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Internal 

-tájékoztató az Patika 

- 

által kötött csoportos egészségbiztosításhoz 

hatályos: 2023. március 1-  
 

1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: 

biztosító) és a  között létrejött Patika 
- és 

által kötött csoportos 
egészségbiztosítás 

szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási 

Ügyfél-tájékoztató érvényes.   
 

 
Fogalmak 

 
2. Egészségügyi szolgáltatás: Az egészségügyi 

egészségügyi tevékenységek összessége, 

korai felismerése, megállapítása, 

gyógykezelése, életveszély elhárítása, a 
megbetegedés következtében kialakult 

állapot javítása vagy a további állapotromlás 

kezelésére, gondozására, ápolására, 
egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és 

a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek 
érdekében a beteg vizsgálati anyagainak 

feldolgozására irányul, ideértve a 
gyógyszerekkel, a gyógyászati 

segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal 
kapcsolatos külön jogszabály szerinti 

tevékenységet, valamint a mentést és a 
betegszállítást, a szülészeti ellátást, az 

emberi reprodukcióra irányuló különleges 
 tételt, az 

emberen végzett orvostudományi 
kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a 

halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - 
ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak 

szerinti tevékenységeket is. 

 
Egészségügyi szolgáltató: A tulajdoni 

formától és fenntartótól függetlenül minden, 

egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az 

egészségügyi államigazgatási szerv által 

egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy 

vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

 A biztosítottnál fennálló 

korábbi olyan tünet, betegség , állapot, 

sérülés,, vagy maradandó 

egészségkárosodás, amelyek a 

panaszt okoztak, diagnosztizálásra kerültek, 

fennálltak, vagy bekövetkeztek A biztosító 

nem nyújt szolgáltatást azon tünetekkel, 

betegségekkel  ,állapotokkal, sérülésekkel, 

vagy maradandó egészségkárosodással 

kapcsolatban, amelyek a kockázatviselés 

diagnosztizálásra kerültek, fennálltak, vagy 

bekövetkeztek. 

Kontrollvizsgálat: alatt a biztosító a 

rendszeres, nem panasz által indikált, 

kult 

aktuális egészségi állapot monitorozását, a 

kezelés hatékony

szükség esetén a kezelésnek a beteg állapo-

tának megfe Nem 

biztosítási esemény a biztosítottnak a 

betegségével (ideértve a krónikus 

betegségeket is) vagy bekövetkezett 

balesetével kapcsolatos kontrollvizsgálata. 

 Az az egészségügyi 

szolgáltató, amely a biztosítóval kötött 

nyújtja.  

neve, címe, telefonszáma: Teladoc Hungary 
Kft. 

1092 Budapest, Köztelek utca 6. I. épület, 2. 
emelet Tel: 06-1-461-1557 
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Az ellátásszervezés szolgáltatásra vonatkozó 

 
munkanapokon 8.00-20.00 óra között  

Az orvosi call Center szolgáltatás éjjel-
nappal a 06-1-461-1555 telefonszámon 

 
 

 
A biztosító 

 
3. A biztosító az Allianz Hungária Zrt., amely a 

Felügyelet engedélyével biztosítási 
tevékenység végzésére jogosult. A Csoportos 

és alapján a 

meghatározott kockázatra fedezetet 
nyújtani, és a kockázatviselés kezdete után 

bekövetkezett biztosítási esemény esetén a 

teljesíteni.  
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 48-52. Levelezési címe: 1368 Budapest, 
Pf. 191  

Jogi formája: részvénytársaság  
A székhely állama: Magyarország  

mint cégbíróság által jegyzett Cg. 01-10-

041356  
Felügyeleti hatóságának megjelölése: 

Magyar Nemzeti Bank.  

teszi közzé.  

 
Felügyeleti hatóságának megjelölése: 

Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
Felügyeleti hatóság). A fel

tájékoztatást a Panasz-

feltételek 44. pontjában olvashat.  
 

 
A jelen egészségbiztosítási terméket a 

biztosító nem tanácsadással értékesíti.  
 

A biztosító befektetési tanácsot és a 
s

tanácsadást nem nyújt az ügyfélnek, illetve 
rendszeres értékelést nem végez. 

 

honlapján teszi közzé. 

 

A  

 
4. A  a Patika Önkéntes Kölcsönös 

- 
Pénztár. 

  Székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 18. 
  A székhely állama: Magyarország 

         Nyilvántartási száma:.01-04-0000222 

Felügyeleti hatóságának megjelölése: 
Magyar Nemzeti Bank.  

 
A biztosított 

 
5. Biztosított az a 16. életévét betöltött és 65 

 a Patika Önkéntes 
- és 

nál egyéni számlával 
zemély, az 

egészségpénztári szolgáltatásra jogosult 
kedvezményezett, valamint a pénztártag 2-

65 éves közeli hozzátartozója, akinek 
személyével kapcsolatos biztosítási 

személyét a Pénztár által a Biztosító felé 

biztosítási fedezet létrejöttéhez a 

rögzítik.  

 
A biztosítási esemény és a biztosító szolgáltatása 

 
A biztosító a jelen pontban foglalt 

szolgáltatásokat, illetve limiteket naptári 
évekhez kapcsolódóan (továbbiakban: 

számított és a tárgyév utolsó napjáig tart (tört 
év) naptári év 

 utolsó napjáig tart.  
 

6. Biztosítási esemény a biztosított olyan  a 
 

 

feltételek szerint indokolt orvosi ellátásra van 
szüksége. 

 
lapján orvosi 

feltételekben meghatározott 
a)      

orvosi szakképesítéssel, illetve 
egészségügyi szakirányú, betegellátásra 

jogosító végzetts
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személy által elvégzett járóbeteg 

szakellátás, valamint  
b)      diagnosztikai vizsgálat, melyet orvosi 

vagy javaslatára más erre feljogosult 

egészségügyi szakképesítéssel 
végez. 

 
7.  A biztosító arra vállal kötelezettséget, 

hogy a biztosítási esemény bekövetkezte 
 a vele 

vagy egyes járóbeteg ellátások esetén az 

 
(a  a biztosított által 

online foglalt  -

szolgáltatásokat nyújtja a biztosítottnak. 
 

I. Kritikus betegségek 
 

8. A jelen biztosítás különös feltételei 
szerint biztosítási esemény, ha a biztosított 

az alább felsorolt kritikus betegség típusok 

bármelyikét elszenvedi, vagy valamely alább 
 

 
1. Rosszindulatú daganatos 

megbetegedés 
2. Szívinfarktus 

3. Egyéb súlyos szívkoszorúér 
betegség 

4.  
5.  

6. Agyi érkatasztrófa 
7.  

8. Bakteriális agyhártyagyulladás 
9. Sclerosis multiplex 

10. Parkinson kór 
11. Alzheimer kór 

12. Koponya megnyitásával járó 
 

13. Vakság  
14. Siketség 

15. Beszédképesség elvesztése 
16. Kóma 

17. Scleroderma progressiva 
 

18. Szisztémás lupus 
erythematosus 

19. -elégtelenség 
20.  

21. Krónikus veseelégtelenség 
22. Nagyfokú égés 

23. Szervátültetés 

 

8.1. A biztosító a biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén a biztosító a 8.10. 

pont szerinti, a biztosított életkorához 
kötött szolgáltatási limitek 

figyelembevételével határozza meg a 
biztosítási szolgáltatás mértkét azzal, 

hogy az adott biztosítási eseménnyel 
kapcsolatban összesen legfeljebb az 

alábbi összeghatárokig téríti meg a 
biztosított által a biztosítási esemény 

partnere által szervezett egészségügyi 
szolgáltatás(ok) számlával igazolt 

költségét, feltéve, hogy azt a biztosított 
30 napon belül bejelentette. 

 

Biztosított 
életkora 

Szolgáltatási 
limit 

Összeghatár 

39 éves korig 200% 2 000 000 Ft 

40-49 éves korig 100% 1 000 000 Ft 

50-59 éves korig 50% 500 000 Ft 

60-65 éves korig 30% 300 000 Ft 

 

8.2. 

esetén a szolgáltatási keretösszeg nem 
 

 
8.3. 

bekövetkezése esetén a biztosított 

kritikus betegségtípusonként jogosult a 
8.1. pontban meghatározott 

szolgáltatásra, amennyiben a jelen 
feltételekben foglaltaknak megfelel, 

egségtípusok 

ok-okozati összefüggésben nem állnak. 
 

8.4. Egy adott kritikus betegségre és 
biztosítottra vonatkozóan a biztosító a 

alkalommal szolgáltat. A kritikus 

betegség ismételt bekövetkezése nem 

sem, ha a biztosított pénztári tagsága 
nem volt folytonos. 

 
8.5. A biztosított a biztosítási esemény 

kapcsán az alább felsorolt költségek 
megtérítését kérheti a biztosítási 

keretösszeg erejéig: 
a) a kritikus betegség 

köve
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egészségkárosodás 

gyógykezelése, rehabilitációja, 
illetve utánkövetése kapcsán 

igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatások 

b) a biztosított egészségi 

megtartása/javítása, a kritikus 

fájdalom csökkentésével 
kapcsolatos egészségügyi 

szolgáltatások 
c) a biztosított/ további 

egészségromlásának 

egészségi állapotának 

egészségügyi szolgáltatások 
d) a biztosított egészségi 

állapotának javítását 

szolgáltatások. 
 

8.6. Az 6.a pont értelmében a szolgáltatás 
kiterjed, de nem kizárólagosan, az 

alábbi ellátási területekre:  
a) - és járóbeteg 

orvosi ellátás 
b) fogászati ellátás 

c) fizioterápia 
d) szövet-és sejtbanki 

tevékenység 
e) szakpszichológiai 

tevékenység 
f) dietetika 

g) orvosilag indokolt 

speciális rehabilitációs 
intézményi elhelyezés 

h) lakókörnyezet 
adaptálása 

mozgáskorlátozottság esetén 
i) tartós ápolás 

j) gyógyászati 
segédeszköz kölcsönzése 

 
8.7. A szolgáltatási keretösszeg terhére 

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
 

 
8.8.  

szolgáltatónál szervezi meg a 

biztosított ellátását. Amennyiben az 

egészségügyi szolgáltatók között nem 

található a biztosított által igényelt 

ellátás elvégzésére alkalmas 
szolgáltató, akkor a biztosított által 

egészségügyi szolgáltató által kiállított 
számla alapján a biztosított fizeti ki a 

szolgáltatás költségét a szolgáltatónak. 
 a biztosított által 

hozzá benyújtott számla alapján  a 

indokolt költséget megtéríti a biztosított 
részére. 

 
8.9. Kritikus betegségek definíciói, 

kizárások 
 

8.9.1. Rosszindulatú daganatos 
megbetegedés 

 
A sejtek kontrollálatlan osztódása és az 

egészséges szövetek közé terjedése, mely az 
egészséges sejtek 

elpusztításával/elpusztulásával jár. A 
meghatározás felöleli a szervi daganatok 

mellett a nyirokszövet rosszindulatú 
daganatait (Hodgkin és non-Hodgkin 

lymphoma), a myeloma multiplexet és a 
leukémiát. 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító 

nem teljesít biztosítási szolgáltatást az 
alábbi esetekben:  

a) carcinoma in situ 
b) premalignus, korai stádiumban 

-invazív daganatok (pl. 

méhnyak diszpláziák) 
c) korai stádiumú 

prosztatadaganat 
d) basalioma, epithelioma, áttét 

nélküli melanoma 
e) HIV vírus jelenléte mellett 

kialakult daganatos 
megbetegedések 

f) pajzsmirigy papillaris 

cm-nél kisebb, T1N0M0 
besorolású) 

g) húgyhólyag papillaris 
mikrocarcinomája 

h) Binet C besorolású krónikus 
lymphoid leukémia 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 
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8.9.2. Szívinfarktus 
 

érintett terület elégtelen vérellátása okán. 

