
Az UNION-Otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató „A szerződésre vonatkozó 
jogszabályok” címszava 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint 
módosul:
	 	Jogvita	esetén	a	magyar	 jog	 rendelkezései,	elsősorban	a	Polgári	

Törvénykönyv,	 a	 biztosítási	 tevékenységről	 szóló	 2014.	 évi	
LXXXVIII.	törvény,	valamint	a	vonatkozó	hatályos	magyar	jogsza-
bályok	irányadóak.	Az	eljárások	nyelve	magyar.

Az UNION-Otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató „Adatkezelés, biztosítási 
titok” fejezete 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul:
Adatkezelés, biztosítási titok
	 	A	biztosító	jogosult	az	ügyfelek	biztosítási	ajánlaton	felvett,	vala-

mint	a	közlési,	változás	bejelentési	kötelezettség	teljesítése	köré-
ben	tudomására	jutott	adatait,	ideértve	a	különleges	adatokat	is	
az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadság-
ról	szóló	2011.	évi.	CXII.	törvény	rendelkezései	szerint,	a	biztosí-
tási	 tevékenységről	 szóló	 2014.	 évi	 LXXXVIII.	 törvényben	 (a	
továbbiakban:	Bit.)	 foglaltakkal	összhangban	kezelni.	Az	adatok	
továbbítására	a	Bit.	rendelkezései	szerint,	illetve	az	ügyfél	hozzá-
járulása	alapján	kerülhet	sor.	Az	adatkezelés	célja	csak	a	biztosí-
tási	szerződés	megkötéséhez,	módosításához,	állományban	tartá-
sához,	a	biztosítási	szerződésből	származó	követelések	megítélé-
séhez,	 a	 szolgáltatás	 teljesítéséhez	 szükséges	 vagy	 a	 Bit.	 által	
meghatározott	 egyéb	 cél	 lehet.	 A	 biztosítót	 a	 birtokába	 jutott	
biztosítási	titkok	tekintetében	titoktartási	kötelezettség	terheli.	A	
biztosító	 titoktartási	kötelezettségére	a	Bit.	135-143.§-ban	 fog-
lalt	szabályok	az	irányadóak.

Az UNION-Otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek 25. pontja 
2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul

25. Adatkezelés, biztosítási titok
25.1.		 	Biztosítási	titok	minden	olyan	–	minősített	adatot	nem	tartalmazó	–,	

a	biztosító,	a	viszontbiztosító,	a	biztosításközvetítő	rendelkezésé-
re	álló	adat,	amely	a	biztosító,	a	viszontbiztosító,	a	biztosításköz-
vetítő	ügyfeleinek	–	ideértve	a	károsultat	is	–	személyi	körülmé-
nyeire,	vagyoni	helyzetére,	illetve	gazdálkodására	vagy	a	biztosí-
tóval,	illetve	a	viszontbiztosítóval	kötött	szerződéseire	vonatkozik.

	 	A	biztosító	jogosult	kezelni	ügyfeleinek	azon	biztosítási	titoknak	
minősülő	adatait,	amelyek	a	biztosítási	szerződéssel,	annak	létre-
jöttével,	 nyilvántartásával,	 a	 szolgáltatással	 összefüggnek.	 Az	
adatkezelés	 célja	 csak	 a	 biztosítási	 szerződés	 megkötéséhez,	
módosításához,	állományban	tartásához,	a	biztosítási	szerződés-
ből	 származó	 követelések	 megítéléséhez	 szükséges,	 vagy	 a	 Bit.	
által	meghatározott	egyéb	cél	lehet.

25.2.	 	A	25.1.	pontban	meghatározott	céltól	eltérő	célból	végzett	adat-
kezelést	 a	 biztosító	 csak	 az	 ügyfél	 előzetes	 hozzájárulásával	
végezhet.	 A	 hozzájárulás	 megtagadása	 miatt	 az	 ügyfelet	 nem	
érheti	hátrány	és	annak	megadása	esetén	részére	nem	nyújtható	
előny.

