuieten), az azonositasat kovetoen gyakorolhatja. Az azonositashoz a biztosito az
alabbi adatokat hasznalja: nev, szerzodesszam es/vagy karszam, szuletesi ido es hely, anyja neve, allando lakcim,
email cim, mobiltelefonszam. Ha a biztositonak megalapozott ketsegei vannaka kerelmet benyujto termeszetes
szemely kiletevel kapcsolatban, tovabbi, az erintett azonositasahoz szukseges informaciok nyujtasat kerheti.

A biztosito indokolatlan kesedelem nelkul, de legkesobb az erintett kerelme beerkezesetol szamitott egy honapon
belul tajekoztatja az erintettet az altalanos adatvedelmi rendelet 15-22. cikk szerinti kerelmei alapjan hozott
intezkedesekrol. Szukseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatarido
tovabbi ket honappal meghosszabblthato. A biztosito a hatarido meghosszabbitasarol a kesedelem okainak
megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol szamitott egy honapon belul tajekoztatja az erintettet. Ha az erintett

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#myallianztokendoc
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elektronikus uton nyujtotta be a kerelmet, a tajekoztatast a biztosito elektronikus uton adja meg, kiveve, ha az erintett
azt maskent keri.

Ha a biztosito nem tesz intezkedeseket az erintett kereime nyoman, kesedelem neikul, de legkesobb a kereiem
beerkezesetol szamitott egy honapon bellil tajekoztatja az erintettet az intezkedes elmaradasanak okairol, valamint
arroi, hogy az erintett panaszt nyujthat be valamely felugyeleti hatosagnal, es elhet birosagi jogorvoslati jogaval.
A biztosito az erintetti jogosultsag gyakorlasaval kapcsolatban hozott intezkedest dijmentesen biztositja. Ha az erintett
kereime egyertelmuen megalapozatlan vagy- kulonosen ismetlodojellege miatt - tulzo, a biztosito, figyelemmel a
kert informacio vagy tajekoztatas nyujtasaval vagy a kert intezkedes meghozatalavaljaro adminisztrativ koltsegekre:
a) eszszeru osszegu dijat szamithat fel, vagy
b) megtagadhatja a kereiem alapjan torteno intezkedest.

1.8.2. Az erintett jogai

Hozzaferesi ioa
Az erintettjogosult arra, hogy keresere a biztositotol visszajelzest kapjon arra vonatkozoan, hogy szemelyes adatainak
kezelese folyamatban van-e. Az erintett keresere a biztosito rendelkezesere bocsatja az altala kezelt szemelyes adatai
masolatat es egyidejuleg tajekoztatja az altalanos adatvedelmi rendelet 15. cikkeben meghatarozott informaciokrol
(igy peldaul: adatkezeles celja, kezelt adatok kategoriai, azon cimzettek kategoriai, akivel az adatok kozlesre kerulnek,
az adatkezeles idotartama).

Helvesbiteshez valo ioa
A biztosito az erintett keresere kesedelem neikul helyesbiti az erintettre vonatkozo,altala kezelt pontatlan szemelyes
adatokat.

A torleshez es az elfeledteteshez valo ioa
A biztosito az altalanos adatvedelmi rendelet 17. cikkeben alapjan az ott meghatarozott esetekben az erintett
keresere illetve kulon keres neikul is, kesedelem neikul torli az erintett altala kezelt adatait. Ha az erintett a biztosito
altal nyilvanossagra hozott szemelyes adatai torleset keri, akkor a biztosito megtesz minden eszszeruen elvarhato
lepest annak erdekeben, hogy tajekoztassa az erintett adatait kezelo adatkezeloket arroi, hogy az erintett kerte az
adatai torleset.

Adatkezeles korlatozdsahoz valo ioa
A biztosito az erintett keresere az altalanos adatvedelmi rendelet 18. cikkeben meghatarozott rendelkezesekre
figyelemmel korlatozottan kezeli az erintett szemelyes adatait. Ha az adatkezeles az erintett keresere korlatozas ala
esik, az ilyen szemelyes adatokat a biztosito a tarolas kivetelevel csak az erintett hozzajarulasaval, vagy jogi igenyek
eloterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme
erdekeben, vagy fontos kozerdekbol kezeli.

Adathordozhatosaahoz valo ioa
Az altalanos adatvedelmi rendelet 20. cikkevel osszhangban a biztosito, a szerzodesen vagy hozzajarulason alapulo
automatizalt modon torteno adatkezeles eseten, az erintett keresere, az erintettre vonatkozo, es korabban altala a
biztosito rendelkezesere bocsatott szemelyes adatait tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato formatumban
kiadja az erintett reszere illetve az erintett keresere, ha az technikailag megvalosithato, az ilyen adatokat egy masik
adatkezelonek kozvetlenul tovabbitja^

Tiltakozashoz valo ioa
Amennyiben a biztosito jogos erdek alapjan kezeli az erintett szemelyes adatat, az erintett jogosult arra, hogy
tiltakozzon szemelyes adatainak kezelese ellen. Ebben az esetben az adatkezelo a szemelyes adatokat nem
kezelheti tovabb, csak az altalanos adatvedelmi rendeletben meghatarozott kiveteles esetben.

Automatizalt donteshozatallal kapcsolatban avakorolhato ioaok
Az automatikus donteshozatallal (ideertve a profilalkotast is) kapcsolatban az erintett az alabbiakban felsorolt
jogokkal rendelkezik:
- jogosult emberi beavatkozast kerni a biztosito telefonos ugyfelszolgdlatan keresztul a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es
telefonszamon, vagy szemelyesen, az ugyfelkapcsolati pontokon vagy biztositaskdzvetitonel.
- kifejtheti allaspontjat vagy kifogast nyujthat be a fenti elerhetosegeken kivul a biztosito szekhelyere, a biztosito
adatvedelmi tisztviselojehez (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezesi cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.,
Strategiai es altalanos igazgatas divizio, Compliance osztaly) cimzett levelben, vagy a
www.allianz.hu/adatvedelem oldalon talalhato feluleten.