Diagnosztikus kritériumok: 

- típusos mellkasi fájdalom 

- friss szívinfarktust bizonyító EKG eltérés 

- 
enzimek szintjének emelkedése a 

vérben. 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a) nem ST-elevációval járó, 

emelkedett Troponin I vagy T-

(NSTEMI). 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 
8.9.3.  Egyéb súlyos szívkoszorúér 

 
 

A szívkoszorúerek (LAD, RDA, RCX, RCA, ACD 
törzsek) koszorúér-festéssel igazolt legalább 

75%- -os 
 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

8.9.4.  
 

dissectioja megszüntetésének céljából nyitott 

mellkasban, vagy hasban végzett nagysebészeti 
 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a)  

b)  
c) endoszkópos, vagy katéteres 

eljárások. 
 

8.9.5.  
 

Szívkatéteres és szívultrahang vizsgálattal 

mellkasban. 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) valvuloplastica 
b) valvotomia 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

8.9.6. Agyi érkatasztrófa 
 

CT, vagy MRI vizsgálattal igazolt friss agyi 
trombózis,  

agyvérzés, koponyán kívüli embóliaforrásból 

óránál hosszabb ideig állnak fenn és 
következményeként maradandó idegrendszeri 

károsodás alakul ki.  
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a) átmeneti agyi keringési zavar (TIA) 

b) vérzés 
c) 

lacunaris stroke. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 

idegrendszeri károsodás neurológiai 

szakvéleménnyel igazolható. 
 

8.9.7.  
 

agy állományában (bármely agyféltekében, az 

 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a)  
b) kullancs encephalitis 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

8.9.8. Bakteriális agyhártyagyulladás 
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az agyhártyák és 

súlyos neurológiai károsodást okoz. 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) kullancs meningitis. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 
8.9.9. Sclerosis multiplex 

 
A központi idegrendszer fehérállományának 

krónikus, gyulladásos megbetegedése, mely 

és idegsejtállományt.  
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a)  

b) neuritis retrobulbaris. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 
8.9.10. Parkinson kór 

 

pusztulásával járó krónikus betegség. 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a) 

gyógyszerhatás, baleset, vérzés 
. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

 
8.9.11. Alzheimer kór 

 
Visszafordíthatatlan, szervi rendellenesség 

következtében kialakuló értelmi képesség 
hanyatlás, amim a biztonságos mindennapi 

magatartásváltozással társul a 60. életév 

 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  

a) pszichiátriai betegségek, vagy 

kialakuló súlyos elbutulás 

b) 
felállított diagnózis. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

8.9.12. Koponya megnyitásával járó 
 

 
Baleseti, vagy betegségi okból indokolt, a 

koponya és az agyhártyák megnyitásával járó 
 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) katéteres eljárások. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 
8.9.13. Vakság 

 
Mindkét szem látóképességének szemész 

szakorvos által igazolt teljes, végleges elvesztése 
 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) súlyos látásgyengeség 
b) részleges vakság 

c) látótércsökkenés. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 
8.9.14. Siketség 

 
Mindkét fül hallóképességének fül-orr-gégész 

szakorvos által igazolt, teljes, végleges elvesztése 
 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) a hallás minden frekvencia 
tartományában 80 decibelt el nem 

. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
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8.9.15. Beszédképesség elvesztése 

 

A beszédképesség a hangszálak betegsége, 

vagy sérülése következtében, vagy az 

agyszövetek agyi érkatasztrófa miatti 

visszafordíthatatlan elvesztése, mely a diagnózis 

fennáll.  

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 

8.9.16. Kóma 

Eszméletvesztéses állapot, amely legalább 96 

órán keresztül, folyamatosan fennáll és az alábbi 

diagnosztikus feltételek maradéktalanul 

teljesülnek:  

a) legalább 96 órán keresztül nem 

 
b) létfontosságú paraméterek 

rtása indokolt. 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) túlzott alkoholfogyasztás és 
drogfogyasztás következtében 

beálló öntudatlan állapot  
b) 

következtében kialakult 
eszméletvesztés. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

napja. 

8.9.17. Scleroderma progressiva 
 

-érrendszeri 

megbetegedése, mely legalább egy, vagy több 

 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a)  

b) fasciitis eosinophylica 

c) CREST szindróma. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 

8.9.18. Szisztémás lupus erythematosus 

 
Több szervet éri

során autoantitestek és immunkomplexek 
károsíthatják a vese szövetét, ezzel lupus 

nephritist okozva.  
 

Jelen feltétel értelmében a biztosítási fedezet a 
veseérintettséggel fennálló lupus 

klasszifikációja szerint:  

a) focalis segmentalis, vagy proliferatív 
glomerulonephritis (Class III.) 

b) diffúz proliferatív glomerulonephritis 
(Class IV.) 

c) diffúz membranosus 
glomerulonephritis (Class V.) 

d) 
glomerulonephritis (Class VI.). 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) lupus glomerulonephritis (Class I.) 
b) mesangialis lupus 

glomerulonephritis (Class II.) 
c) discoid lupus. 

 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 

8.9.19. -elégtelenség 

Vérszegénységben, csökkent neutrophyl 
fehérvérsejt és thrombocytaszámban 

 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a) -elégtelenség talaján 

kialakult vérszegénység. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 

8.9.20.  
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következményeként kialakuló végállapotú 

diagnosztikus követelményeknek:  

a) 
értéke kevesebb, mint 1 liter 

b) a biztosított állandó oxigénpótlásra 
szorul 

c) nyugalmi nehézlégzés. 
 

A biztosítási esemény bekövetkezésének 
 

 

8.9.21. Krónikus veseelégtelenség 

 

visszafordíthatatlan, végállapotnak megfelel

rendszeres, legalább 60 napot meghaladó, 

peritoneális, vagy hemodialysisre szorul, vagy 

veseátültetésre vár. 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 
teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 

esetekben:  
a) akut vesekárosodás miatt 

szükségessé váló, átmeneti 
dialysisre 

b) 
egyéni biztosítotti jogviszony 

kezdetekor már veseátültetésre váró 
biztosítottra esetén. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 napos, rendszeres 
dialysis kezelést igazoló nefrológiai 

szakvélemény, vagy dialysis központ 
igazolásának kelte, vagy a veseátültetés napja. 

 

8.9.22. Nagyfokú égés 
 

A biztosított testfelületének legalább 20%-át 

égési 

elektromos áram vált ki.  

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

 

a) napégés 

b) röntgen-, radioaktív-, infrasugárzás 
okozta égési sérülés 

c) lézer okozta égési sérülés 
d) mikrohullám okozta égési sérülés. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

harmadfokú égési sérülés bekövetkezésének 

napja. 
 

8.9.23. Szervátültetés 
 

mint recipiens testébe az adott szerv végállapotú 

 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító nem 

teljesít biztosítási szolgáltatást az alábbi 
esetekben:  

a) a fent felsoroltakon túl más szerv 
átültetése 

b) ismételt szervátültetés 
c)  

d) csont beültetés 
e) vérátömlesztés. 

 
A biztosítási esemény bekövetkezésének 

 
 

 
8.10. Életkorhoz kötött szolgáltatási limitek 

kritikus betegségek esetén 
 

Biztosított életkora Szolgáltatási limit 

39 éves korig 200% 

40-49 éves korig 100% 

50-59 éves korig 50% 

60-65 éves korig 30% 

 

 
II. Járóbeteg szakellátás 

 

alatt a fedezet 

keretében bekövetkezett biztosítási 
esemény esetén az alábbiak szerint nyújt 

szolgáltatást: 
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Szolgáltatási 
szint 

Járóbeteg ellátás 
szolgáltatás maximális 

mértéke (limit) 

1. csomag 100 000 Ft/ biztosítási év 

2. csomag 250 000 Ft/biztosítási év 

3. csomag 500 000 Ft/biztosítási év 

 

A fedezet felhasználási területét tekintve 
korlátlan.  

 
Kizárások, korlátozások 

 
a)       Gasztroenterológia (ezen belül 

rectoscopia, colonoscopia, gastroscopia 
is). 

A biztosító nem teljesít szolgáltatást 
colonoscopia és gastroscopia esetén az 

altatás költségeire, továbbá a virtuális 
endoscopia és capsula endoscopia 

költségeire. 
 

b)        

foglalja 

−      a cytológiai vizsgálatot is, továbbá  

−      a biztosított várandóssága 

legfeljebb egy vizsgálatot, 30 000 Ft 
értékben.  

 
A biztosító nem teljesít szolgáltatást  a 

biztosított várandóssága alatt 

beleértve  alkalmanként a 30 000 
forintot meghaladó költségre. 

 
c)       Urológia 

A biztosító nem teljesít szolgáltatást 
urológiai ellátás keretein belül az 

andrológiai vizsgálat vagy ellátás 
esetén. 

 

d)     Nem biztosítási esemény, ezért a 

biztosító nem teljesít biztosítási 
szolgáltatást: 

-   
vett járóbeteg szakellátásért. 

- a fogászati, szájsebészeti 

szükségessé váló vizsgálatra. 

panasz/betegség kapcsán elrendelt 

fogászati góckutatás is. 
- fizioterápia ellátásra, konzultációra 

- pszichiátriai és pszichológiai 
kezelésre és konzultációra. 

 

felületén online 

járóbeteg ellátásokra: 

−      Belgyógyászat 

−       

−      Fül-orr-gégészet 

−      Gasztroenterológia 

−       

−      Ortopédia 

−      Szemészet 

−      Urológia 
 

f) Biztosítás esedékessége 
 

A szolgáltatás iránti igény esedékességének 

biztosítási eseményt az 
telefonon bejelenti. 

 

Amennyiben a bejelentéshez képest új 
biztosítási évben kerül sor az ellátásra, 

akkor az ellátás költsége az új biztosítási 
évre megállapított limitben kerül 

figyelembe vételre. 
 

 
III.  Diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatok 

 
Diagnosztikai vizsgálat a biztosítottnak 

bekövetkezett, a kockázatviselés 

kezdetét 
betegségével, illetve 

bekövetkezettbalesetével 

miatt szükséges és orvosilag indokolt, 
szakorvos által írásban javasolt 

laboratóriumi és egyéb, nem 

vizsgálatokhoz sorolható diagnosztikai 
vizsgálat. 

 

vállalja a vizsgálat megszervezését és annak 
költségeit az alábbiak szerint meghatározott 

összeghatárig az egyes csomagok tekintetében. 
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Amennyiben a biztosított egyéni pénztári 

számlájához kapcsolódóan már jogosult 
diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatokra, úgy 

a szolgáltatási összegek összeadódnak. 
 

 

Szolgáltatási 
szint 

Diagnosztikai és 
laboratóriumi 

vizsgálatok maximális 
mértéke (limit) 

1. csomag 50 000 Ft/biztosítási év 

2. csomag 75 000 Ft/biztosítási év 

3. csomag 100 000 Ft/biztosítási év 

 
Amennyiben az ellátás díja a 

szolgáltatási keretösszeget 
meghaladja, vagy az aktuális ellátással 

a keret kimerül, úgy a keretösszegen 
felüli rész megtérítését a biztosító nem 

vállalja, az a biztosítottat terheli.  

megfizetésének módjáról az 

biztosítottat. 
 

A szolgáltatási keretösszeg értéke az 
adott biztosítási évre vonatkozik, ez a 

biztosító adott biztosítási évre 

határa. Valamely biztosítási évben fel 
nem használt egyenleg átvezetése a 

lehetséges.  

 
A biztosítási esemény 

diagnosztikai vizsgálat elvégzésének 

napja. 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a 
biztosító nem teljesít biztosítási 

szolgáltatást az alábbi esetekben:  

- 
diagnosztikai vizsgálat. 

- a fogászati, szájsebészeti 

miatt szükségessé váló 
laborvizsgálatokra, valamint 

képalkotó diagnosztikai célú 
ly 

más panasz/betegség kapcsán 
elrendelt fogászati góckutatás is. 
 
 

f. Biztosítás esedékessége 

 
A szolgáltatás iránti igény 

amikor a biztosított a biztosítási 

telefonon bejelenti. 

 
A 

figyelembe. Amennyiben a 
bejelentéshez képest új biztosítási évben 

kerül sor az ellátásra, akkor az ellátás 
költsége az új biztosítási évre 

megállapított limitben kerül figyelembe 
vételre. 

-  
 

 

IV.  
 

Szakorvosi javaslat alapján a biztosító 

diagnosztikai vizsgálatot (CT, MRI, PET-
CT) megszervezi és költségeit a 

biztosítottól teljes mértékben átvállalja 
300.000 (háromszázezer) 

Forint/biztosítási év összeghatárig, 
amennyiben a biztosított az 

veszi igénybe a vizsgálatot. 
 