25.3.	 	A	 biztosítási	 titok	 tekintetében,	 időbeli	 korlátozás	 nélkül	 -	 ha	
törvény	másként	nem	rendelkezik	-	titoktartási	kötelezettség	ter-
heli	a	biztosító	tulajdonosait,	vezetőit,	alkalmazottait	és	mindazo-
kat,	 akik	 ahhoz	 a	 biztosítóval	 kapcsolatos	 tevékenységük	 során	
bármilyen	módon	hozzájutottak.

25.4.	 	Az	ügyfél	egészségi	állapotával	összefüggő,	az	egészségügyi	és	a	
hozzájuk	kapcsolódó	személyes	adatok	kezeléséről	és	védelméről	
szóló	1997.	évi	XLVII.	törvényben	(továbbiakban:	Eüak.)	megha-
tározott	egészségügyi	adatokat	a	biztosító	a	25.1.	pontban	meg-
határozott	célokból,	az	Eüak.	rendelkezései	szerint,	kizárólag	az	
érintett	írásbeli	hozzájárulásával	kezelheti.

25.5.	 	Biztosítási	titok	csak	akkor	adható	ki	harmadik	személynek,	ha
	 a)	 	a	biztosító	ügyfele	vagy	annak	törvényes	képviselője	a	kiszol-

gáltatható	 biztosítási	 titokkört	 pontosan	 megjelölve,	 erre	
vonatkozóan	írásban	felmentést	ad,

	 b)	 	a	Bit.	alapján	a	titoktartási	kötelezettség	nem	áll	fenn.
25.6.	 	A	biztosítási	titok	megtartásának	kötelezettsége	nem	áll	fenn:
	 a)	 	a	feladatkörében	eljáró	Felügyelettel,
	 b)	 	a	 nyomozás	 elrendelését	 követően	 a	 nyomozó	 hatósággal	 és	

ügyészséggel,
	 c)	 	büntetőügyben,	polgári	peres	vagy	nemperes	eljárásban,	köz-

igazgatási	 határozatok	 bírósági	 felülvizsgálata	 során	 eljáró	
bírósággal,	 a	 bíróság	 által	 kirendelt	 szakértővel	 továbbá	 a	
végrehajtási	 ügyben	 eljáró	 önálló	 bírósági	 végrehajtóval,	 a	
természetes	 személyek	 adósságrendezési	 eljárásában	 eljáró	

főhitelezővel,	családi	csődvédelmi	szolgálattal,	családi	vagyon-
felügyelővel,	bírósággal,

	 d)	 	a	 hagyatéki	 ügyben	 eljáró	 közjegyzővel,	 továbbá	 az	 általa	
kirendelt	szakértővel,

	 e)	 	adóügyben,	az	adóhatóság	felhívására	a	biztosítót	törvényben	
meghatározott	körben	nyilatkozattételi,	illetve	biztosítási	szer-
ződésből	 eredő	 adókötelezettség	 alá	 eső	 kifizetésről	 törvény-
ben	 meghatározott	 adatszolgáltatási	 kötelezettség	 esetén	 az	
adóhatósággal,

	 f)	 a	feladatkörében	eljáró	nemzetbiztonsági	szolgálattal,
	 g)	 a	feladatkörében	eljáró	Gazdasági	Versenyhivatallal,
	 h)	 a	feladatkörében	eljáró	gyámhatósággal,
	 i)	 	az	 egészségügyről	 szóló	 1997.	 évi	 CLIV.	 törvény	 108.§	 (2)	

bekezdésében	foglalt	egészségügyi	államigazgatási	szervvel,
	 j)	 	törvényben	meghatározott	 feltételek	megléte	esetén	a	 titkos-

szolgálati	 eszközök	alkalmazására,	 titkos	 információgyűjtésre	
felhatalmazott	szervvel,

	 k)	 	a	viszontbiztosítóval,	valamint	együttbiztosítás	esetén	a	kocká-
zatvállaló	biztosítókkal,

	 l)	 	a	Bit-ben	szabályozott	adattovábbítások	során	átadott	adatok	
tekintetében	a	kötvénynyilvántartást	vezető	kötvénynyilvántar-
tó	szervvel,

	 m)		az	 állomány-átruházás	 keretében	 átadásra	 kerülő	 biztosítási	
szerződési	állomány	tekintetében	–	az	erre	 irányuló	megálla-
podás	rendelkezései	szerint	–	az	átvevő	biztosítóval,