Jogorvoslati lehetosegek9.

http://www.allianz.hu/adatvedelem
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A biztosito szamara fontos a szemelyes adatok megfelelo kezeiese. A biztosito mindent megtesz azert, hogy a
szemelyes adatok kezeiese jogszeruen es a leheto legnagyobb biztonsagban tortenjen. Az esetlegesen felmerulo
problemakkal celszeru ezert, mielott mas jogorvoslatot venne igenybe, kozvetlenul a biztositohoz fordulni, azok
mielobbi orvoslasa erdekeben.

Az erintett jogosult panaszttenni a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnal (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu~) vagy a szokasos tartozkodasi helye, a munkahelye vagy a feltetelezett jogsertes
helye szerinti tagallam adatvedelmi felugyeleti hatosaganal, ha az erintett megitelese szerint az erintett szemelyes
adatai kezeiese serti az altalanos adatvedelmi rendeletet. Ha a felugyeleti hatosag nem foglalkozik a panasszal, vagy
harom honapon belul nem tajekoztatja az erintettet a panasszal kapcsolatos eljarasi fejlemenyekrol vagy annak
eredmenyerol az erintett birosagi jogorvoslatra jogosult. A felugyeleti hatosaggal szembeni eljarast a felugyeleti
hatosag szekhelye szerinti tagallam blrosaga elott kell megindftani.

Az erintett jogosult bfrosaghoz is fordulni jogorvoslat erdekeben. Ebben az esetben az erintett donthet arrol, hogy a
pert a biztosito tevekenysege helye szerinti EU tagallam vagy az erintett szokasos tartozkodasi helye szerinti EU
tagallam blrosaga elott indltja-e meg. Magyarorszagon az erintett a pert lakohelye, tartozkodasi helye szerinti
torvenyszek elott is megindlthatja.

III. Adatkezelesi tajekoztato marketing celu kozos adatkezelesrol
A szemelyes adatok kezeiese

Az Allianz Hungaria Zrt, az Allianz Hungaria Egeszseg- es Onsegelyezo Penztar, az Allianz Hungaria Onkentes
Nyugdljpenztar, az Allianz Alapkezelo Zrt., valamint az Allianz Foglalkoztatoi Nyugdljszolgdltato Zrt., mint
adatkezelok (a tovabbiakban egyuttesen: Adatkezelok; kulon-kulon: Adatkezelo) marketingtevekenysegukkel
osszefuggesben az adatkezeleshez hozzajarulo termeszetes szemely (erintett) szemelyes adatait az Europai
Parlament es a Tanacs (EU) termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezeiese tekinteteben torteno vedelmerol
es az ilyen adatok szabad dramlasdrol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon klvul helyezeserol szolo 2016/679
rendelete (altalanos adatvedelmi rendelet; a tovabbiakban: altalanos adatvedelmi rendelet), valamint az informacios
onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny es az egyeb iranyadojogszabalyok -

ideertve kulonosen a gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol es egyes korlatairol szolo 2008. evi XLVIII.
torvenyt - adatvedelemre vonatkozo rendelkezeseinek megfeleloen kezelik.

Az Adatkezelok adatai
Allianz Hungaria Zrt. (Adatkezelol)

1.

2.

Allianz Hungaria Egeszseg- es Onsegelyezo Penztar
Szekhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Levelezesi cim: 1242 Budapest, Pf. 462.
Birosagi nyilvantartasi szama: 270/2004
A szekhely allama: Magyarorszag
Felugyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut 55.; tel.:
+361428 2600).
Honlapunk cime: https:Awww.allianz.hu/hu/penztarak/
Adatvedelmi tisztviselo elerhetosegei: Allianz Hungaria Egeszseg- es Onsegelyezo Penztar adatvedelmi
tisztviselo, levelezesi cim: 1242 Budapest, Pf. 462.,; https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html

Allianz Hungaria Onkentes Nyugdljpenztar
Szekhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Levelezesi cim: 1242 Budapest, Pf. 471.
Birosagi nyilvantartasi szama: 126/1996
A szekhely allama: Magyarorszag
Felugyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut 55.; tel.:
+361428 2600).
Honlapunk cime: https://www.allianz.hu/hu/penztarak/
Adatvedelmi tisztviselo elerhetosegei: Allianz Hungaria Onkentes Nyugdijpenztar adatvedelmi tisztviselo,
levelezesi cim: 1242 Budapest, Pf. 471.,; https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html

Allianz Alapkezelo Zrt.
Szekhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Levelezesi cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Cegjegyzekszam: Fovarosi Torvenyszek, mint cegbirosag, Cg. 01-10-045969
A szekhely allama: Magyarorszag

http://www.naih.hu/
https://www.allianz.hu/hu/penztarak/
https://www.allianz.hu/hu/penztarak/
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Felugyeieti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www.rmnb.hu; szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut 55.; tel:
+36 1428 2600).
Honlapunk cime: https://www.alianzalapkezelo.hu
Adatvedelmi tisztviselo eierhetosegei: Allianz Alapkezelo Zrt. adatvedelmi tisztviselo, levelezesi elm: 1087
Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.: httDs:/ /www.allianz.hu/hu HU/alapkezelo/alapkezelo-

dokumentumtar.html#adatkezeles

Allianz Foglalkoztatoi Nyugdljszolgaltato Zrt.
Szekhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52.
Levelezesi dm: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.
Cegjegyzekszam: Fovarosi Torvenyszek, mint cegblrosag, Cg. 01-10-046806
A szekhely dllama: Magyarorszag
Felugyeieti szerv: Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina korut 55.; tel:
+361428 2600).
Plonlapunk cime: https://www.allianz.hu/hu/nvuadiiszolaaltato/
Adatvedelmi tisztviselo eierhetosegei: Allianz Foglalkoztatoi Nyugdljszolgaltato Zrt. adatvedelmi tisztviselo,
levelezesi dm: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.; https://www.allianz.hu/hu_HU/foglalkoztatoi-
nyugdijszolgaltato.html