A biztosító szolgáltatása az 
egészségügyi szolgáltatás 

megszervezésén és a vizsgálati 

kívül egyéb költség (pl. útiköltség) 
megtérítésére, valamint az 

viszonyban nem álló egészségügyi 

szolgáltatónál igénybe vett vizsgálatok 
költségtérítésére nem terjed ki. 

 
Amennyiben a vizsgálat díja a 

szolgáltatási keretösszeget 
meghaladja, vagy az aktuális 

vizsgálattal a keret kimerül, úgy a 
keretösszegen felüli rész megtérítését a 

biztosító nem vállalja, az a 
biztosítottat terheli.  

megfizetésének módjáról az 

biztosítottat. 
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A szolgáltatási keretösszeg értéke az 
adott biztosítási évre vonatkozik, ez a 

biztosító adott biztosítási évre 
vonatkozó sz

határa. Valamely biztosítási évben fel 
nem használt egyenleg átvezetése a 

lehetséges.  

 
A diagnosztikai vizsgálatok helyszíne az 

szabad kapacitás és az ügyfél 

lakóhelyének figyelembevételével kerül 
kiválasztásra a IV.  

dokumentumok maradéktalan 

belül. 
 

A diagnosztikai vizsgálat eredményét a 
szolgáltató közvetlenül a biztosított 

számára adja át, a biztosított által 
preferált formában, amennyiben az 

egészségügyi szolgáltató rendelkezésre 
 

 

szolgáltatási összegét, illetve annak 

nyilván és a biztosított kérésére arról 
tájékoztatást nyújt.  

 

több diagnosztikai ellátás szervezését 

vizsgálatokat az orvosi beutalón 
meghatározott sorrendben szervezi 

meg.  
 

A szolgáltatási igény bejelentésekor a 
biztosítottnak/kedvezményezettnek az 

alábbi dokumentumokat kell szkennelt 
formában e-mail-en,vagy postai úton 

 
a) képalkotó diagnosztikai vizsgálatra 

szóló orvosi beutaló, vagy 
szakorvosi javaslat 

b) szakorvosi ellátásról szóló 
dokumentáció, mely igazolja, hogy 

a biztosított egészségügyi 
állapotával kapcsolatosan 

szakorvosi ellátást vett igénybe 
c) egyéb vonatkozó orvosi 

dokumentum (pl. kórházi 
zárójelentés, ambuláns lap, stb.) 

 

folyamat során a jelen pontban 
felsorolt dokumentumokon beérkezését 

biztosítási eseményhez kapcsolódó, az 

igény és kár elbírálásának 
szempontjából releváns orvosi 

dokumentumokat kérhet be. 
 

A biztosítási esemény 

diagnosztikai vizsgálat elvégzésének 
napja. 

 
Nem biztosítási esemény, ezért a 

biztosító nem teljesít biztosítási 
szolgáltatást az alábbi esetekben:  

a) nem igazolt daganatos betegségek 
követésére szolgáló PET-CT 

vizsgálat. 
b) a fogászati, szájsebészeti 

miatt szükségessé váló 

laborvizsgálatokra, valamint 
képalkotó diagnosztikai célú 

más panasz/betegség kapcsán 

elrendelt fogászati góckutatás is. 
 

Biztosítás esedékessége 
 

A szolgáltatás iránti igény 

amikor a biztosított a biztosítási 

telefonon bejelenti. 
 

figyelembe. Amennyiben a 

bejelentéshez képest új biztosítási évben 
kerül sor az ellátásra, akkor az ellátás 

költsége az új biztosítási évre 
megállapított limitben kerül figyelembe 

vételre. 
 

 
V.  

 
A biztosító szolgáltatása kiterjed az 

alábbi, 
szolgáltatások nyújtására is, a 
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a)     Belgyógyászat (anamnézis felvétel, 
testsúly és testmagasság mérés, 

derék-  
vérnyomásmérés); 

b)     12 elvezetéses, nyugalmi EKG;  
c)      Laboratóriumi vizsgálatok (teljes 

vérkép, süllyedés, CRP, vércukor, 
húgysav, Fe, K, Na, Cl, LDL, HDL, 

összkoleszterin, triglicerid, 
májfunkció (GOT, GPT, GGT, AP, 

LDH), vesefunkció (kreatinin, 
karbamid, eGFR), összbilirubin, 

direkt bilirubin; 
d)     

ultrahang. 
 

igénybe.  

 
csomag megbontása nem 

lehetséges. 
 

Biztosítás esedékessége 

 
A szolgáltatás iránti igény esedékességének 

telefonon bejelenti. 
 

Lemondás, módosítás 

 

Amennyiben a 
nem tud megjelenni, vagy a megadott 

 abban az esetben a 

. 
 

 
VI. Allianz Orvosi Call Center 

 
Biztosítási esemény 

Biztosítási esemény, ha a biztosítottnak a 

témakörökben kérdése merül fel, amelynek 

alapján tájékoztatást kér. 
 

Biztosítási szolgáltatás 
A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a 

révén 24 órás orvosi Call Center szolgáltatást 

nyújt a biztosítottnak. 
 

Az orvosi call center szolgáltatás éjjel-nappali 
orvosi tanácsadást jelent, mely a 06-1-461-1557 

 
 

A szolgáltatást a biztosító a Pénztár és a 
biztosító között létrejött csoportos biztosítási 

nyújtja. 

 
Az Allianz Orvosi Call Center szolgáltatás a 

szolgáltató nem emelt díjas telefonszáma 
 

 
A szolgáltatás igénybevételére jogosult a 

biztosítottja, feltéve, hogy az alábbiakban 

megjelölt azonosításhoz szükséges adatokkal 
azonosítja magát.  

 
Az azonosításhoz szükséges adatok Allianz 

Orvosi Call Center szolgáltatás esetén: 

- az Allianz Orvosi Call Center 
szolgáltatásra szóló fedezet 

biztosítottjának neve, 

- az Allianz Orvosi Call Center 
szolgáltatásra szóló fedezet 

biztosítottjának édesanyjának neve, 

- az Allianz Orvosi Call Center 
szolgáltatásra szóló fedezet 

biztosítottjának születési helye és ideje. 
A szolgáltatás igénybevétele során a 

szolgáltató minden esetben azonosítja az 
ügyfelet. 

rögzíti annak érdekében, hogy  a biztosítási 

 a biztosítási szolgáltatást 
teljesítse, valamint a biztosító részére 

tájékoztatást nyújtson az általa elvégzett 
 

Az ellátásszerv
biztosított jogosultságát. 

 
Az Allianz Orvosi Call Center hívható az év 

minden napján, a nap 24 órájában, ahol 
szakképzett, gyakorló orvosok tájékoztatást 

adnak az alábbi kérdésekben:  
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dokumentáció értelmezésével kapcsolatos 
kérdések;  

b) tájékoztatás gyógyszerek összetételét, 
mellékhatásait, alkalmazhatóságát, 

 
c) tájékoztatás orvosi, gyermekorvosi, 

 
d) tájékoztatás ügyeletes gyógyszertárakról;  

e) tájékoztatás egészségügyi intézmények 
 

 
Az Allianz Orvosi Call Center szolgáltatás a 

a szolgáltatásra jogosultak írásban is 

feltehetik kérdéseiket.  
 

A szolgáltató a választ a kérdésfeltevést 

jogosult által megadott e-mail címre küldi 
meg. 

 
Az Orvosi Call Center szolgáltatás során 

nyújtott információk kizárólag tájékoztató 

helyettesítik.  
 

A biztosító az Orvosi Call Center szolgáltatást 
a biztosítási fedezet tartama alatt limit nélkül 

nyújtja. 
 

Nem biztosítási esemény, ezért a biztosító 
jelen fedezet alapján nyújtott szolgáltatása 

nem terjed ki az alábbi esetekre sem: a) a 
biztosított panaszai alapján diagnózis 

felállítása, b) az orvosi ellátás 
megszervezése. 

 
 

Esedékesség 
A szolgáltatás iránti igény esedékességének 

telefonon bejelenti. 
 

Adatkezelés  
A biztosított a biztosítotti nyilatkozat 

aláírásával tudomásul veszi, hogy  
a) a biztosító kezeli és továbbítja a 

feltételekben meghatározott adatokat a 

Hungary Kft. mint szolgáltató részére, az 

Allianz Orvosi Call Center szolgáltatással 
összefüggésben,  

b) a biztosító a honlapján írásban feltett 

kérdéseket e-mailen továbbítja a szolgáltató 
részére a szolgáltatással összefüggésben, és 

a kérdésekre adott válaszokat a szolgáltató, 
, 

illetve a biztosított által megadott e-mail 
címre küldik el,  

c) a Teladoc Hungary Kft., mint szolgáltató az 
Allianz Orvosi Call Center szolgáltatás 

rögzíti annak érdekében, hogy a biztosítási 

szolgáltatást teljesítse és biztosító részére 
tájékoztatást nyújtson az általa elvégzett 

 
 

Egyéb rendelkezések  

Call Center szolgáltatás keretében nyújtott 
információ pontosságáért, 

megbízhatóságáért, azok téves 
felhasználásáért, illetve azok téves 

értelmezéséért, valamint a kért tájékoztatás 
elmaradásából, vagy késedelmes 

vagyoni és nem vagyoni károkért.  
A biztosított a Biztosítotti nyilatkozaton 

aláírásával nyilatkozik arról, hogy hozzájárul 
ll 

Center szolgáltatás keretében a személyes 
adatok kezeléséhez. 

 

A szolgáltatás iránti igény bejelentése, a 
szolgáltatás iránti igény 

szolgáltatás teljesítése 
 

9. A biztosított a biztosítási eseményt az 
onon, illetve az 

szolgáltatáshoz szükséges iratok 

megküldésével írásban (e-mailben, vagy 
postai úton küldött levél formájában) 

jelenti be. 
 

10. A biztosítási eseményt annak 

belül be kell jelenteni az 

mentesül a szolgáltatás teljesítése alól.  
 

11. A szolgáltatásra vonatkozó igény 

hogy a biztosított a Biztosítotti Nyilatkozat 
aláírásával hozzájárulását adta az 
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alábbiakban meghatározott adatainak 

(továbbiakban: adatok), továbbá ezen 
adatok változása esetén a megváltozott 

kezeléséhez és az ellátássze

továbbításához. Az adatok köre: 

neve, titulusa, biztosított születési ideje, 

biztosított neme, biztosított édesanyja neve, 
és a biztosított lakcíme, telefonszáma, e-mail 

címe, valamint biztosított tagsági azonosító 
száma. 

 
A biztosított a Biztosítotti Nyilatkozat 

aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 

partnerek  a  vagy a biztosított által 

megadott adatokat: fedezet típusa, biztosított 
neve, titulusa, biztosított születési ideje, 

biztosított neme, biztosított édesanyja neve, 
biztosított lakcíme, biztosított telefonszáma, 

biztosított e-mail címe. biztosított tagsági 
azonosító száma, továbbá a biztosított 

különleges (azaz egészségügyi) adatai. 
 

12. Az egészségügyi szolgáltató a 

a szolgáltatás teljesítéséig szükséges 
mértékben és ideig jogosult az adatokat 

kezelni. A  és a biztosított 

tájékoztatást ad azon egészségügyi 

adatokhoz a fenti módon hozzáfértek. 
 

13. A szolgáltatás igénybevételének 
feltétele, hogy a biztosított biztosítási 

fedezete a szolgáltatási igény bejelentésekor 
díjjal rendezett legyen és, hogy a biztosított 

az alábbiakban megjelölt azonosításhoz 
szükséges adatokkal azonosítsa magát. 

Az azonosításhoz szükséges adatok: 
  · a biztosított neve, 

 · a biztosított édesanyjának neve, 
 · a biztosított születési ideje. 

A szolgáltatásra vonatkozó igény telefonon 
történ

minden esetben azonosítja a biztosítottat. 
 

egészségügyi ellátás igénybevétele során az 

egészségügyi szolgáltató azonosítja a 
biztosítottat. Ha a biztosított személye nem 

azonosítható, vagy az szolgáltatási igény 

bejelentésekor fedezete díjjal nem rendezett, 

akkor az igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatás költségét az ellátás alkalmával a 

biztosított fizeti. 
  