	 n)	 	a	 kárrendezéshez	 és	 a	 megtérítési	 igény	 érvényesítéséhez	
szükséges	 adatok	 tekintetében,	 és	 az	 ezen	 egymás	 közti	
átadásával	 kapcsolatban	 a	 Kártalanítási	 Számlát,	 és	 a	
Kártalanítási	Alapot	kezelő	szervezettel,	a	Nemzeti	Irodával,	a	
levelezővel,	 az	 Információs	 Központtal,	 a	 Kártalanítási	
Szervezettel,	a	kárrendezési	megbízottal	és	a	kárképviselővel,	
továbbá	–	a	közúti	közlekedési	balesetével	kapcsolatos	kárren-
dezés	kárfelvételi	jegyzőkönyvéből	a	balesetben	érintett	másik	
jármű	 javítási	 adatai	 tekintetében	 az	 önrendelkezési	 joga	
alapján	–	a	károkozóval,

	 o)	 	a	kiszervezett	tevékenység	végzéséhez	szükséges	adatok	tekin-
tetében	 a	 kiszervezett	 tevékenységet	 végzővel,	 továbbá	 a	
könyvvizsgálói	feladatok	ellátáshoz	szükséges	adatok	tekinte-
tében	a	könyvvizsgálóval,

	 p)	 	fióktelep	esetében	–	ha	a	magyar	jogszabályok	által	támasztott	
követelményeket	kielégítő	adatkezelés	feltételei	minden	egyes	
adatra	nézve	teljesülnek,	valamint	a	harmadik	országbeli	biz-
tosító	székhelye	szerinti	állam	rendelkezik	a	magyar	jogszabá-
lyok	 által	 támasztott	 követelményeket	 kielégítő	 adatvédelmi	
jogszabállyal	–	a	harmadik	országbeli	biztosítóval,	biztosítás-
közvetítővel,	

	 q)	 a	feladatkörében	eljáró	alapvető	jogok	biztosával,
	 r)	 	a	feladatkörében	eljáró	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információsza-

badság	Hatósággal,
	 s)	 	a	bonus-malus	rendszer,	az	abba	való	besorolás,	illetve	a	kár-

esetek	 igazolásának	 részletes	 szabályairól	 szóló	 miniszteri	
rendeletben	meghatározott	kártörténeti	adatra	és	bonus-malus	
besorolásra	 nézve	 a	 rendeletben	 szabályozott	 esetekben	 a	
biztosítóval

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

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

25.8.	 	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét	a	biztosító	által	az	adóha-
tóság	felé	történő	adatszolgáltatás	a	Magyarország	Kormánya	és	az	
Amerikai	Egyesült	Államok	Kormánya	között	a	nemzetközi	adóügyi	
megfelelés	előmozdításáról	és	a	FATCA	szabályozás	végrehajtásá-
ról	szóló	Megállapodás	kihirdetéséről,	valamint	az	ezzel	összefüg-
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zök	 alkalmazására,	 titkos	 információ	 gyűjtésére	 felhatalmazott	
szerv	részére	történő	adattovábbításról.

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

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

25.19.		A	biztosító	köteles	törölni	minden	olyan,	ügyfeleivel,	volt	ügyfele-
ivel	vagy	létre	nem	jött	szerződéssel	kapcsolatos	személyes	ada-
tot,	 amelynek	 kezelése	 esetében	 az	 adatkezelési	 cél	megszűnt,	
vagy	 amelynek	 kezeléséhez	 az	 érintett	 hozzájárulása	 nem	 áll	
rendelkezésre,	 illetve	 amelynek	 kezeléséhez	 nincs	 törvényi	 jog-
alap.