Az adatkezeles fobb jellemzoi
Az Adatkezelok tajekoztatjak az erintettet, hogy kozos celbol torteno adatgyujtes, kozos adatbazisban torteno kozos
adatkezeles es szemelyes adatok marketing celu felhasznalasa targyaban egymassal megallapodast kotottek,
melyben kozos adatkezelokent meghataroztak az adatkezeles celjait es eszkozeit. Az erintett az Adatkezelok
megallapodasatol fuggetlenul mindegyik Adatkezelo vonatkozasaban es mindegyik adatkezelovel szemben
gyakorolhatja az altalanos adatvedelmi rendelet szerinti jogait. Barmelyik Adatkezelo jogosult az erintett
hozzajarulasat kerni a kozos adatkezeleshez. Az erintett tdjekoztatasaert (altalanos adatvedelmi rendelet 13. cikk) az
az Adatkezelo felelos, amely az erintettel a hozzajarulo nyilatkozat megszerzese erdekeben kapcsolatba lep.
Az erintettol erkezett megkeresesek teljesltese celjabol az Adatkezelok kozos kapcsolattartokent az Allianz Hungaria
Zrt. adatvedelmi tisztviselojet (a tovabbiakban: Adatvedelmi tisztviselo) jeloltek meg azzal, hogy az erintettnek
lehetosege van arra is, hogy a kijelolt Adatvedelmi tisztviselo helyett valamelyik Adatkezelohoz fordul. Az Adatvedelmi
tisztviselo elerhetoseget a fenti 11.1.1. pont tartalmazza.

1. Az adatkezeles celja, a kezelt szemelyes adatok kore es az adatkezeles idotartama

3.

A kezelt szemelyes adatok kore: erintett neve, neme, kora, lakcfme, telefonszama, e-mail cime.

Az adatkezeles celja:
a. az Adatkezelok szolgaltatasainak megismertetese es azok igenybevetelenek osztonzese celjabol
termekinformaciok, reklamanyagok, ajanlatok kuldese, ertesites akciokrol, nyeremenyjatekokrol
(egyuttesen: marketing uzenetek) telefonon vagy e-mail utjan.
b. A biztoslto a jogos erdekeire tekintettel, a gazdasagi reklamtevekenyseg alapveto felteteleirol es
egyes korlatairol szolo 2008. evi XLVIII. torvenyben foglaltaknak megfeleloen postai cfmzett
reklamkuldemenyt az erintett elozetes hozzajarulasanak hianyaban is kuldhet.
c. A biztoslto marketingtevekenysegenek megtervezese es ezen tevekenyseg hatekonysaganak
novelese celjabolfelhasznalhatja az erintettek nemet, korat, lakohelyet (iranyitoszamat), illetve azt, hogy
milyen biztosftasi fedezettel, szerzodessel rendelkezik. A biztoslto az adatokat csak az adott marketing
megkereses erintetti korenek meghatarozasa erdekeben hasznalja fel, de a felhasznalt adatok alapjan
nem hoz letre es nem tarol olyan kulon adatbazist, amelyben az erintettek azonoslthato modon
szerepelnenek.

Az adatkezeles idotartama: az adatkezeles a hozzajarulas visszavonasaig tart.
2. Az adatkezeles jogalapja

a) a 3.1. a) pont eseteben az erintett altal adott onkentes es tajekozott hozzajarulasa,
b) a 3.1.b) es c) pontja eseteben a biztoslto jogos erdeke. A c) pont eseteben a biztoslto jogos uzleti erdeke, hogy a
marketing tevekenysegeit ugy tudja megtervezni es vegrehajtani, hogy a reklamok a leheto leginkabb relevans erintetti
kort erjek el.
Az erintett jogosult a hozzajarulasat barmikor visszavonni. A hozzajarulas visszavonasa nem erinti a visszavonast
megelozo adatkezeles jogszeruseget.

3. Az adatok clmzettjei, illetve a clmzettek kategoriai
A kezelt szemelyes adatok clmzettjei: minden esetben az Adatkezelol, aki a kozos adatkezelesrol szolo megallapodds
ertelmeben a nyilvantartast vezeti, a hozzajarulasban szereplo Adatkezelok, tovabba adatfeldolgozokent az alabbi a)
pontban megjelolt kozvetftok, illetve az alabbi b) pontban megjelolt egyeb kozremukodok.
a) Kozvetitok:
Adatkezelol eseteben a biztosltaskozvetltok es az Adatkezelok egyeb kozvetltoi a megblzasuk fennallasa idoszaka
alatt jogosultak az erintettekre vonatkozo szemelyes adatokat az Adatkezelok utasltasa szerint kezelni.

https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/
https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/
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b) Egyeb kozremukodok:
Adatkezelok mukodesuk soran igenybe vesznek egyeb kozremukodoket olyan esetekben, amikor az Adatkezelok a
kozremukodo bevonasaval a szolgaltatasukat azonos minosegben, am alacsonyabb koltsegekkel es kedvezobb aron
tudjak nyujtani (kiszervezes). A tevekenyseget vegzo kozremukodok megbizasi vagy vallalkozasi szerzodes alapjan
jarnak el, az erintettek szemelyes adatait az Adatkezelok rendelkezese szerint, adatfeldolgozokent kezelik.
Adatkezelol altal igenybe vett, eljarni jogosult biztositaskozvetitok neverol es cimerol a Magyar Nemzeti Bank altal a
fuggo biztositaskozvetitokre vonatkozo nyilvantartasaban (https:/ /aDps.mnb.hu/reaiszter /'). a tobbi
adatfeldolgozojarol a Kozponti Ugyfelszolgalati Irodajaban (1087 Budapest, Konyves Kalman krt.48-52.) erheto el
tajekoztatas. Adatkezelol adatfeldolgozoi tobbek kozott:

iAz EPDB Nyomtatasi Kozpont Zrt. (Cg.: 0110 04807, 1117 Budapest, Budafoki ut 107-109.) melyet a
biztosito a kotvenyek, egyeb ugyfeleknek szolo levelek, iratok nyomtatasaval, valamint a bejovo
postai kuldemenyek iratok kezelesevel es ezen iratoknak a biztosito reszere torteno tovabbitasdval
biz meg.

iiAllianz Technology SE (cegjegyzekszam: HRB173388, Koniginstr 28. 80802 Munchen, Nemetorszag),
annak fioktelepei (ideertve kulonosen az Allianz Technology SE Magyarorszagi Fioktelepet
[szekhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Konyves Kalman krt. 48-52.]), leanyvallalatai
informatikai szolgaltatast nyujtanak a Adatkezelol megbizasabol.

iii.Az INFO-SZEKTOR Kft. (cegjegyzekszam: 13-09-130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.)
telefonos ertekesitesi szolgaltatast nyujt a biztosito megbizasabol.