14. A jelen biztosítási feltételek szerint a biztosító 
szolgáltatása iránti igény bizonyításához és 

bemutatását kérheti:  

a)       (szak)orvosi beutaló vagy javaslat  
b)       az orvosi ellátás szükségességét igazoló 

orvosi dokumentáció, 
c)       szakorvosi ellátásról szóló 

dokumentáció. mely igazolja, hogy a 
biztosított egészségügyi állapotával 

kapcsolatosan szakorvosi ellátást vett 
igénybe 

d)       egyéb vonatkozó orvosi dokumentum 
(pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap, 

stb.) 
e)       a biztosított nevére kiállított számla 

eredeti, vagy másolati példánya.  
 

15. 
esemény bekövetkezte kapcsán a benyújtott 

biztosított egészségi állapotát, az orvosi eljárás 

szükségességét és a gyógytartamot 
felülvizsgálni. A felülvizsgálat eredményeképpen 

 és II. 
pont szerinti szolgáltatások megszervezését 

azokban az esetekben, amelyekben az orvosilag 
nem szükséges, így nem indokolt. 

  
16. A biztosított a nyilatkozat aláírásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító és az 
ügyi adatait 

nyilvántartsa, kezelje, az ellátásszervezés és a 
kárrendezés során felhasználja, a biztosító 

szolgáltatásaként igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatások során keletkezett dokumentáció 

szolgáltatás igénybevételekor az egészségügyi 

továbbadását megtagadja, úgy a biztosítási 
szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. 

 
Utólagos térítés 

 
17. 

egészségügyi szolgáltatónál szervezi 
meg a biztosított ellátását. Amennyiben 

egészségügyi szolgáltatók között nem 

található a biztosított által igényelt 
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ellátás elvégzésére alkalmas 

nem álló egészségügyi szolgáltatónál 

igénybevételére. 
 

18. 

kapcsolatban nem álló egészségügyi 

akkor a szolgáltató által kiállított számla 
alapján a biztosított fizeti ki a 

szolgáltatás költségét a szolgáltatónak. 
 a biztosított által 

hozzá benyújtott számla alapján  a 

indokolt költséget megtéríti a biztosított 
részére. 

 
Utólagos térítés:  

 
19. Az utólagos térítési igény benyújtására 

kizárólag abban az esetben van 

jóváhagyta.  

 
20. A biztosító teljesítéséhez az alábbi 

dokumentumok benyújtása szükséges:  

szolgáltató által a biztosított nevére 
kiállított eredeti számla,  

minden olyan irat, lelet, orvosi 
dokumentum, amely a jogosultság 

megítéléséhez szükséges, ide értve a 
fizioterápiás kezelésre vonatkozó 

szakorvosi javaslatot is,  
Utólagos térítéshez szükséges 

nyomtatvány hiánytalan kitöltése és a 
szolgáltatási igény telefonos bejelentése 

 

 
21. 

címére kell megküldeni a 
dokumentumokat: 

 
Teladoc Hungary Kft. 

1092 Budapest, Köztelek utca 6. I. 
épület, 2. emelet Tel:  06-1-461-1556 

 
e-mailben: operation@teladoc.hu 

 
Utólagos térítés esetén a biztosítási eseményt 

belül be kell jelenteni az ellátá

különben a biztosító mentesül a szolgáltatás 
teljesítése alól.  

 
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll 

be, ha a biztosított nem jelenti be a 

felé, valamint a szükséges orvosi 

dokumentumokat nem küldi meg, vagy azok 

biztosító kötelezettsége szempontjából 
lényeges körülmények kideríthetetlenné 

válnak. 
 

A kockázatviselés kezdete az egyes 
biztosítottak vonatkozásában 
 

22.  
biztosítási fedezet (a biztosító 

kockázatviselése) az egyes biztosítottak 
vonatkozásában az alábbiak szerint 

 
a Biztosítotti nyilatkozat aláírásá

hónap 1. napjával, feltéve, hogy a 
 által a biztosító részére 

teljesített adatszolgáltatásban az adott 
biztosított szerepel. 

 

biztosítottak vonatkozásában 
 

23. 

létrejött biztosítási  
a)       a biztosított halálával, 

, vagy 
a biztosított közeli hozzátartozójának 

évfordulóján, 

c)       ha a biztosított a  által a 

adatszolgáltatásban nem kerül 
megadásra a tárgyhó utolsó napjával, 

d)       továbbá a csoportos biztosítási 

 
 

 
 

 
 

Általános kizárások 
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24. Nem biztosítási esemény ezért a 

biztosító nem teljesít biztosítási 
szolgáltatást az alábbi esetekben 

 
a) kontrollvizsgálatok, 

b) bármilyen fogászati, szájsebészeti 

miatt szükségessé váló ellátásra. 

valamint fogászattal kapcsolatos 
 

c) 
beavatkozás és kezelés, 

d) terhesség-megszakítással, vagy a 

vizsgálatok vagy ellátások, 
e) injekciós kezelés, infúziós kúra, 

f) szépészeti célú vizsgálat vagy 
beavatkozás, 

g) látásjavító, fénytörési hibát javító 
 

h) 

sebészeti eltávolítása, 
i) urológiai ellátás keretein belül az 

andrológiai vizsgálat, vagy ellátás 
költségei, 

j) s vagy vizsgálat, 
k) 

kapcsolatos vizsgálat vagy ellátás, 
l) fizio- és mozgásterápiás 

kezelés,krónikus, rehabilitációs vagy 
-gyógyintézeti 

osztályon (részlegen, ágyon) való 
ellátása, 

m) pszichiátriai intézetben, igazoltan 
pszichiátriai ágyon való ellátása, 

n) alkohol- és kábítószer-elvonó 
 

o) terápiás célból nem indokolt 
esztétikai beavatkozás, fogyókúrás 

-
gyógyintézeti tartózkodása, 

p) ti, 
pszichoterápiás, akupunktúrás, 

természetgyógyászati, fel nem sorolt 
alternatív gyógymódot alkalmazó 

kezelés és egyéb paramedikális 
kezelése esetén. 

 
A biztosító nem teljesít szolgáltatást, olyan 

költségekre vonatkozóan, amely esetén a 
túlbiztosítás szabályai alkalmazandók, és a 

költség más biztosítás alapján megtérült. 
 

A biztosító mentesülése 

 

25. A közlési és változás-bejelentési 
kötelezettség megsértése esetén a 

biztosító mentesül a szolgáltatási 
kötelezettség alól kivéve, ha bizonyítják, 

hogy az elhallgatott körülményt a 

vagy az nem hatott közre a biztosítási 
esemény bekövetkeztében. 

 
26. A biztosító mentesül a biztosítási 

összeg kifizetése alól, ha a biztosított a 
kedvezményezett szándékos 

magatartása következtében vesztette 
életét. 

 
27. A biztosító mentesül a szolgáltatási 

kötelezettsége alól abban az esetben, 

kárenyhítési kötelezettségét megszegi. 
 

 
 

 
28. 

alapján létrejött biztosítási fedezetek 
esetében a . 

szolgáltatást nem teljesít, kivéve a baleseti 

 
 

Egyéb rendelkezések 
 

29. A biztosító  az 
egészségügyi szolgáltatóknál elkövetett 

vonatkozásában, illetve ezekkel 

anyagi kártérítési, kárenyhítési 

kötelezettség nem terheli.  
 

30. Amennyiben egynapos sebészeti ellátás 
során olyan komplikáció merül fel, 

amely a biztosított bent tartózkodását 
24 órán túl szükségessé teszi, a biztosító 

többletköltségeket nem 
téríti meg.  

 
31. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 

nem áll be, ha a biztosított nem jelenti 
be a szolgáltatási igényt, annak 

30 napon belül 
 a 

szükséges orvosi dokumentumokat nem 
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kötelezettsége szempontjából lényeges 

körülmények kideríthetetlenné válnak. 
 

 
Elévülés 

32.  
szerint létrejött biztosítási 

elteltével elévülnek. 
 

A szolgáltatás iránti igény 

fedezetek esetében az adott fedezet 

biztosítási esemény re vonatkozó pont 

tartalmazza, ennek hiányában az 

esemény bekövetkezésének napja. 

Egyéb igények esedékességének 

körülmény bekövetkezésének napja. 

Az elévülést nem szakítja meg a 

követelés teljesítésére irányuló írásbeli 

felszólítás. 

33. 

biztosítási titokról és a 

dokumentumban szerepel. 

 

Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége és 
adatváltozás bejelentése 

 
34. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a 

 és a biztosított köteles a 

munkanapon belül értesíteni a biztosítót 
megadott adatokban, bekövetkezett 

változásról. 
 

változása esetén szükséges megtenni a 

biztosító részére. 
a) Természetes személy  

és /vagy biztosított esetén: 
- családi és utóneve 

- állampolgársága 
- lakcíme 

-  
- külföldi adóazonosítója 

-  

- személyazonosító okmányának 
száma 

b) Jogi személy vagy jogi 
személyiséggel n

szervezet mint  esetén: 
- név 

- székhely 
-  

- képviseletre jogosultak neve és 
beosztása 

- kézbesítési megbízottjának az 
azonosításra alkalmas adatai 

- adószám  
- cégjegyzékszám.  

 
A  és a biztosított a fentieken 

túl köteles 
 levelezési címének,  

 e-mail címének,  
 sms üzenet fogadására 

alkalmas telefonszámának,  
 

kifizetési bankszámla-számának, 
valamint  

 
bármely rendszerén keresztül 

megadott/rögzített értesítési címnek  

változását a biztosítónak 5 
munkanapon belül bejelenteni. A 

biztosító az általa ismert, fent felsorolt 

joghatályosan küldhet nyilatkozatot, 
vagy értesítést (beleértve az e-mailben 

módosításával, esetleges 
megszüntetésével, szolgáltatási igénnyel 

kapcsolatos tájékoztatót, nyilatkozatot, 
dokumentumot, ideértve az 

számlát is), illetve a megadott 

bankszámlaszámra mindaddig 
joghatályosan teljesíthet kifizetést, amíg 

vonatkozó változásbejelentés nem 
érkezett be a biztosítóhoz.  

 
 

 
A jognyilatkozat átadása 

 
35. latos 
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a) a posta a címzettnek ajánlott 

levélben kézbesítette, illetve  
b) személyesen átadott nyilatkozat 

esetén  az átvételét az érdekelt írásban 
 

c) ha a fenti esetekben az átvételt 
a címzett megtagadta, valamint  

d) ha a postai úton megküldött 
dokumentum kézbesítése azért volt 

sikertelen, mert azt az érdekelt nem 
vette át , ebben az esetben a 

megérkezés napjának a postai 
kézbesítés második megkísérlésének 

napj
tekinteni.  

elektronikus úton megküldött (e-mail), 

fokozott biztonságú elektronikus 

megérkezettnek, amikor azt a biztosító 

igazolható módon kiküldte a  
és/vagy a biztosított által megadott e-

mail címre. 
 

kapcsolattartás nyelve 

 
36. Tájékoztatjuk, hogy a  

a magyar jog rendelkezései az 
irányadók.  

 
A biztosító és a  között létrejött 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  
 

37. 
kapcsolattartás nyelve magyar. 

 
 

 a korábbi 

 

38.  Az Allianz Csoportos 

személybiztosításra vonatkozó 

tekintetében térnek el a Polgári 

gyakorlattól: 
 

- az Ügyfél-  Feltételek 

egy dokumentumban találhatók,  

- a biztosító kockázatviselése valamely 

biztosítottra vonatkozóan Biztosítotti 

 

, feltéve, hogy a  által a 

biztosító részére teljesített adatszolgáltatásban 

az adott biztosított szerepel. 