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

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

25.22.		A	biztosító	–	a	veszélyközösség	érdekeinek	megóvása	érdekében	
–	a	jogszabályokban	foglalt	vagy	a	szerződésben	vállalt	kötelezett-
ségének	teljesítése	során	a	szolgáltatás	jogszabályoknak	és	szer-
ződésnek	megfelelő	teljesítése,	a	biztosítási	szerződésekkel	kap-
csolatos	 visszaélések	 megakadályozása	 céljából	 megkereséssel	
fordulhat	 más	 biztosítóhoz.	 A	 megkeresésre	 a	 jogszabályoknak	
megfelelő	megkeresés	szerinti	adatokat	a	megkeresett	biztosító	a	
megkeresésben	 meghatározott	 megfelelő	 határidőben,	 ennek	
hiányában	a	megkeresés	kézhezvételétől	számított	tizenöt	napon	
belül	köteles	átadni	a	biztosítónak.	A	megkeresés	és	annak	alap-
ján	az	adatátadás	az	alábbi	adatokra	vonatkozhat:	

	 a)	 	a	Bit.	1.	számú	melléklet	A)	rész	1.	és	2.	pontjában,	továbbá	
a	 2.	 számú	mellékletben	meghatározott	 ágazatokhoz	 tartozó	
szerződés	megkötésével	és	 teljesítésével	kapcsolatosan:	 (i)	a	
szerződő,	a	biztosított,	a	kedvezményezett	személy	azonosító	
adatai;	 (ii)	 a	biztosítandó	 vagy	a	biztosított	 személy	adat	fel-
vételkori,	 a	 szerződéses	 kockázattal	 kapcsolatos	 egészségi	
állapotára	vonatkozó	adatok;	(iii)	az	(i)	pontban	meghatározott	
személyt	érintő	korábbi	–	élet-,baleset-	és	egészségbiztosítási	
szerződéssel	kapcsolatos	–	biztosítási	eseményekre	vonatkozó	
adatok;	 (iv)	 a	 megkeresett	 biztosítónál	 megkötött	 szerződés	
megkötésével	 kapcsolatban	 felmerült	 kockázat	 felméréséhez	
szükséges	adatok;	és	(v)	a	megkeresett	biztosítónál	megkötött	
szerződés	 alapján	 teljesítendő	 szolgáltatások	 jogalapjának	
vizsgálatához	szükséges	adatok.

	 b)	 	a	Bit.	1.	számú	melléklet	A)	rész	3.,	4.,	5.,	6.,	7.,	8.,	9.,	14.,	
15.,	16.,	17.,	18.,	és	19.	pontjában	meghatározott	ágazatok-
hoz	tartozó	szerződés	megkötésével	és	teljesítésével	kapcsola-
tosan:	 (i)	 a	 szerződő,	 a	 biztosított,	 a	 kedvezményezett	 és	 a	
károsult	 személy	 azonosító	 adatai;	 (ii)	 a	 biztosítandó	 vagy	
biztosított	 követelések	 vagy	 vagyoni	 jogok	 beazonosításához	
szükséges	adatok;	(iii)	a	(ii)	pontban	meghatározott	követelé-
seket	vagy	vagyoni	 jogokat	érintően	bekövetkezett	biztosítási	
eseményekre	vonatkozó	adatok;	(iv)	a	megkeresett	biztosítónál	
megkötött	 szerződés	 megkötésével	 kapcsolatban	 felmerült	
kockázat	felméréséhez	szükséges	adatok;	és	(v)	a	megkeresett	
biztosítónál	megkötött	szerződés	alapján	teljesítendő	szolgál-
tatások	jogalapjának	vizsgálatához	szükséges	adatok.

	 c)	 	a	Bit.	1.	számú	melléklet	A)	rész	10.,	11.,	12.,	és	13.	pont-
jában	meghatározott	ágazatokhoz	tartozó	szerződés	megköté-
sével	vagy	teljesítésével	kapcsolatban	a	károsult	személy	elő-
zetes	 hozzájárulása	 esetén:	 i)	 a	 b.)	 pontban	 meghatározott	
adatok;	ii)	a	személyi	sérülés	miatt	kárigényt	vagy	személyisé-
gi	 jogsérelem	 miatt	 sérelemdíj	 iránti	 igényt	 érvényesítő	 sze-
mély	 adatfelvételkori,	 a	 szerződéses	 kockázattal	 kapcsolatos	
egészségi	 állapotára	 vonatkozó	 adatok;	 és	 iii)	 a	 károsodott	
vagyontárgyat	 vagy	 a	 személyi	 sérülés	 miatt	 kárigényt,	 vagy	
személyiségi	 jogsérelem	 miatt	 sérelemdíj	 iránti	 igényt	 érvé-
nyesítő	személyt	érintő	korábbi	–	az	e	bekezdésben	meghatá-
rozott	ágazathoz	tartozó	szerződéssel	kapcsolatos	–	biztosítási	
eseményekre	vonatkozó	adatok.