A tobbi adatkezelo eseteben az esetleges kozremukodok szemelyerol a 2. pontban megadott elerhetosegeken
keresztul erheto el tajekoztatas.
c) Az Adatkezelok munkavallaloi a feladataik ellatasahoz szukseges mertekben, az alabbi tevekenysegekkel
osszefuggesben jogosultak az erintett szemelyes adatainak megismeresere:

adatkezelessel kapcsolatos panaszok, bejelentesek kerelmek kezelese,

ertekesitesi tevekenyseg,
marketing es reklamtevekenyseg,
ellenorzesi, minosegbiztositasi, jogi, IT uzemeltetesi feladatok ellatasa.

Adatbiztonsagi intezkedesek4.

Az erintett az adatkezelessel kapcsolatos lent reszletezett jogait es a hozzajarulasa visszavonasahoz valo jogat
az Adatkezelok megallapodasanak megfeleloen az Allianz Hungaria Zrt. szekhelyen, az adatvedelmi
tisztviselohoz cimzett levelben (Strategiai es altalanos igazgatas divizio, Compliance osztaly, Fax: +36 (1) 301-

6052; levelezesi cim: 1368 Budapest, Pf. 191.;), a biztosito telefonos ugyfelszolgalatan keresztul a +36
(1/20/30/70) 421-1-421-estelefonszamon, szemelyesen, az ugyfelkapcsolati pontokon vagy
biztositaskozvetitonel, vagy a www.allianz.hu/adatvedelem feluleten, az azonositasat kovetoen
gyakorolhatja. Ugyanakkor erintettnek lehetosege van barmelyik adatkezelohoz is fordulni a 2. pontban
megadott elerhetosegeken.

Automatizalt donteshozatal5.
Az adatok kezelese emberi beavatkozassal tortenik.
Az erintetti jogokra es a jogorvoslatra vonatkozo tajekoztatas a II. fejezetben talalhato.

IV. Elektronikus szerzodeskotes szabalyai

1. A szerzodeskotes technikai lepesei, biztositasi ajanlat visszaigazolasa
Az Allianz elektronikus ertekesitesi feluletein (ideertve a www.allianz.hu. valamint a fuggetlen biztositaskozvetitok
szamara elerheto, a biztosito altal uzemeltetett ertekesitesi feluletet, illetve az egyeb, elektronikus ajanlatbekuldesre
szolgalo csatornat is) bekuldott biztositasi ajanlat megtetele utan az adatok automatikusan feldolgozasra kerulnek a
biztosito informatikai rendszereben.
A biztositas elektronikus uton torteno megkotese Tarsasagunk oldalain a megfelelo adatok megadasaval es a
biztositasi ajanlat bekuldesevel tortenik. A szerzodeskotes lepesei a feluleteken lathatok es nyomon kovethetok.
Az ajanlat biztositohoz torteno beerkezeset kovetoen a biztosito az ajanlatban megadott e-mail cimre visszaigazolo
email-t kuld. Amennyiben a biztositohoz beerkezett ajanlat kockazat elbiralast kovetoen szerzodesse valik, a biztosito
a megadott e-mail cimre a szerzodest igazolo kotvenyt elektronikus levelben kuldi ki.

2. A szerzodes irasbelisege, nyelve, a szerzodes rogzitese es hozzaferhetove tetele
Az1. pontban foglaltak szerint elektronikus uton megkotott biztositasi szerzodes irasba foglalt szerzodesnek minosul. A
biztositasi szerzodes es a kapcsolattartas nyelve a magyar.

https://apps.mnb.hu/regiszter/
file:///C:/Users/hu_si89915/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R50EQSM2/www.allianz.hu/adatvedelem
http://www.allianz.hu/
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Az eiektronikus uton kotott szerzodesek adatai (amennyiben a szerzodeskotes soran, vagy ezt kovetoen barmikor
ebben megallapodas tortent) eiektronikus formaban a www.aiiianz.hu oidaion, az Aiiianz Ogyfelportai feiuietre
belepve, a Szerzodeseim menupontban, vagy biztosftaskozvetfto eseteben az Aiiianz Kozvetftoi Portaion barmikor
hozzaferhetoek.

3. Aiiianz fogyasztovedeimi aiapeivek, a www.aiiianz.hu aitaianos szerzodesi feiteteiei es a biztosftasi feiteteiek
eiektronikus hozzaferhetosege
Az eiektronikus szerzodeskotesre vonatkozoan a biztosito magara nezve koteiezo ervenyunek fogadja ei
Fogyasztovedeimi aiapeiveit, amelyekrol, vaiamint a megkotott szerzodesre vonatkozo hatalyos biztosftasi szerzodesi
feiteteiekrol az ugyfel a www.aiiianz.hu oidaion. vagy biztosftaskozvetfto eseteben az Aiiianz Kozvetftoi Portaion
tajekozodhat. A szerzodeskotes idopontjaban ervenyes szerzodesi feiteteieket az ajaniattetei soran, letoltheto
formaban adjuk at. Fuggetlen biztosftaskozvetfto kozremukodese eseteben az ugyfel reszere torteno atadasrol a
kozvetfto koteies gondoskodni.

4. Az adatbeviteii hibak javftasa
Fla a bekuldest kovetoen az ajanlatban hibat taial, kerjuk, vegye fel munkatarsainkkal a kapcsoiatot:
•teiefonon, a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszamon;
•szemelyesen, ugyfeikapcsoiati pontjaink egyiken;
•online a https://www.aiiianz.hu/hu/uavintezes-kaDcsoiat oidaion.

V. Tajekoztatotavertekesftes kereteben kotott penzugyi agazati szoigaltatasi szerzodesrol

A szolgaltatasra vonatkozo tajekoztatas

A szerzodes letrejottevel a szoigaltato biztosftasi szoigaitatast nyujt a fogyaszto reszere.
A szerzodesre a biztosftasi tevekenysegrol szoio 2014. evi LXXXVIII. torvenyt, a Polgari Torvenykonyvroi szoio 2013. evi
V. torvenyt, egyes szerzodesek eseteben az agazati jogszabalyokat, koteiezo gepjarmu-feieiossegbiztosftas eseteben a
2009. evi LXII. torvenyt, tavertekesftes tekinteteben kotott szerzodesekre a tavertekesftes kereteben kotott penzugyi
agazati szoigaltatasi szerzodesekrol szoio 2005. evi XXV. torvenyt kell aikaimazni.