- 
a biztosító kockázatviselése  

a) a biztosított halálával, 
b) , vagy a 

biztosított közeli hozzátartozójának 

évfordulóján. 
c) ha a biztosított a  által a 

adatszolgáltatásban nem kerül a 

Biztosító részére megadásra, a 
tárgyhó utolsó napjával. 

d) továbbá a csoportos biztosítási 

 
 

- 

alapján értékesített biztosítás értékesítése 

során tanácsadást nem nyújt,  

- az adózással kapcsolatos szabályokat is a 

 

- 

a 

meg; 

- 

 

- az elévülési nem szakítja meg a követelés 

teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás;  

- 

kapcsolattartásra; 

Korábbi feltételhez képest történt módosítások: 

- 
-ra 

emelkedett, 

- definiálva lett hogy nem biztosítási 
események az alábbiak Járóbeteg szakellátás 

esetén:  

o zsgálat céljából 

igénybevett járóbeteg 

szakellátás.  
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o A fogászati, szájsebészeti 

panasz miatt szükségessé váló 

más panasz/betegség kapcsán 

elrendelt fogászati góckutatás 

is.  

o A fizioterápia ellátás, 

konzultáció valamint a 
pszichiátriai és pszichológiai 

kezelés és konzultáció. 

- Az egyes szolgáltatásoknál 
meghatározásra került a biztosítás 

esedékessége, 

- definiálva lett hogy nem biztosítási 
esemény Diagnosztikai és laboratóriumi 

diagnosztikai 

vizsgálatok esetén  

o 

igénybevett járóbeteg 

szakellátás.  

o A fogászati, szájsebészeti 

panasz miatt szükségessé váló 

más panasz/betegség kapcsán 
elrendelt fogászati góckutatás 

is. 

- 

pontosításra került, hogy: 

o csomag 

megbontása nem lehetséges. 
o 

valamint 
o melyek a lemondás és 

módosítás  feltételei. 
 

- Orvosi Call Center szolgáltatás esetén 
pontosításra került: 

o biztosítási esemény fogalma, 
o biztosítási szolgáltatás fogalma. 

 

- Orvosi Call Center szolgáltatás esetén 
pontosításra került a beazonosítás során 

felhasznált adatok köre, a biztosítás 
esedékessége, valamint a nem 

bizt
események köre, adatkezelésre 

vonatkozó rendelkezések, valamint 

néhány egyéb rendelkezéssel egészült ki 

a feltétel. 

- Orvosi Call Center szolgáltatás esetén 
feltüntetésre került, hogy a beszélgetést 

 

- Meghatározásra került az utólagos 
térítés esetköre és elszámolási 

. 

- Kiegészítésre került az Általános kizárások 
pont. 

 

További információk 

39. További információk telefonos 
ügyfélszolgálatunktól a +36 

(1/20/30/70) 421-1-421, számokon 
kaphatók, valamint honlapunkon a 

www.allianz.hu  
 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónk felkeltette 

Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. 

Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191  

címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  

Felügyeleti szervünk a Magyar Nemzeti Bank  

Intézmény székhelye: 1054 Budapest, Szabadság 

tér 9. 

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest  

Telefon: (+36 1) 428-2600 

Telefon ügyfeleknek: (+36 80)  203-776 

Fax: (+36 1) 429-8000  

Internet: http://www.mnb.hu 

Budapest, 2023. március 1. 

http://www.allianz.hu/
http://www.mnb.hu/
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1.sz. melléklet 1. sz. Függeléke  

 
kiegészítése 

 

 
  
Hatályos 2023. január 1-    
  
Jelen dokumentum  
feltételeinek kiegészítéseként  

termékek értékesítésével kapcsolatos tájékoztatást (tanácsadás, javadalmazás), a panaszügyintézé
tájékoztatást, valamint a biztosítási titokkal kapcsolatos szabályokat.   
  

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hat

kapcsolatosan a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.  

  
Fentieken felül a dokumentum tartalmazza az Allianz Ügyfélportál használatának feltételeit, továbbá az elektronikus 

kötötte.  
Tartalmazza továbbá az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályokat, amelyeket kizárólag a biztosító 

-
lakossági vagyonbiztosítás, élet-, baleset-, betegség-, egészség-biztosítás, utasbiztosítás, lakossági 

  
  
  

I. Ügyféltájékoztató  
  

1.   
  
Név:   
Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191  
Cégjegyzékszám: -10-041356  
A székhely állama: Magyarország  

 www.allianz.hu   
Központi telefonszám: +36 (1) 301-6565  
Központi faxszám: +36 (1) 301-6100  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (1/20/30/70) 421-1-421  
Felügyeleti szervünk a Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; tel.: +36 1 
428 2600).  

Társaságunk az Allianz SE- gja. Az Allianz 

tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére.  
szi közzé. Társaságunk 

1990-
jogosult.  
  

2. Irányadó jog  
  

rendelkezései az irányadók.   
  
3. A biztosítási termékek értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás  

  
A biztosító termékeit f    
  

http://www.allianz.hu/
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Ha a nem-

életbiztosítási terméket a biztosító maga értékesíti, annak során nem nyújt tanácsadást.  
  
A biztosító az életbiztosítási termékek közül a biztosítási alapú befektetési terméket 

  
 

  

  
tanácsadást nem nyújt az ügyfélnek, illetve 

rendszeres értékelést nem végez, továbbá az alkalmasságot rendszeresen nem értékeli.  
  

kapcsolatban. A díjazást, amelyet a biztosítási díj tartalmaz, a biztosító fizeti részére.  

  
4. A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok  

  

emélyi körülményeire, vagyoni 
   

  
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll 

pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad vagy a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott 
tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.  
  
A Bit. 138.-139. §-ai alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:  

• a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;  

• ást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és ügyészséggel szemben;  

• 
 végrehajtóval, a 

  

•    

• az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben 
megh

  

• a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben;  
továbbá tanúsító 

szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.  
  

•  bíróság adatkérésére, illetve írásbeli megkeresésére, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet 
összefüggésben van  
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új 
pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 

  
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy 

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy 
robbantó

  

•  
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából    

• 
rozott feladatkörében 

eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér 

pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti;   
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• a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben;  

• a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;  

• (2) bekezdésében foglalt esetben az 
egészségügyi államigazgatási szervvel szemben;  

• 
szervvel szemben;  

• a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a 
kockázatvállaló biztosítókkal szemben;  

• a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a 
tartó 

közúti közlekedési nyilvántartási szervével szemben;  

• - az 
erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint -   

• a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen 

ezettel, a 
- a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos 

önrendelkezési joga alapján - a károkozóval szemben;  

• a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet 
  

• a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval 
szemben;  

• a feladatkörében eljáró    

• a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben;  

• a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra 
nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben;  

• 
esetében az agrárkár-megállapító -enyhítési 

gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel szemben;  

• a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal szemben  

•  a Gfbt. szerinti e-

kár -szal szemben.  

  
- és 

egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együt
törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a Magyarország Kormánya és az 

TCA 

módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján Aktv. 43/B-43/C. §-ában foglalt 

kötelezettség teljesítésében merül ki.  
  
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító 
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvény meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.  
  

2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból 

, a 
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját.  
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás.  
  

ese   
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Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, 
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik orszá   
a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy  
b) ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba való 

  
  

adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.   
  

hozzájárulás vagy a fent ismertetett Bit. 138. §-ában foglalt felhatalmazás alapján (így különösen kiszervezési 
  

  

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét  
élye vagy üzleti adata nem állapítható 

meg,  
b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem 

  
törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében 

  

  
 által kötött 

évfordulójáról az elhunyt  közeli hozzátartozója, illetve a vagyontárgy birtokosa részére - annak írásbeli 
kérelmére - 

illetve    
  

  
  
Társaságunk (az Allianz Hungária Zrt.) célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek 
szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ez által Ügyfeleink 

elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés  legyen az pozitív vagy akár negatív , amely 
termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban 
megfogalmazódik Önökben.   
  

Korm. rendelet, a 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet, valamint a 16/2021. (XI.25.) számú MNB ajánlás rendelkezései 
alapján járunk el.   

  

mulasztása miatt Ön, mint Ügyfelünk panaszt kíván tenni, ezt többféle módon is megteheti:  
  

• Személyesen írásban vagy szóban hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján, azok 
nyitvatartási idejében (felsorolásukat a https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-
ugyintezes/ugyfelkapcsolati-pontok.html internetes címen találja), vagy Társaságunk székhelyén 
található Központi Ügyfélszolgálati Irodában (címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; 

- -16 óra között, pénteken 8-14 óra között). 

ügyfélszolgálatunkra a telefonos ügyfélszolgálaton (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) vagy elektronikus úton 
   

• Telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 (1/20/30/70) 421-1-421 (nem emelt díjas) 
szerdáig, valamint pénteken 8-18 óra között, csütörtökön pedig 8-20 óra között.  

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

• Elektronikus úton a www.allianz.hu oldalon keresztül a 
 https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-
ugyintezes.html#panaszbejelentes címen vagy a biztositopanasz@allianz.hu e-mail címen.   

• Levélben a 1368 Budapest, Pf. 191. címre küldheti, az Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi 
csoport nevére.   

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 gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, 

Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a panaszügyben, a panaszhoz érvényes meghatalmazást is 

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.html#egyebugyek címen 
találja meg.   
  

A panasz bejelentéséhez honlapunkon, a https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-
ugyintezes.html#panaszbejelentes atja 

választva elküldheti részünkre. Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban  kézzel vagy géppel írott levél, 
feljegyzés  továbbíthatja részünkre panaszát.   
  

A panasz benyújtásához rendelkezésére áll továbbá a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a 
honlapján közzétett formanyomtatvány is, melyet az MNB honlapján, a 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz címen találhat meg.   
  
Az Ön által benyújtott panasz kezelésére vonatkozó részletes információkat társaságunk panaszkezelési szabályzata 
tartalmazza, melyet honlapunkon a https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-
ugyintezes.html#panaszbejelentes címen talál meg, valamint az rendelkezésére áll hálózatunk bármelyik 

Ügyfélkapcsolati pontján, illetve a Társaságunk székhelyén található Központi Ügyfélszolgálati Irodában is.  
  

természetes személy) és Társaságunk a panaszát elutasítja, nem kap választ, vagy a 
  

• Az MNB-nél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú 
megkeresések fogadására kialakított ügyfélszolgálatának levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.; 
telefonszáma: +36 (80) 203-776; e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu. A fogyasztóvédelmi eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt a 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz címen, valamint a 1122 Budapest, Krisztina 

krt. 6. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.  

• A bizto

Budapest, Krisztina körút 55., levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172.; 
telefonszáma: +36 (80) 203-776 ; e-
eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített 
formanyomtatványt a http://www.mnb.hu/bekeltetes 
Krisztina krt. 6. címen található ügyfélszolgálaton érheti el. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a Pénzügyi 

 000 Ft-ig terjed  ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett. Az 

általános aláveté -

tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem 
- sem a kérelemben, sem a 

kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.  

• Amennyiben Ön nem fogyasztó, a panasz el

joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat. A bíróságokról a 

http://birosag.hu honlapon tájékozódhat.   
  

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-
panasz  oldalon.   
  
Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes megküldését társaságunktól (telefonszám: 
+36 (1/20/30/70) 421-1-421 e-mail cím: biztositopanasz@allianz.hu ; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti.  

  
A 
levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása, az ügyfél 
igénye, szükséges dokumentumok másolata, szükség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához 
szükséges egyéb 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 ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél- és panaszadatok, az üggyel 

intézkedés leírása, az elutasítás esetén annak indoka, az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért 
- elektronikus úton megküldött válasz 

esetén az elküldés - dátuma.  nasza 
kapcsán. A panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében, a biztosító részére a panaszkezeléssel összefüggésben 

által kezelt személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokban foglaltaknak 

szervünknek bemutatjuk.  
  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti honlapok elérési útj
honlapunkon (www.allianz.hu) tájékozódhat.  
  
II. Adatkezelési tájékoztató  
  
1. A személyes adatok kezelése  
  

összefüggésben az ügyfelei, azaz a  fél, biztosított, kedvezményezett, a károsult, továbbá aki a biztosító 
 tett, a biztosító szolgáltatására jogosult, vagy a fenti személyek örököseként, azok 

érintett)  személyes 
adatait, azaz olyan információt, ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni, a személyes 

eletnek (2016. április 

27.) (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvénynek (Info. tv.     
  

1. A biztosító adatkezeléssel kapcsolatos adatai  
  

  

• 
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; elektronikus 

  www.allianz.hu/adatvedelem   
  

2. 
kapcsolódó adatkezelés  

  
kapcsolódó 

adatkezelést) az érintetteket külön tájékoztatja a biztosító.   