	 	A	megkeresés	és	annak	teljesítése	nem	minősül	a	biztosítási	titok	
megsértésének.	A	megkereső	biztosító	a	megkeresés	eredménye-
ként	 tudomására	 jutott	 adatokat	 a	 jogszabályban	meghatározott	
időpontig	kezelheti.	A	biztosító	a	 fentiek	szerinti	megkeresésről	
(ha	történt),	az	abban	szereplő	adatokról,	továbbá	a	megkeresés	
teljesítéséről	az	érintett	ügyfelet	évente	legalább	egyszer	értesíti,	
továbbá	az	ügyfél	kérelmére	az	információs	önrendelkezési	jogról	
és	 az	 információszabadságról	 szóló	 törvényben	 szabályozott	
módon	tájékoztatja.

gő	egyes	törvények	módosításáról	szóló	2014.	évi	XIX.	törvény	(a	
továbbiakban:	FATCA-törvény)	alapján	az	adó-	és	egyéb	közterhek-
kel	 kapcsolatos	 nemzetközi	 közigazgatási	 együttműködés	 egyes	
szabályairól	 szóló	 2013.	 évi	 XXXVII.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	
Aktv.)	43/B-43/C.	§-ában	foglalt	kötelezettség	teljesítéséhez.

25.9.	 	A	biztosító	vagy	a	viszontbiztosító	a	nemzetbiztonsági	szolgálat,	
az	ügyészség,	továbbá	az	ügyész	jóváhagyásával	a	nyomozó	ható-
ság	írásbeli	megkeresésére	akkor	is	köteles	haladéktalanul,	írás-
ban	tájékoztatást	adni,	ha	adat	merül	fel	arra,	hogy	a	biztosítási	
ügylet:

	 a)	 	a	2013.	június	30-ig	hatályban	volt	1978.	évi	IV.	törvényben	
foglaltak	 szerinti	 kábítószerrel	 visszaéléssel,	 új	 pszichoaktív	
anyaggal	visszaéléssel,	terrorcselekménnyel,	robbanóanyaggal	
vagy	 robbantószerrel	 visszaéléssel,	 lőfegyverrel	 vagy	 lőszerrel	
visszaéléssel,	 pénzmosással,	 bűnszövetségben	 vagy	 bűnszer-
vezetben	elkövetett	bűncselekménnyel,

	 b)	 	a	Btk.	szerinti	kábítószer-kereskedelemmel,	kábítószer	birtok-
lásával,	 kóros	 szenvedélykeltéssel	 vagy	 kábítószer	 készítésé-
nek	 elősegítésével,	 új	 pszichoaktív	 anyaggal	 visszaéléssel,	
terrorcselekménnyel,	 terrorcselekmény	 feljelentésének	 elmu-
lasztásával,	 terrorizmus	 finanszírozásával,	 robbanóanyaggal	
vagy	 robbantószerrel	 visszaéléssel,	 lőfegyverrel	 vagy	 lőszerrel	
visszaéléssel,	 pénzmosással,	 bűnszövetségben	 vagy	 bűnszer-
vezetben	elkövetett	bűncselekménnyel	van	összefüggésben.

25.10.		A	 biztosítási	 titok	 megtartásának	 kötelezettsége	 nem	 áll	 fenn	
ab	ban	az	esetben,	ha	a	biztosító	az	Európai	Unió	által	elrendelt	
pénz	ügyi	és	vagyoni	korlátozó	intézkedések	végrehajtásáról	szóló	
törvényben	meghatározott	bejelentési	kötelezettségének	tesz	eleget.	