A biztosftasi szerzodesre az Allianz Plungaria Zrt. aitaianos szerzodesi feiteteiei es az ugyfeltajekoztato vonatkozik. A
szerzodesi feiteteiek Tarsasagunk honlapjan elerhetoek.
A szerzodesi feiteteieket, fgy- tobbek kozott -a szoigaitatas es eiienszoigaitatas, vaiamint a fizetes es teijesftes
feiteteieit a fenti jogszabaiyok, vaiamint a szerzodesi feiteteiek tartalmazzak.

Elallasi jog
Fla a szerzodest fogyasztokent (onallo foglaikozasan es gazdasagi tevekenysegen kfvul eso celok erdekeben
eljaro termeszetes szemely) kototte, attol a szerzodeskotes napjatol szamftott tizennegy napon beliil indoklas
nelkul elallhat.

Szerzodeskotes napja: A szerzodes a feiek altal megaiiapodott idopontban, iiietve, ha a szerzodes a biztosito
hallgatasavaljon letre, akkor az ajanlatnak a biztosito vagy ugynoke reszere tortent atadasa idopontjara visszameno
hataiiyaljon letre, az ajanlat atadasat koveto 15 nap elteltevel. Fla a szerzodes megkotesenek feiteteie az elso
biztosftasi dfj megfizetese, akkor a szerzodes az azt koveto napon lep hatalyba, amikor a szerzodo fel az elso dfjat a
biztosito szamlajara befizeti.

Az eiaiiasi jog gyakorlasa abban az esetben tekintheto ervenyesnek, ha a fogyaszto az erre vonatkozo nyilatkozatat a
fenti hatarido iejarta eiott postara adja, vagy egyeb igazoihato modon a szolgaltatonak eikuidi.
Az eiaiiasi jog ervenyesftesere vonatkozo nyilatkozatot a szolgaltatora vonatkozo tajekoztato reszben megadott
levelezesi cfmre, faxszamra, vagy e-maii cfmre szukseges eijuttatni.

Nem iiieti meg a fogyasztot az eiaiiasi jog a szerzodesnek mindket fei altali teijes koru teijesfteset kovetoen,
amennyiben ez a fogyaszto kifejezett kerese alapjan tortent.

Tajekoztatjuk, hogy az elallasra nyitva 6116 hatarido Iejarta eiott a szerzodes alapjan szoigaitatas nyujtasat csak a
fogyaszto kifejezett hozzajarulasat kovetoen kezdhetjuk meg.
Amennyiben a fogyaszto kifejezett hozzajarulasat adja, a biztosito kockazatviselese (azaz a szerzodes teijesftese) mar
az elallasra nyitva 6116 hatarido iejarta eiott megkezdodik.

VI. Eiektronikus kommunikacio szabalyai
Jelen fejezet szabalyait kizarolag a biztosito lakossagi termekeivel kapcsolatban kell aikaimazni: gepjarmu-

biztosftas (ide nem ertve a flottaszerzodeseket), lakossagi vagyonbiztosftas, elet-, baleset-, betegseg-

biztositas, egeszsegbiztosftas, utasbiztosftas, lakossagi biztositasokhoz kotheto kiegeszfto biztositasok.

http://www.allianz.hu/
http://www.allianz.hu/
https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat
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Jelen szabalyok a biztosfto altalanos es kulonos szerzodesi felteteleiben foglait elektronikus kommunikacio, illetve
elektronikus nyilatkozattetel szabalyait egeszitik ki. Elteres eseten jelen szerzodesi feltetelben foglalt szabalyok az
alkalmazandok.

A szerzodo koteles megadni az e-mail cimet es a mobiltelefonszamat a szerzodeskotes soran (kiveve
gepjdrmubiztositasok es az Allianz Osszhang Minositett Fogyasztobarat Otthonbiztosftas eseteben, ha a szerzodest
ugynok (fuggo vagy tobbes), vagy alkusz kozremukodesevel, es nem elektronikus uton vagy azoknak a szerzodo altal
is elerheto internetes honlapjan keresztul koti meg).

A biztosfto alaptermeke az e-termek, amely teljes koruen biztosit digitalis szolgaltatasokat (elektronikus kommunikacio
az Allianz Ugyfelportalon keresztul, email cimre es mobiltelefonszamra kuldott ertesftesek, nem-eletbiztositdsok
eseteben online karbejelentes, illetve szemle).
A www.allianz.hu oldalon a szerzodes csak e-kommunikacio vallalasaval vagy e-termekkent, gepjarmu- , valamint
lakdsbiztositasok eseteben csak e-termekkent kotheto meg. Az Allianz Osszhang Minositett Fogyasztobarat
Otthonbiztosftas a www.allianz.hu oldalon e-termekkent vagy e-kommunikacio vallalasaval kotheto meg.
Fla a www.allianz.hu oldalon kotott gepjdrmubiztositdsok, valamint az Allianz Otthonom lakasbiztosftas eseten a
szerzodo bankkartyas fizetesi modot valaszt, akkor a szerzodes elso dijat dijelolegkent az ajanlattetelkor azonnal meg
kell fizetnie. Fla a biztosfto az ajanlatot elfogadja, akkor a dijleloleget biztositasi dijkent kezeli, az ajanlat elutasitasa
eseten pedig - az altalanos szerzodesi feltetek szerint - visszautalja a szerzodonek.
A tobbi ertekesitesi csatornan a szerzodonek lehetosege van arra, hogy szerzodeskotes soran az e-termek, vagy az
elektronikus kommunikacio helyett postai uton torteno kommunikaciot valasszon. Nem-eletbiztositasok eseteben potdij
elleneben van lehetoseg arra, hogy a szerzodo az e-termek helyett, attol eltero feltetelekkel kosson biztositast. Az
Allianz Osszhang Minositett Fogyasztobarat Otthonbiztosftas eseten a biztosfto nem alkalmaz potdijat, e-termek , vagy
e-kommunikacio valasztasa eseten kedvezmenyt nyujt.
Elet- es szemelybiztositasok, valamint hatarozott ideju lakdsbiztositasok eseteben e-termek nem valaszthato.
Egeszsegbiztositas eseteben az ugyfel postai kommunikacot, elektronikus kommunikaciot, vagy e-termeket (e-