  
Ha az érintett a biztosító tulajdonosához, az Allianz SE-hez fordul panasszal, az Allianz SE az általános adatvédelmi 

   
  

3.  
valamin   

  

1.3.1   
  

bíráláshoz, 
  vagy 

dokumentációban vagy az ezen célokra szolgáló elektronikus felületen az érintett által megadott személyes adatokat 
 ideértve a biztosítandó vagyontárgy(ak)ról, ingatlanról készült fotókat is, ha a kockázat elbírálásához szemle 

szükséges,    kezeli.  
  

adat megadása is szükséges, azt a biztosító az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.  

http://www.allianz.hu/
http://www.allianz.hu/adatvedelem
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személyes adatokat megadni, ennek hiányában 
   

A biztosító a díjkalkulációval, személyre szabott elemzéssel kapcsolatos személyes adatokat legfeljebb 30 napig, a 

   
  

összefüggésben az érintett által 
más módon a biztosító tudomására jutott személyes adatokat, ideértve a díjfizetéssel kapcsolatos adatokat is.   

-mail címe, díjfizetés azonosítója, 

.  
  

kifejezett hozzájárulása a
  

  

személyes adatait, a biztosító a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.  
  

   

  
ermékfejlesztés, fogyasztói 

  
  

 az olyan megtakarítási elemet nem 
tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott, pénzügyi 

szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az egymillió forintot 
 es felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján 

kat kezeli.  

  

  
  
d) A Bit. 166/E § (1) bekezdése alapján a biztosító köteles beszerezni a szükséges információkat az ügyfélnek vagy a 

ében, hogy számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termékeket ajánlhasson. 

ismereteit, befektetési céljait, ideértve a fenntarthatósági prefe
  

  

ésre.  

  

érintett panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében a biztosító kezeli az érintett által a biztosító 
részére a panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, a 

adatokat. A biztosító a panaszkezelés 
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f) Veszélyközösséggel kapcsolatos adatkezelés:   

  
i.) Amennyiben a biztosító erre 
a jogos érdekeire tekintettel jogosult arra, hogy a biztosítási termék sajátosságainak figyelembevételével 
kezelt, és a Bit. 149. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott adatok közlése céljából, a veszélyközösség 

megkeressen,   

  
ii.) 

figyelembevételével kezelt, a Bit. 149. § (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott adatokat a másik biztosítónak 
átadni.  

  

iii.) Amennyiben a biztosítók között közös adatbázis kialakításra kerül, és a biztosító erre vonatkozó 
dekeire tekintettel jogosult arra, 

adatbázisból a Bit. 150. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat igényeljen, illetve köteles a biztosítási 
termék sajátosságainak figyelembevételével kezelt, a Bit. 150. § (1) bekezdésben foglalt adatokat az 
adatbázisba átadni.  

  
A biztosító a megkeresések eredmény
kivéve, ha a megkeresés eredményeként tudomására jutott adat a biztosító jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges. 
Ez utóbbi esetben a biztosító az adatot az igény érvényesítés
kezelheti, azzal, hogy ha az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat biztosító általi 

  
A biztosító a Bit.-

  
  
g) A biztosító viszontbiztosítási fedezet elérése és szolgáltatás érvényesítése céljából jogosult az adott jogviszonyhoz 
kapcsolódó személyes adatokat a viszontbiztosító részére továbbítani.  
  

érdekében jogszabályban meghatározott c
egyedi vagy rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.   

- -
szóló 2009. évi LXII. törvény 46. § (2) bekezdésében, és az 51. § (4) és (4a) bekezdésében megjelölt adatok 
feltüntetésével (Kgfb. tv.) rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a kötvénynyilvántartást, továbbá a kártörténeti 

    
A biztosító továbbá rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít az adóhatóság részére az alábbiak szerint:   

• Intézményként az általa kezelt a FATCA törvény 
szerinti számlatulajdonosról és jogalanyról az Aktv. 43/B -43/C §-a alapján valamint   

• 
számlatulajdonosról és jogalanyról Aktv. 43/H §-a alapján (2013. évi XXXVII. törvény).     

igazolja a biztosító részére.  

  

vezetett személy- és lakcímnyilvántartásban található személyes adatokat (név, anyja neve, születési hely és 
lakcím, tartózkodási hely). A biztosító jogos érdeke, hogy kizárólag az arra jogosult számára fizessen biztosítási 

  
A biztosító esetenként a Belügyminisztérium által vezetett személyi- és lakcím nyilvántartás (név, anyja neve, születési 

iányosan vagy hibásan 

biztos -   
  

visszamérése, és folyamatos fejlesztése érdekében jogosult megkeresni az érintettet az általa megadott 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900062.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300037.tv
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telefonszámon vagy email címen. Az érintett elektronikusan (emailben, vagy a biztosító online felületein) adott 

visszajelzé
kezeljük, az azokra meghatározott ideig. A telefonon adott visszajelzéseket legfeljebb 5 évig kezeljük.  
Az ügyfelek által adott szöveges visszajelzéseket a biztosító név és egyéb azonosításra alkalmas információ nélkül 
publikálhatja, illetve felhasználhatja kommunikációs és marketing célokra.  
  

kötelezettségek teljesítése, 

 Pmt.) 6. §-ban foglalt ügyfél-
átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében a biztosító köteles a Pmt. hatálya alá tartozó életbiztosítási ágba 
sorolt tevékenységekkel kapcsolatban beazonosítani ügyfelét (Szerz , vagy kedvezményezett), vagy annak 

érdekében az ügyfél- zít.  
A biztosító továbbá a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 

egyéb szolgáltatók 
szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a  szóló jogszabályokra tekintettel a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal erre a célra létrehozott l  
lekérdezéseket végez a Tényleges tulajdonosi rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozóan.    

lampolgársága, 
születési helye, születési ideje, édesanyja születési neve, állandó lakcíme, azonosító okmányának típusa, száma és 

érvényessége, azonosító okmányának másolata, valamint adóazonosítója. A biztosító a lakcímkártya azonosító 
számát az ügyfél az
esetében a Pmt.-
adóazonosító.  
A biztosító a tényleges tulajdonos(ok) azonosításával összefüggésben a biztosító jogos érdekére tekintettel kezeli 
továbbá az azonosító dokumentum számát és a lejárat dátumát. A biztosító jogos érdeke, hogy pontosan 
nyilvántartsa, hogy a tényleges tulajdonos azonosítása milyen azonosító okmány alapján történt, és ehhez szükséges 

annak száma és lejárati dátuma.  
Az azonosítás során kezelt személyes adatokat, valamint a személyes adatokat tartalmazó okiratok másolatait a 

   
  
A biztosító az ügyfél-
igénybevételével is eleget tehet. Ebben az esetben a biztosító az ügyfél-átvilágítási folyamat során keletkezett 

Az ügyfél-
biztosító adatfeldolgozót vesz igénybe, amely az elektronikus aláírással kapcsolatos tanúsítvány igénylésével és 

   
A biztosító a Pmt. szerinti hatósági megkeresések megválaszolása céljából kezelt adatokat 10 é   
  
l) A biztosító a biztosítási titok, valamint a személyes adatok védelme érdekében az ügyfeleket azonosítja a 

kapcsolatban, a kárbejelentés, a szolgáltatási igény bejelentése, a panaszbejelentés, az adatkezeléssel kapcsolatos 
panasz vagy bejelentés során, személyesen, telefonon, emailben vagy a biztosító online felületén. Az azonosításhoz a 
biztosító az alábbi adatokat (legalább 
anyja neve, állandó lakcím, email cím, mobil telefonszám. Tekintettel arra, hogy az azonosításhoz használt adat 

et kezelje bizalmasan, és ne adja át harmadik 
személy részére!  

  

kapcsolódó kockázatok mérése, kezelése céljából a biztosító az ügyfél ál
megadott adatokat kezeli öt évig.  
  

megbízott szolgáltatót igénybe venni, és ennek érdekében, a feladat ellátásához szükséges mértékben az érintettre 

címét és telefonszámát is.  
  
o)  a alapján, az érintett által megadott alvázszám 

és extra felszereltségét, valamint újkori értékét) az Autovista Magyarország Kft. által nyújtott Eurotax szolgáltatás 

segítségével.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700053.TV
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 adatokat 
10 évig tárolja.   
  
q) Csoportos biztosítás esetében a  átadja a biztosított adatait a biztosító részére. A biztosító a biztosított 

vel egyezteti. A  a biztosítottak 
 a 

csatlakozási nyilatkozatban/adatszolgáltatásban vagy egyéb dokumentumban a biztosított által megadott adatokat 
továbbítja a biztosító részére, továbbá értesíti a biztosítót a biztosítási jogviszony alapjául szolgáló jogviszony, vagy 

 részére nem ad át, kivéve, ha 
a  általi adatszolgáltatás egyeztetése érde

     
  

(kárrendezés), továbbá az érintettel való elektronikus kapcsolattartás céljából kezeli. A biztosító minden e-mail címmel 

latos dokumentumokat, ideértve különösen a biztosítási ajánlatot, kötvényt, 
   

tálra való regisztráció, 
  

  
s) A biztosító és a finanszírozó pénzintézet vagy egyéb szervezet közötti megállapodás, továbbá a Bit. 138. § (2a) 
bekezdése alapján, a pénzintézet vagy egyéb finanszírozó szervezet (zálogjogi jogosult, engedményes, társbiztosított) 
jogos érdekére tekintettel a biztosító a finanszírozott vagyontárgyakra kötött vagyonbiztosításokkal (casco, 
lakásbiztosítás, egyéb vagyonbiztosítások) kapcsolatosan rendszeres vagy alkalmi adatszolgáltatást teljesít, melynek 

   

  
t) A 
továbbá a marketing célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulás visszavonását, abból a célból, hogy a 
továbbiakban a visszavonással vagy tiltással 

kapcsolatos kéréseit.  

  
u) A biztosító a 
születési hely, születési dátum, születési név), továbbá az érintett  által megadott járm re vonatkozó adatokat 
(alvázszám, forgalmi engedély száma, forgalomba helyezés ideje, gyártás éve, járm fajta, járm -kategória, 
járm jelleg, használati mód, gyártmány, tí

elügyminisztérium 

használja fel a biztosító jogos érdekére tekintettel.  
-

az érintett hozzájárulása alapján, a 
Gfbt. 51. §-ában megh

(rendszámváltozás esetén).  

  
  

felsorolt pontokban található külön tájékoztatás.    
  
  
1.3.2 Az adatkezelés jogalapja  
  
a) A biztosító a fenti 1.3.1 a), b), q) és r) pontok esetén, - a különleges személyes adatnak (egészségügyi adatnak) 

vételével, mely esetben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása - 
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e érdekében szükséges érintetti adatokat, kivéve ha az érintett  bár a 

 
megjelölésre, mert ebben az esetben a biztosító a Bit. felhatalmazó rendelkezése alapján, az abban meghatározott 
célból kezeli az érintett adatait.   
  
b) A fenti 1.3.1 c), d), e), f), k) és l) pontban megjelölt adatkezelés a biztosító jogszabályi kötelezettsége.  
  
c) A fenti 1.3.1 f) ii.) pontjában és h) pontban megjelölt adatátadás a biztosító jogszabályi kötelezettsége.   

  
  

hozzájárulása alapján végzi.  
  
e) A fenti 1.3.1 r) pont esetében a kapcsolattartás céljána

t)  pontban, az u) pont második fordulatában megjelölt, továbbá a k) pontban megjelöltek szerint a lakcímkártya 
azonosítójára, a tényleges tulajdonos azonosító okmányának számára és lejárati dátumára vonatkozó adatkezelést a 
biztosító a jogos érdekeire tekintettel végzi.   
  
f) Az 1.3.1. s) pont szerinti adatkezelést a biztosító a finanszírozó jogos érdekeire tekintettel végzi.  
  
1.3.3 Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  

  
1.3.3.1 Adatfeldolgozók igénybevétele  

  

átadott, érintettekre vonatkozó személyes adatokat a biztosító utasítása szerint jogosultak kezelni.  
  

a. 

ából járnak el, akkor az érintettek személyes adatait a biztosító 
rendelkezései szerint adatfeldolgozóként kezelik. A biztosító által igénybevett, eljárni jogosult 

vonatkozó nyilvántartásában (https://intezmenykereso.mnb.hu/)valamint a biztosító Központi 
Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.48-    

  
b. A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe 

 
-

járnak el, az érintettek személyes adatait a biztosító rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik. 