25.11.		Nem	 jelenti	 a	biztosítási	 titok	 és	 az	üzleti	 titok	 sérelmét	 a	 fel-
ügyeleti	 ellenőrzési	 eljárás	 során	 az	 összevont	 alapú	 felügyelet	
esetében	a	csoportvizsgálati	 jelentésnek	a	pénzügyi	csoport	 irá-
nyító	tagja	részére	történő	átadása.

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

	 a)	 	a	magyar	bűnüldöző	szerv	–	nemzetközi	kötelezettségvállalás	
alapján	külföldi	bűnüldöző	szerv	írásbeli	megkeresésének	tel-
jesítése	 céljából	 –	 írásban	 kér	 biztosítási	 titoknak	 minősülő	
adatot	a	biztosítótól,

	 b)	 	a	pénzügyi	 információs	 egységként	működő	hatóság	 a	pénz-
mosás	és	a	terrorizmus	finanszírozása	megelőzéséről	és	meg-
akadályozásáról	 szóló	 törvényben	 meghatározott	 feladatköré-
ben	eljárva	vagy	külföldi	pénzügyi	információs	egység	írásbeli	
megkeresésének	 teljesítése	 céljából	 írásban	 kér	 biztosítási	
titoknak	minősülő	adatot	a	biztosítótól.

25.13.		Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét	a	biztosító	által	a	harma-
dik	országbeli	biztosítóhoz	vagy	harmadik	országbeli	adatfeldolgo-
zó	szervezethez	(harmadik	országbeli	adatkezelő)	történő	adatto-
vábbítás	abban	az	esetben:

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

	 b)	 	ha	–	az	adatalany	hozzájárulásának	hiányában	–	az	adattováb-
bításnak	törvényben	meghatározott	adatköre,	célja	és	jogalap-
ja	van,	és	a	harmadik	országban	a	személyes	adatok	védelmé-
nek	megfelelő	szintje	az	információs	önrendelkezési	jogról	és	
az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	törvény	8.	§	
(2)	bekezdésében	meghatározott	bármely	módon	biztosított.

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

25.14.	Nem	jelenti	a	biztosítási	titok	sérelmét:
	 a)	 	az	 olyan	 összesített	 adatok	 szolgáltatása,	 amelyből	 az	 egyes	

ügyfelek	személye	vagy	üzleti	adata	nem	állapítható	meg,
	 b)	 	fióktelep	esetében	a	külföldi	székhelyű	vállalkozás	székhelye	

(főirodája)	 szerinti	 felügyeleti	 hatóság	 számára	 a	 felügyeleti	
tevékenységhez	 szükséges	 adattovábbítás,	 ha	 az	 megfelel	 a	
külföldi	és	a	magyar	felügyeleti	hatóság	közötti	megállapodás-
ban	foglaltaknak,

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

	 d)	 	a	 pénzügyi	 konglomerátumok	 kiegészítő	 felügyeletéről	 szóló	
törvényben	foglalt	rendelkezések	teljesítése	érdekében	történő	
adatátadás.

25.15.		Az	adattovábbítási	nyilvántartásban	szereplő	személyes	adatokat	
az	adattovábbítástól	számított	5	év	elteltével,	az	ügyfél	egészségi	
állapotával	összefüggő	adatok	vagy	az	 Infotv.	 szerint	különleges	
adatnak	 minősülő	 adatok	 továbbítása	 esetén	 20	 év	 elteltével	
törölni	kell.

25.16.		A	biztosító	az	ügyfelet	nem	tájékoztathatja	a	nyomozó	hatóság	és	
ügyészség,	 a	 nemzetbiztonsági	 szolgálat,	 valamint	 a	 külön	 tör-
vényben	meghatározott	feltételek	esetén	a	titkosszolgálati	eszkö-



25.23.		Az	 Infotv.	értelmében	a	 jogszabályban	meghatározott	esetekben	
az	érintett	tiltakozhat	személyes	adatainak	kezelése	ellen.	A	biz-
tosító,	mint	adatkezelő	köteles	a	bejelentéseket	a	törvény	előírása	
szerint	kivizsgálni	és	a	kérelmezőt	 írásban	tájékoztatni.	Az	érin-
tett	 jogainak	megsértése	esetén	az	adatkezelővel	szemben	bíró-
sághoz	fordulhat.	A	biztosító,	mint	adatkezelő	köteles	megtéríteni	
az	érintett	igazolt	kárát	is,	amennyiben	azt	jogellenes	adatkeze-
léssel,	vagy	a	technikai	adatvédelem	követelményeinek	megsze-
gésével	okozta.