ugyintezes) valaszthat. Az Allianz Egeszsegprogram eseten a biztosfto potdijat alkalmaz postai vagy elektronikus
kommunikacio valasztasa eseten.
A biztosfto megbizasdbol eljaro fuggo biztositdskozvetitovel (ugynok) folytatott elozetes szemelyes vagy telefonos
egyezteteset kovetoen, a szerzodonek lehetosege van arra, hogy az ugynok altal rogzitett adatokat az altala
megadott e-mail cimre megkuldott linkre kattintva ellenorizze, a biztositasi ajanlatot veglegesitse es bekuldje a
biztosfto reszere. A biztosfto a linkre valo belepeshez szukseges kodot szoveges uzenetben (SMS), a szerzodo altal
megadott mobiltelefonszamra kuldi meg.

E-termek, illetve elektronikus kommunikacio felteteleivel kotott szerzodes eseteben a biztosfto a szerzodessel, valamint
a szolgaltatassal (karrendezessel) kapcsolatos dokumentumokat elektronikus formaban bocsatja a szerzodo
rendelkezesere az alabbiak szerint:

e-mailben, csatolmanykent,
az Allianz Ugyfelportalon keresztul, amelyrol a szerzodot az altala megadott e-mail cimen ertesiti.

Az Ugyfelportal szolgaltatasait a VII. fejezetben foglaltak alapjan lehet igenybe venni.

A biztosfto minden e-mail cimmel es mobilszammal rendelkezo szerzodo szamara biztositja - a postai kommunikacio
mellett is -, hogy a szerzodessel kapcsolatos dokumentumokat barmikor elektronikus uton elerje az Allianz
Ugyfelportalon.

A biztosfto az irasbeliseg kovetelmenyenek eleget teve a dokumentumokat elektronikus alairassal (nem minositett,
fokozott biztonsagu belyegzotanusitvany) Latja el.

A biztositasi szerzodes letrejottet a biztosfto altal elektronikus uton megkuldott kotveny igazolja.

A biztosfto a szerzodes letrejotterol a mobiltelefonszamra kuldott szoveges uzenettel (SMS) tajekoztatja a szerzodot.

A biztosfto az ajanlat elutasitasarol az irasbeli ertesitessel egyidejuleg a szerzodo altal megadott mobiltelefonszamra
is ertesitest (SMS) kuld.

A szerzodo koteles valos, az elektronikus ertesftesek fogadasara alkalmas e-mail cimet, valamint valos, a szoveges
uzenetek (SMS) es a telefonhivasok fogadasara alkalmas mobiltelefonszamot megadni es biztositoval folytatott
kommunikacio soran kizarolag ezeket hasznalni. A biztosfto jogosult a megadott adatok valodisagat ellenorizni. A
szerzodo a szerzodes fennallasa alatt fentiekben meghatarozott e-mail cimet es mobiltelefonszamat modosithatja, de
nem torolheti.

http://www.allianz.hu/
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A szerzodo aLtaL megadott elektronikus adatok valotlansagabol, hianyossagabol eredo, valamint a szerzodo levelezesi
szolgdltatojanalfelmerulo hibakert, rendellenes mukodesert, iiietve a szolgaltato biztonsagi, valamint a szemelyes
fiokjanak beallitasai miatt felmerulo problemakert, es abbol szarmazo karokert, illetve hatranyos
jogkovetkezmenyekert a biztosito nem vallalfelelosseget.
Az e-mail dm, mobiltelefonszam megvaltozasat 8 napon belul be kell jelentenie telefonos ugyfelszolgalatunkon vagy
a www.allianz.hu honlapon. A valtozas bejelentesenek elmulasztdsabol szarmazo karokert a biztosito nem vallal
felelosseget.
Az e-mailen kuldott nyilatkozatot a biztosito csak abban az esetben fogadja el, ha az egy, korabban a biztosito
szamara bejelentett e-mail cimrol erkezett.

VII.Allianz Ogyfelportal hasznalati feltetelei

1. Az Ogyfelportalra vonatkozo feltetelek nem kepezik a biztositasi szerzodes reszet. A biztosito az Ogyfelportal
hasznalataert kulon dijat nem szamit fel.

2. Az Ogyfelportalon a biztosito lehetove teszi a szerzodo szamara, hogy a szolgaltatas keretein belul biztositasi
szerzodeseinek adatait megtekintse, illetve az Ogyfelportal altal biztositott muveleteket elvegezze (tobbek kozott
online bankkartyas dijfizetes, adatok modositasa, szerzodesekhez kapcsolodo dokumentumok letoltese es igenylese).
Az Ogyfelportal tovabba lehetove teszi azt is, hogy ugyfeleink biztositasi szerzodest kothessenek. Az Ogyfelportalon
keresztul elerheto szolgaltatasok, illetve megkotheto biztositasi termekek koret a biztosito szabadon modosithatja.

3. Az Ogyfelportal szolgaltatasait az veheti igenybe, aki a biztositonal legalabb egy olyan ervenyes biztositassal
rendelkezik, amely az Ogyfelportalon keresztul elerheto, vagy csatlakozott az Allianz Husegprogramjahoz.

4. Az Ogyfelportal hasznalatat a szerzodo szerzodeskotes soran, vagy azt kovetoen, e-termek valasztasaval, az
Ogyfelportal felteteleinek elfogadasaval, vagy Ogyfelportal regisztracio kezdemenyezesevel igenyelheti. A
szolgaltatast az Ogyfelportalon torteno regisztracio aktivalasat kovetoen veheti igenybe a szerzodo. Az Ogyfelportal
szolgaltatas hatarozatlan idore szol. A regisztraciot kovetoen a szerzodo jogosultta valik az Ogyfelportal
szolgaltatasainak igenybevetelere.

5. Az Ogyfelportal a www.allianz.hu cimen erheto el, a het minden napjan 0-24 oraig. A biztosito fenntartja
maganak a jogot, hogy a rendszeren idonkent karbantartasi munkalatokat vegezzen. A varhato uzemszunetet a
biztosito - lehetoseg szerint - webhelyen, a www.allianz.hu oldalon elorejelzi. A szerzodo erdekkoreben felmerult
hibakert, karokert a biztosito nem felel.