Ilyen   
  

i.Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (Cg.: 01 10 04807, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) melyet a 

postai küldemények és iratok ke
továbbításával bíz meg.  

  

ii.Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, Königinstr 28. 80802 München, 
Németország), annak fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology SE Magyarországi 
Fióktelepét [székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]), 
leányvállalatai informatikai szolgáltatást nyújtanak a biztosító megbízásából.    

  
iii.Az INFO-SZEKTOR Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.) 

telefonos ügyintézési és értékesítési szolgáltatást nyújt a biztosító megbízásából.  
  

iv.Az Euler Hermes Group SAS Magyarországi Fióktelepe (székhelyük: 1139 Budapest, Váci út 99.) 
követeléskezeléssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt a biztosító megbízásából.  

  
v.Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, Königinstr 28. 80802 München, 

Németország), annak fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology SE Magyarországi 

Fióktelepét [székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]) a biztosító 
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ügyfélátvi     
  

vi.A Namirial GmbH (Seilerstätte 16, 1010 Wien Austria)az online ügyfélátvilágítással összefüggésben 
 megbízásából. Az 

  
vii.Az InMoment GmbH (Borselstraße 18 - D-22765 Hamburg) a biztosító megbízásából a 

gzett felmérésekben 
  

viii.Az Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft (Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, Austria) 
a biztosító megbízásából informatikai szolgáltatást nyújt.  

ix.Az AWP Austria GmbH (Hietzinger Kai 101, 1130 Wien, Austria) a biztosító megbízásából assistance 
szolgáltatásokat nyújt.  

x.Pénzforgalmi, könyvelési, számfejtési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, melyeket a biztosító a 
biztosítási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítéshez vesz igénybe.   

  
xi.A biztosí

, jogi, számviteli 
szolgáltatást nyújtó személyek), akik a Biztosítási törvény alapján kiszervezett tevékenységet 

végeznek.  
  

xii.
szolgáltatások, életbiztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások) megbízott adatfeldolgozókat a 

  
  

Könyves Kálmán krt.48-   
  

c. Élet-, egészség- és balesetbiztosítások esetében a szolgáltatások teljesítése érdekében megbízott 
szolgáltatókat (adatfeldolgozókat,  
partnereket) és az adatkezelésük részleteit a termék általáno
ügyféltájékoztatója tartalmazza.  

  
1.3.3.2 Adatátadás  
  
a) A biztosító a fenti 1.3.1 f) pont szerinti esetben a veszélyközösségbe tartozó biztosítók és a biztosítók közös 

átadni az általa kezelt személyes adatokat.  
  

szervezetek részére köteles átadni az általa kezelt személyes adatokat.  
  

c) A biztosító a fenti 1.3.1 g) pont szerinti esetben az általa igénybe vett viszontbiztosítók részére átadja az általa kezelt 
személyes adatokat.  
  
d) Élet-, egészség- ként 

tartalmazza.  
  
1.3.3.3 A biztosító munkavállalói a feladataik ellátásához szükséges mértékben, az alábbi tevékenységekkel 
összefüggésben jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére:  
  

a)   
b) kárrendezés,  
c) panaszok, kérdések, kérelmek kezelése,  
d)  értékesítési tevékenység,  
e) kockázatvállalási tevékenység,  
f) termékmenedzsment,  
g)  marketing és reklámtevékenység,  
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h) adatok 

ellátása.  
  

4. Örökösök, hagyatéki eljárással érintett hozzátartozók adatainak kezelése   
  
Az elhunyt  féllel illetve biztosítottal kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt 

az örökösök adatainak kezelésére  i - jelen adatkezelési tájékoztató 

nyújt tájékoztatást.   
A biztosító a hagyatéki eljárás joge  által kötött 

ztosítást igazoló okirat számáról, az általános 

évfordulójáról az elhunyt  közeli hozzátartozója, illetve a vagyontárgy birtokosa részére - annak írásbeli 
kérelmére - 

érvényesíthet   
  
  

5. Adattovábbítás harmadik országba  

  
Harmadik országba a biztosító kizárólag abban az esetben továbbítja az érintett adatait, ha a biztosítási 

adatok harmadik országba való 

esetében a károsult harmadik országbeli, és a szolgáltatás teljesítéséhez ez szükséges. Az érintettet az ilyen 
adattovábbításról a biztosító minden esetben tájékoztatja. A biztosító kizárólag abban az esetben továbbítja az 

érintett adatait harmadik országba, ha az 
vagy a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések). Ha az adattovábbítással kapcsolatban kérdése 
merül fel, vagy felvilágosítást kér, akkor az érintett a biztosító 
címzett levélben (Fax: +36 (1) 301-6052; Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai és 
általános igazgatás divízió, Compliance osztály vagy a www.allianz.hu/adatvedelem 

  

  
6.  Adatbiztonsági intézkedések   

  

személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan 

   

  
A bizt

besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és az adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy milyen 
egyedi védelmi intézkedésre van szükség.   

  
7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás  
  

-elbírálás során dönthet. 

foglaltak alapján a díj vagy a vagyon- - 

 részére értesítést küld.   
Élet-, egészség- 
kockázatelbírálás az érintett hozzájárulásával történik.  

értékeli, amely alapján hozott döntés hatással lehet az ajánlat befogadására vagy elutasítására, illetve a biztosítási 
fedezetek díjára.  

http://www.allianz.hu/adatvedelem


 

33 

 

Internal 

kockázatvállalás helyszínén valóban történt-e ilyen esemény, és amennyiben a meteorológiai szolgáltató adatai ezt 

  
A www.allianz.hu lakossági v

állapítja meg a biztosító, hogy biztosítási fedezet nem áll f
  

kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek.  

  
A biztosító az 1.3.1. k) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan alkalmazott 

zközön keresztül 
-átvilágítás bármilyen okból kifolyólag 

sikertelen, és a Biztosító által elvégzett ismételt további közvetett ügyfél-átvilágítás során sem  
történik sikeres ügyfél-átvilágítás, akkor az átvilágítást személyesen meg kell ismételni a Biztosító valamely 

ügyfélkapcsolati pontján.   
Az alkalmazás mesterséges intelligencián alapuló funkciókat is ellát az alábbiak szerint:  

• Igazolványképek adatainak felismerése és automatikus beolvasása  

   

• Önarckép ké    
  

  
ügyfeleink az alkalmazásban véletlen-
készítésekor. A kép kiértékelését mesterséges intelligencia végzi.    
 Az adatkezelés a biztosító jogszabályon (Pmt.) alapuló kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, az alkalmazás a 

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#myallianztokendoc 
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely 

zhatósághoz, 

használják.  
  

8. Érintett által gyakorolható jogok  
  
1.8.1 Általános szabályok  
  
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely 

ve teljesítéséhez 

szükséges egészségügyi adatokkal kapcsolatban megadott hozzájárulás visszavonása esetén a biztosító 
megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását.  
  
Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti a biztosítótól a biztosító által kezelt 
személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az 
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.  

  
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lent részletezett jogait és a hozzájárulása visszavonásához való jogát a 

-6052; Levelezési cím: 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance osztály vagy 
a  www.allianz.hu/adatvedelem 
alábbi 
email cím, mobil telefonszám. Ha a biztosítónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 

személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.  
  

belül tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 15 22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott 

me

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#myallianztokendoc
http://www.allianz.hu/adatvedelem
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elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a biztosító elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett 

azt másként kéri.   
  
Ha 

arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
A biztosító az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 

 különöse  túlzó, a biztosító, figyelemmel a 

kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:   
   

b) megtagadhatja a kérelem    
  
1.8.2. Az érintett jogai   
  

Hozzáférési jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a biztosítótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a biztosító rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai 

(így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, 
   

  

Helyesbítéshez való jog  
A biztosító az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes 
adatokat.  
  
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog  
A biztosító az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett 
kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a biztosító 

adatai törlését.  
  
Adatkezelés korlátozásához való jog  
A biztosító az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre 

figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá 
esik, az ilyen személyes adatokat a biztosító a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 

érdekében, vagy fo   
  
Adathordozhatósághoz való jog  

érintettre vonatkozó, és korábban általa a 
biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik 

.   
  
Tiltakozáshoz való jog  
Amennyiben a biztosító jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az 
kezelheti tovább, csak az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott kivételes esetben.   
  
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok  
Az automatikus döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt 
jogokkal rendelkezik:  

- jogosult emberi beavatkozást kérni a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es 
telefonszámon, vagy személyesen, az   
- 

-6052;  Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 
Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance osztály) címzett levélben, vagy a 
www.allianz.hu/adatvedelem  oldalon található felületen.  
  

9. Jogorvoslati l   

http://www.allianz.hu/adatvedelem
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Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest,  
Falk Miksa utca 9-11.;  www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés 

helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes 
adatai kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 

ági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti 
  

  

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a 
pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU 

-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 
törvényszék   
  

     
1. A személyes adatok kezelése  

Az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Egészség- , az Allianz Hungária Önkéntes 
Nyugdíjpénztár, az , valamint az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. , mint 

-
összefüggésben az adatkezeléshez hozzájáruló természetes személy (érintett) személyes adatait az Európai 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb irányadó jogszabályok - 

törvényt -   
2.   

Allianz Hungária Zrt.    
  

Allianz Hungária Egészség-   
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 462.  
Bírósági nyilvántartási száma: 270/2004  
A székhely állama: Magyarország  
Felügyeleti szerv:  Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; tel.: 
+36 1 428 2600).  

Honlapunk címe:  https://www.allianz.hu/hu/penztarak/   
- 

  
  
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár  

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 471.  

Bírósági nyilvántartási száma: 126/1996  
A székhely állama: Magyarország  
Felügyeleti szerv:  Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; tel.: 
+36 1 428 2600).  
Honlapunk címe:  https://www.allianz.hu/hu/penztarak/   

levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 471.,; https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak.html  
  

   
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Cégjegyzékszám:  cégbíróság, Cg. 01-10-045969  
A székhely állama: Magyarország  

http://www.naih.hu/
https://www.allianz.hu/hu/penztarak/
https://www.allianz.hu/hu/penztarak/
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Felügyeleti szerv:  Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; tel.: 

+36 1 428 2600).  
Honlapunk címe:  https://www.allianzalapkezelo.hu  

Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-
dokumentumtar.html#adatkezeles  
  

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.   

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.  
Cégjegyzékszám:  -10-046806  
A székhely állama: Magyarország  
Felügyeleti szerv:  Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; tel.: 
+36 1 428 2600).  

Honlapunk címe:  https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/   

levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.; https://www.allianz.hu/hu_HU/foglalkoztatoi-
nyugdijszolgaltato.html   
3.   

adatkezelés és személyes adatok marketing célú felhasználása tárgyában egymással megállapodást kötöttek, 

gyakorolhatja az általános adatvédel
hozzájárulását kérni a közös adatkezeléshez. Az érintett tájékoztatásáért (általános adatvédelmi rendelet 13. cikk) az 

at megszerzése érdekében kapcsolatba lép.  

gy az érintettnek 

  
1. Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre és a   

  
A kezelt személyes adatok köre: érintett neve, neme, kora, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.     
    

Az adatkezelés célja:   
a. 
termékinformációk, reklámanyagok, ajánlatok küldése, értesítés akciókról, nyereményjátékokról 
(együttesen: marketing üzenetek) telefonon vagy e-mail útján.   
b.  

   

c. A biztosító marketingtevékenységének megtervezése és ezen tevékenység hatékonyságának 
növelése céljából felhasználhatja az érintettek nemét, korát, lakóhelyét (irányítószámát), illetve azt, hogy 

megkeresés érintetti körének meghatározása érdekében használja fel, de a felhasznált adatok alapján 
nem hoz létre és nem tárol olyan külön adatbázist, amelyben az érintettek azonosítható módon 
szerepelnének.  