	 	A	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóságnál	beje-
lentéssel	 bárki	 vizsgálatot	 kezdeményezhet	 arra	 hivatkozással,	
hogy	 személyes	 adatok	 kezelésével	 kapcsolatban	 jogsérelem	
következett	be,	vagy	annak	közvetlen	veszélye	fennáll.	

	 A	biztosító	adatkezelési	nyilvántartási	száma:	NAIH-57651/2012.

Az UNION Otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek 27.3.pontja 
2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul:
27.3.	 	Joghatóság,	a	szerződésre	alkalmazandó	jog	
	 	Jogvita	 esetén	 a	magyar	 jog	 rendelkezései,	 esősorban	 a	Polgári	

Törvénykönyv	 a	 biztosítási	 tevékenységről	 szóló	 2014.	 évi	
LXXXVIII.	törvény	(Bit.)	és	a	vonatkozó	hatályos	magyar	jogszabá-
lyok	irányadóak.	Az	eljárások	nyelve	magyar.

Az UNION-Otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek 27.7. pontja 
2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul
27.7.	 	Jogok	érvényesítésének	egyéb	fórumai
	 	A	panasz	elutasítása,	vagy	a	panasz	kivizsgálására	előírt	30	napos	

törvényi	 válaszadási	 határidő	 eredménytelen	 eltelte	 esetén	 a	
fogyasztónak	minősülő	ügyfél	az	alábbiakhoz	fordulhat:	

	 a)	 	Pénzügyi	 Békéltető	 Testület	 (a	 szerződés	 létrejöttével,	 érvé-
nyességével,	joghatásaival	és	megszűnésével,	továbbá	a	szer-
ződésszegéssel	 és	 annak	 joghatásaival	 kapcsolatos	 jogvita	
esetén,	levelezési	címe:	1525	Budapest	BKKP	Pf.:	172.,	

	 	 telefon:	(+36-40)	203-776,	
	 	 e-mail:	ugyfelszolgalat	@mnb.hu);	
	 b)	 	Magyar	 Nemzeti	 Bank	 Pénzügyi	 Fogyasztóvédelmi	 Központ	

(fogyasztóvédelmi	rendelkezések	megsértése	esetén,	levelezé-
si	címe:	1534	Budapest	BKKP	Pf.:	777.,	

	 	 telefon:	(+36-40)	203-776,	
	 	 e-mail:	ugyfelszolgalat@mnb.hu),
	 c)	 bíróság.	
	 	A	 panasz	 elutasítása,	 vagy	 a	 panaszra	 kivizsgálására	 előírt	 30	

napos	törvényi	válaszadási	határidő	eredménytelen	eltelte	esetén	
a	fogyasztónak	nem	minősülő	ügyfél	bírósághoz	fordulhat.

	 	A	panasz	elutasítása	vagy	a	panasz	kivizsgálására	előírt	30	napos	
törvényi	 válaszadási	 határidő	 eredménytelen	 eltelte	 esetén	 a	
fogyasztót	 tájékoztatni	 kell	 arról,	 hogy	 kérelmére	 a	 Pénzügyi	
Békéltető	Testület,	illetve	a	Pénzügyi	Fogyasztóvédelmi	Központ	
előtt	megindítható	eljárás	alapjául	szolgáló	kérelem	nyomtatvány	
megküldését	igényelheti.	

Az UNION-Otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek „Egyéb ren-
delkezések” címszava 2016. január 1. napjával kiegészül az alábbi 27.8. 
ponttal:
27.8.	 	A	fizetőképességgel	és	a	pénzügyi	helyzettel	kapcsolatos	jelentés	

közzététele
	 	A	biztosító	a	fizetőképességéről	és	a	pénzügyi	helyzetéről	készült	

jelentést	2017.	évtől	a	törvényi	rendelkezésnek	megfelelő	módon	
és	időben	honlapján	(www.	unionbiztosito.hu)	teszi	közzé.
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