6. A biztosito fenntartja maganak a jogot, hogy az Ogyfelportal szolgaltatasait barmikor modositsa, uj
funkciokkalbovitse, vagy barmely funkciot megszuntesse. A valtozasokat a biztosito a webhelyen teszi kozze.

7. Az Ogyfelportal regisztracio az Allianz Husegprogramhoz csatlakozott ugyfelek eseteben vezetek- es keresztnev,
tovabba a szerzodo altal, a biztositas megkotese vagy modositasa soran a biztositoval kozolt mobiltelefon szamanak
es email cimenek megadasaval kezdemenyezheto. Ha a regisztracio folyamata soran a biztosito meaadott adatok
alapian tovabbi pontositast tart szuksegesnek, akkor kerheti a biztositas tovabbi azonositasat (szerzodes-

/ugyfelszdmlaszdmlaszdmat is. A regisztracio soran az SMS-ben kapott kodot kell megadni, majd a folyamat vegen a
megadott email cimre kuldott aktivalo linkre kattintva megerositeni a regisztraciot. A sikeres regisztraciot kovetoen a
szerzodo az Ugyfelportalra az e-mail cimenek es valasztott jelszavanak, valamint az sms-ben kapott kod megadasaval
tud belepni.

8. A szerzodo koteles mindenkivel szemben titkosan kezelni a jelszavat, illetve a szerzodo felel azert, hogy az
altala megadott e-mail fiokhoz es mobiltelefonszamhoz nem fer hozza olyan szemely, akivel kapcsolatosan nem
kivanja a szerzodeseihez valo hozzaferest. A belepesi jelszojogosulatlan felhasznalasabol, valamint a szerzodo
e-mailfiokjahoz valojogosulatlan hozzaferesbol eredo mindenfele kart, kovetkezmenyt a szerzodo maga koteles
viselni, annak kapcsan a biztositoval szemben jog- es igenyervenyesitesre nem jogosult.

9. A titkos belepesi jelszonak 3 egymast koveto alkalommal rosszul torteno megadasa eseten a szolgaltatas
ideiglenes letiltasara kerul sor. Az Ogyfelportal feluleten szerzodo tajekoztatast kap az uj jelszokeres meneterol.
Visszaeles gyanuja eseten a biztosito a szerzodo egyideju ertesitese mellett jogosult az Ogyfelportal szolgaltatasainak
letiltasat kezdemenyezni. Az ideiglenes letiltas ilyen esetben 24 ora elteltevel kerul feloldasra.

10. Szerzodo tudomasul veszi, hogy ha az Ogyfelportal szolgaltatasai kereteben vegrehajtott modositasai, bejelentesei
tevesek, hianyosak vagyjogsertok, a biztosito az ebbol eredo karokert nem felel.

http://www.allianz.hu/
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11. A biztosito nem vdiial felelosseget a szerzodo internet szolgaltatojandl felmerulo hibakert, rendeiienes mukodesert,
iLLetve a szerzodo szemelyes fiokja es internetkapcsolatanak beallitasai miatt felmerulo problemakert,
valamint az azokbol szarmazo karokert, iLLetve hatrdnyosjogkovetkezmenyekert.

12. A szerzodo az Ugyfelportdlon tett nyiLatkozattaL kerheti a biztositotol az Ugyfelportal regisztrdciojanak torleset,
ameLyet a biztosito az ALLianz UgyfeLportaL szerzodes felmondasakent kezei. A torlesi igeny bejelentese utan az eleresi
jogosultsag es ezzeL a szerzodes 30 napon belul megszunik. A biztosito jogosuLt a szolgaltatast annak nem
rendeltetesszeru hasznalata eseten a szerzodohoz intezett egyoldalu nyiLatkozattaL, azonnaLi hatallyal megszuntetni.
A szolgaltatas megszunese egyebirant nem erinti a biztositasi szerzodes(ek) hataLyat.

13. Az UgyfeLportaLon keresztuL megtett nyiLatkozat a biztosftovai szemben akkor joghataLyos, ha a biztosito az igeny
vegrehajtasat, vagy a kereLem befogadasat az UgyfeLportaLon uzenetben visszaigazoLta.

VIII. A biztosito szolgaltatasa, karrendezes

JeLen szabaLyok a biztosito aLtaLanos es kuLonos szerzodesi feLteteieiben fogLaLt karrendezesi, szoLgaLtatasi szabaLyokat
egeszitik ki.
A biztosito szoLgaLtatasanak igenybeveteLehez a biztositott/ karosuLt/sereimet szenvedett feL (tovabbiakban: feL) a
bizonyitas altalanos szabaLyai szerint jogosuLt barmiLyen eszkozzeL, dokumentummaL a biztositasi esemeny, a karok,
koLtsegek, iLLetve a nem vagyoni sereLem igazoLasara.
A biztosito reszere becsatolt dokumentum eseteben a feL koteLes gondoskodni arrol, hogy azok kizaroLag azokat a
szemeLyes adatokat tartaLmazzak, amelyek a kar- vagy szoLgaLtatasi igeny aLdtdmasztdsara szolgalnak (peLdaul
hagyateki eLjarasban kizaroLag a biztosito szoLgaLtatasara jogosuLt szemelyes adatait tartaLmazzak; vagy birosagi
dontes, szabaLysertesi jegyzokonyv vagy hatarozat eseteben ne tartaLmazza a tanuk szemelyes adatait). Ennek
erdekeben a biztosito szoLgaLtatasi kotelezettseget nem erinto szemelyes adatokat a feL koteLes elozetesen kitakarni
vagy kitorolni a dokumentumban.
Tovabbi informaciot es peldatarat a karrendezesi, szoLgaLtatasi igeny elbirdlasa szempontjabol nem relevans
szemelyes adatok kitakarasaval kapcsolatban a www.allianz.hu/adatvedeLem oldalon talal.

IX. ErdekmulassaL kapcsolatos dokumentumok lakdsbiztositasok eseten

JeLen szabaLyok a biztosito altalanos es kuLonos szerzodesi feLteteieiben fogLaIt szabaLyokat egeszitik ki.