  

2. Az adatkezelés jogalapja  
a) a 3.1. a) pont esetében az érintett által adott önkéntes és tájékozott hozzájárulása,  
b) a 3.1.b) és c) pontja esetében a biztosító jogos érdeke. A c) pont esetében a biztosító jogos üzleti érdeke, hogy a 
marketing tevékenységeit úgy 
kört érjék el.  
Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást 

   
3. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

datfeldolgozóként az alábbi a) 
  

  

  

https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/
https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/
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   a 

járnak el, az érintettek személyes a    

https://apps.mnb.hu/regiszter/), a többi 
adatfeldolgozójáról a Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.48-

között:  
i.Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (Cg.: 01 10 04807, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) melyet a 

postai küldemények iratok kezelésével és ezen iratokna
bíz meg.  

  

ii.Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, Königinstr 28. 80802 München, Németország), 
annak fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepét 
[székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]), leányvállalatai 

    
  

iii.Az INFO-SZEKTOR Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.) 
telefonos értékesítési szolgáltatást nyújt a biztosító megbízásából.  

  
  

  
éges mértékben, az alábbi tevékenységekkel 

összefüggésben jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére:  

• adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, bejelentések kérelmek kezelése,  

• értékesítési tevékenység,  

• marketing és reklámtevékenység,  

•   
4. Adatbiztonsági intézkedések  

  
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lent részletezett jogait és a hozzájárulása visszavonásához való jogát 

általános igazgatás divízió, Compliance osztály, Fax: +36 (1) 301-
6052;  levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 191.;), a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 
(1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, személyesen, az ügyfélkapcsolati pontokon vagy 

www.allianz.hu/adatvedelem en 
gyakorolhatja.  

  
5. Automatizált döntéshozatal  

Az adatok kezelése emberi beavatkozással történik.  
Az érintetti jogokra és a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a II. fejezetben található.  
  

  
  

  
Az Allianz elektronikus értékesítési felületein (ideértve a www.allianz.hu

szolgáló csatornát is) beküldött biztosítási ajánlat megtétele után az adatok automatikusan feldolgozásra kerülnek a 
biztosító informatikai rendszerében.  

biztosítási ajánlat beküldésével történik. A   

-mail címre visszaigazoló 
email-t küld. Amennyiben a biztosítóhoz beérkezett ajánlat kockázat elb
a megadott e-   
  

  
Az 1. pontban foglaltak 

  

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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en bármikor 

ebben megállapodás történt) elektronikus formában a www.allianz.hu oldalon, az Allianz Ügyfélportál felületre 

  
  

  

www.allianz.hu oldalon, 

  
  

4. Az adatbeviteli hibák javítása  
  

-1-421-es telefonszámon;  
  

 https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat oldalon.  
  
V. Tájékoztató távértékesítés keretében kötött pénzüg   

  
A szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás  
  

  

-
ítés keretében kötött pénzügyi 

  
  

  
 többek között  a szolgáltatás és ellenszolgáltatás, valamint a fizetés és teljesítés 

  

  
Elállási jog  

nélkül elállhat.  

 
biztosító számlájára befizeti.  
  
Az elállási jog gyakorlása abban az esetb

  
Az elállási jog érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot a szolgáltatóra vonatkozó tájékoztató részben megadott 

levelezési címre, faxszámra, vagy e-mail címre szükséges eljuttatni.  
  

amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.  
  

  
Amennyiben a fogyasztó kifejez

  
  
VI. Elektronikus kommunikáció szabályai  
 Jelen fejezet szabályait kizárólag a biztosító lakossági term -

-, baleset-, betegség-

biztosítás,  k.  

http://www.allianz.hu/
http://www.allianz.hu/
https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat
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elektronikus nyilatkozattétel szabályait egészítik ki. 
alkalmazandók.  
A  köteles megadni az e-

 által 
   

  
A biztosító alapterméke az e- káció 
az Allianz Ügyfélportálon keresztül, email címre és mobiltelefonszámra küldött értesítések, nem-életbiztosítások 
esetében online kárbejelentés, illetve szemle).   
A www.allianz.hu  csak e-kommunikáció vállalásával vagy e- - , valamint 
lakásbiztosítások esetében csak e-

Otthonbiztosítás a www.allianz.hu oldalon e-termékként  vagy e-    
Ha a www.allianz.hu 

 bankkárt
 

esetén pedig - az általános - visszautalja a nek.  
A többi értékesítési csatornán a -termék, vagy az 

-életbiztosítások esetében pótdíj 

 az e-
-termék , vagy 

e-kommunikáció választása esetén kedvezményt nyújt.  
Élet-   lakásbiztosítások esetében e-termék nem választható.  
Egészségbiztosítás esetében az ügyfél postai kommunikácót, elektronikus kommunikációt, vagy e-terméket (e-
ügyintézés) választhat. Az Allianz Egészségprogram esetén a biztosító pótdíjat alkalmaz postai vagy elektronikus 
kommunikáció választása esetén.  

megadott e- tse és beküldje a 
biztosító részére. A biztosító a linkre való belépéshez szükséges kódot szöveges üzenetben (SMS), a  által 
megadott mobiltelefonszámra küldi meg.  
  

E-
a szolgáltatással (kárrendezéssel) kapcsolatos dokumentumokat elektronikus formában bocsátja a  
rendelkezésére az alábbiak szerint:  

• e-mailben, csatolmányként,  

•  t az általa megadott e-mail címen értesíti.  
  
Az Ügyfélportál szolgáltatásait a VII. fejezetben foglaltak alapján lehet igénybe venni.   

  
A biztosító minden e-  számára biztosítja - a postai kommunikáció 
mellett is -
Ügyfélportálon.  
  
A biztosító az írás

  
  

   
  
A t.   
  

 által megadott mobiltelefonszámra 

is értesítést (SMS) küld.  
  
A  köteles valós, az elektronikus értesítések fogadására alkalmas e-mail címet, valamint valós, a szöveges 
üzenetek (SMS) és a telefonhívások fogadására alkalmas mobiltelefonszámot megadni és biztosítóval folytatott 
kommunikáció során 

 -mail címét és mobiltelefonszámát módosíthatja, de 
nem törölheti.   

http://www.allianz.hu/
http://www.allianz.hu/
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A  által megadott elek  

 abból származó károkért, illetve hátrányos 
  

Az e-mail cím, mobiltelefonszám megváltozását 8 napon belül be kell jelentenie telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy 
a www.allianz.hu honlapon. A változás bejelentésének elmulasztásából származó károkért a biztosító nem vállal 

  
Az e-mailen küldött nyilatkozatot a biztosító csak abban az esetben fogadja el, ha az egy, korábban a biztosító 

számára bejelentett e-   
  
VII. Allianz Ügyfélportál használati feltételei  
  
  

használatáért külön díjat nem számít fel.  
  

 számára, hogy a szolgáltatás keretein belül biztosítási 
zött 

  

  
3. Az Ügyfélportál szolgáltatásait az veheti igénybe, aki a biztosítónál legalább egy olyan érvényes biztosítással 
rendelkezik, amely az Ügyfélportálon keres     
  
4. Az Ügyfélportál használatát a  -termék választásával, az 
Ügyfélportál feltételeinek elfogadásával, vagy Ügyfélportál regisztráció kezdeményezésével igényelheti.  A 

.  Az Ügyfélportál 

 jogosulttá válik az Ügyfélportál 
szolgáltatásainak igénybevételére.  
  

-24 óráig. A biztosító fenntartja  
üzemszünetet a  

biztosító   webhelyén, a www.allianz.hu  érdekkörében felmerült 

hibákért, károkért a biztosító nem felel.  
  
6. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélportál szolgáltatásait bármikor módosítsa, új 

 webhelyén teszi közzé.   
  

- és keresztnév, 
továbbá a  által, a biztosítás megkötése vagy módosítása során a biztosítóval közölt mobiltelefon számának 

megadott adatok 
alapján további pontosítást tart szükségesnek, akkor  -
/ügyfélszámlaszámlaszámát is. A regisztráció során az SMS-ben kapott kódot kell megadni, majd a folyamat végén a 

 az Ügyfélportálra az e-mail címének és választott jelszavának, valamint az sms-ben kapott kód 
megadásával tud belépni.   
  

8. A  köteles mindenkivel szemben titkosan kezelni a jelszavát, illetve a  felel azért, hogy az  
általa megadott e-mail fiókhoz és mobiltelefonszámhoz nem fér hozzá olyan személy, akivel kapcsolatosan nem  

  
e-  maga köteles  
viselni, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.  
  

  
ideiglenes letiltására kerül sor. Az Ügyfélportál felületén  
Visszaélés gyanúja esetén a biztosító a  
letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben 24 óra elteltével kerül feloldásra.  
  
10.  tudomásul veszi, hogy ha az Ügyfélportál szolgáltatásai keretében végrehajtott módosításai, bejelentései 

  

  

http://www.allianz.hu/
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 internet szolg

illetve a    
valamint az azokból származó károkért, illetve hátrányos jogkövetkezményekért.  
  
12. A  az Ügyfélportálon tett nyilatkozattal kérheti a biztosítótól az Ügyfélportál regisztrációjának törlését, 

höz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni. 

  
  
13. Az Ügyfélportálon keresztül megtett nyilatkozat a biztosítóval szemben akkor joghatályos, ha a biztosító az igény 
végrehajtását, vagy a kérelem befogadását az Ügyfélportálon üzenetben visszaigazolta.  
  
  

VIII. A biztosító szolgáltatása, kárrendezés  
  

egészítik ki.  
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosított/ károsult/sérelmet szenvedett fél (továbbiakban: fél) a 
bizonyítás általános szabályai szerint jogosult bármilyen eszközzel, dokumentummal a biztosítási esemény, a károk, 
költségek, illetve a nem vagyoni sérelem igazolására.  

A biztosító részére becsatolt dokumentum esetében a fél köteles gondoskodni arról, hogy azok kizárólag azokat a 
személyes adatokat tartalmazzák, amelyek a kár- vagy szolgáltatási igény alátámasztására szolgálnak (például 
hagyatéki eljárásban kizárólag a biztosító szolgáltatására jogosult személyes adatait tartalmazzák; vagy bírósági 

etesen kitakarni 
vagy kitörölni a dokumentumban.  
További információt és példatárat a kárrendezési, szolgáltatási igény elbírálása szempontjából nem releváns 

személyes adatok kitakarásával kapcsolatban a www.allianz.hu/adatvedelem oldalon talál.  
  
IX. Érdekmúlással kapcsolatos dokumentumok lakásbiztosítások esetén   
  

  
  

Az érdekmúlás tényét a  

 az érdekmúlás tényét hitelt é
   

  
A biztosító részére becsatolt dokumentum esetében az azt benyújtó személy köteles gondoskodni arról, hogy a 
dokumentum kizárólag olyan személyes adatokat tartalmazzon, amelyek az érdekmúlás alátámasztására 

alkalmasak.  Tehát a benyújtott dokumentumból azonosíthatók legyenek az alábbiak:   

• a biztosított ingatlan,    

•  érdeke ( /biztosított),    

•    

• 
birtokbaadás napja vagy a tulajdon   

értékesítése, kötbérrel kapcsolatos kikötések, harmadik személy személyes adatai) a dokumentumot benyújtó személy 
kötel   
  
  
  
Allianz Hungária Zrt.  
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- egészségbiztosítási 

 szolgáltatások összefoglaló táblázata 
 

1. csomag 2. csomag 3. csomag 

 

Biztosítási fedezetek és szolgáltatási limitek 

Orvosi Call Center (0-24) 

 

maximum 1.000.000 Ft (3 év leforgása alatt) 

 

év 

250.000 

 
 

Diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatok (alap) 

50.000 Ft/biztosítási év 
75.000 

Ft/biztosítási év 
100.000 Ft/biztosítási év 

vizsgálatok 

300.000 Ft/biztosítási év 

 

Nincs 

- belgyógyászati vizsgálat (anamnézis, testsúly, 

 

- alap laborvizsgálat (teljes vérkép, süllyedés, 

CRP, vércukor, húgysav, Fe, K, Na, Cl, LDL, HDL, 

összkoleszterin, triglicerid, májfunkció (GOT, 

GPT, GGT, AP, LDH), vesefunkció (kreatinin, 

karbamid, eGFR), összbilirubin, direkt bilirubin 

- EKG, 

- hasi és kismedencei UH 

1. csomag díja:  

5 4  

 

2. csomag díja:   

7 15  

 

3. csomag díja:  

9 800 Ft/hó  

 
 