Az erdekmulas tenyet a szerzodo a bizonyitas altalanos szabaLyai szerint sajat dontesenek megfeleloen barmiLyen
eszkozzeL, dokumentummaL igazolhatja: peLdaul birtokbaadasi jegyzokonyvvel, tulajdoni LappaL, vagy adasveteli
szerzodessel Amennyiben a szerzodo az erdekmulas tenyet hitelt erdemloen alatamasztotta, a biztosito nem
kotelezheti az erintett ingatlanra vonatkozo adasveteli szerzodes becsatoLasara.

A biztosito reszere becsatolt dokumentum eseteben az azt benyujto szemely koteLes gondoskodni arrol, hogy a
dokumentum kizaroLag olyan szemelyes adatokat tartalmazzon, amelyek az erdekmulas aLdtdmasztdsara
alkalmasak. Tehat a benyujtott dokumentumboL azonosithatok Legyenek az alabbiak:

a biztositott ingatlan,
az a szemely, akinekfennaLLt az adott ingatlanhoz fuzodo biztositasi erdeke (szerzodo/biztositott),
az a teny, hogy az fent emlitett biztositasi erdek megszunt (pi eladtak az ingatlant), tovabba
az az idopont, ameLyet az ugyfel a biztositasi erdek megszunese idopontjanak tekint (pi.

birtokbaadas napja vagy a tulajdonjog megszunesenek idopontja).
Ennek erdekeben az erdekmulast nem erinto szemelyes adatokat (peLdaul az ingatlan tartozekainak esetleges
ertekesitese, kotberrel kapcsolatos kikotesek, harmadik szemely szemelyes adatai) a dokumentumot benyujto szemely
koteLes elozetesen kitakarni vagy felismerhetetlenne tenni a dokumentumban.

Allianz Hungaria Zrt.
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2. sz. fuggelek: Egynapos sebeszeti ellatas kereteben terftett mutetek Listaja

I. Traumatologia/Orthopedia

OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Arthorscopia
16970-16973

Arthorscopia (csuklo, konyok, vail)
Arthroscopos mutet

Arthroscopos szalagplastica es varrat
58054-58059

Arthroscopos mozaik es retinaculum plastica
Boka, vail, cslpolzuleti arthroscopos debridement
Baker-cysta eltavolftasa58322
Dupuytren plantaris excisio58345

Sebeszet
OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Exstirpatio fistulae ani54911
Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates54913

Haemorroidectomia sec. Parks/Milligan-

Morgan/Eisenhammer/Langenbeck/Whithead54930-54935

Hernioplastica inguinofemoralis55300
Hernioplastica inguinofemoralis cum implantationem

55310-55311
Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis55320

Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis cum
implantationem55330

Hernioplastica umbilicalis55340

Idegsebeszet
OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Carpal tunnel felszabaditas50432
Egyeb tunnel szindromak mutetei50435

IV. Gasztroenterologia
OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Endoscopos sphincterectomia16361
Endoscopos koextractio16363
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem16367
Endoscopos polypectomia a felso tapcsatornaban54490
Polypectomia colontos per colonoscopiam54523
Sigmoidoscopos polypectomia sigmae54693

Ful-Orr-GegeszetV.

OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Arcureg drainage Lothrop szerint52210
Luc-Caldwell mutet52220
Endoscopos (mikroszkopos) arcureg mutet52270
Excisio laesionis linguae52500
Nyalmirigy, vagy nyalvezetek bemetszese52600
Nyalmirigy, vagy nyalvezetek helyredlKtasa52630
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Resectio uvulae52760

VI. Nogyogyaszat

OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese

Falloposcopia laparoscopica16611
Excisio endometriosis peritonei laparoscopica55433

Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat./bliat.55435-55436

Cystectomia ovarii/parovarialis laparoscopica unliat./bilat.
56515-56519

Cauterisatio ovarii laparoscopica
Recectio ovarii laparoscopica unilat./bilat.
Oophorectomia unilateral^ laparoscopica56521
Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica56531
Adhaesiolysis laparoscopica56571
Detorquatio ovarii laparoscopica56592
Salpingostomia unilat./bilat. laparoscopica56602-56603
Salpingectomia laparoscopica unilateral^56611
Salpingectomia laparoscopica bilaterale56622
Salpingectomia partiale laparoscopica56651
Salpingo-stomatoplastica laparoscopica5666A
Adnexectomia laparoscopica5666C
Chromopertubatio laparoscopica56672

56710 Conisatio portionis uteri
Cervix elvaltozas kimetszese
Kryoconisatio/Electroconisatio portionis56720-56723
Mehpolyp eltavolftas
Mehnyak muteti reconstructioja
Mehszaj plastica56740-56742
Cerclage colli uteri
Septum uteri kiirtas (hysteroscop)56812
Synechiolysis (hysteroscop)
Endometrium resectio (hysteroscop)
Enucleatio myomae uteri laparoscopica56814-56818
Enucleatio myomae hysteroscopica
Myolysis laparoscopica

56899 Curettage uteri
Curettage-incomplett abortus utan

56905-56906
Frakcinalt curettage

Ventrofixatio uteri laparoscopica
56931-56932

Laparoscopias huvelycsonk felfuggesztes
Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)56941
Excisio septi vaginalis57023

Plastica vaginae anterior posteriorque/anterior/posterior
570940-57043

Hatso huvelyboltozat plasticaja
Synechiolysis vaginalis57065
Marsupialisatio glandulae Bartholini57110
Clitoris mutet57130
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Fistulectomia perinei

57161-57162
Perineorraphia

57530 Amniocentezis

UrologiaVII.

OENO kod Mutet/beavatkozas megnevezese
56011 Prosztata TUR

Transurethralis prostata incisio56013
Prostata transurethralis spiral behelyezes56015
Prostata egyeb alternatlv LASER mutetei56059

Hydorcele mutet/Winkelmann szerint/Bergmann szerint56110-56112

Herefuggoly eltavolltas56291
V. sperm, int. restroperitonealis ligatura (Palomo)
Scrotalis varicocelectomia56301-56303
Funiculocele resectio
Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica56308
Mellekhere cysta kiirtasa

56310-56311
Spermatocele resectio
Epididymectomia56330

56360 Vasectomia
56370 Vasostomia
56400 Circumcisio

Phimotomia56403
Thermotherapia prostatae86051
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