
 

A Biztosítási titok kezelése 
(Érvényes: 2021. január 1-től) 

 

 

1. A biztosítási titok kezelésére 

vonatkozó általános szabályok 

 

1. A Biztosító köteles a Bit. 135-143. §-

aiban, valamint a 149-151. §-aiban 

meghatározott biztosítási titokra vonatkozó 

szabályokat maradéktalanul betartani. 

 

2. A Biztosító az ügyfelek személyes és 

különleges adatait az ügyfelek 

hozzájárulása alapján jogosult kezelni. 

 

3. A Biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek 

azon biztosítási titoknak minősülő adatait, 

amelyek a biztosítási szerződéssel, annak 

létrejöttével, nyilvántartásával, a 

szolgáltatással összefüggnek. Az 

adatkezelés célja csak a biztosítási 

szerződés megkötéséhez, módosításához, 

állományban tartásához, a biztosítási 

szerződésből származó követelések 

megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által 

meghatározott egyéb cél lehet.  

 

4. A 1.3. pontban meghatározott céltól 

eltérő célból végzett adatkezelést a 

Biztosító csak az ügyfél előzetes 

hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás 

megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti 

hátrány, és annak megadása esetén 

részére nem nyújtható előny. 

 

5. A biztosítási titok tekintetében, időbeli 

korlátozás nélkül – ha törvény másként 

nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség 

terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, 

alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a 

Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük 

során bármilyen módon hozzájutottak. 

 

6. A Biztosító a személyes adatokat a 

biztosítási jogviszony fennállásának idején, 

valamint azon időtartam alatt kezelheti, 

ameddig a biztosítási jogviszonnyal 

kapcsolatban igény érvényesíthető. 

 

7. A Biztosító a létre nem jött biztosítási 

szerződéssel kapcsolatos személyes 

adatokat addig kezelheti, ameddig a 

biztosítási szerződés létrejöttének 

meghiúsulásával kapcsolatban igény 

érvényesíthető. 

 

8. A Biztosító köteles törölni minden olyan, 

ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem 

jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos 

személyes adatot, amelynek kezelése 

esetében az adatkezelési cél megszűnt, 

vagy amelynek kezeléséhez az érintett 

hozzájárulása nem áll rendelkezésre, 

illetve amelynek kezeléséhez nincs 

törvényi jogalap 

 

9. Az elhunyt személyhez kapcsolódó 

adatok kezelésére a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. Az elhunyt 

személlyel kapcsolatba hozható adatok 

tekintetében az érintett jogait az elhunyt 

örököse, illetve a biztosítási szerződésben 

nevesített jogosult is gyakorolhatja. 

 

10. Az adattovábbítási nyilvántartásban 

szereplő személyes adatokat a 

jogszabályozási rendelkezésektől függően 

és egyéb rendelkezés hiányában az 

adattovábbítástól számított öt év elteltével 

törölni kell. 

 

11. A Biztosító kötelezettséget vállal 

arra, hogy megfelelő nyilvántartással 

rendelkezik, amely megvalósítja a 

biztosítási titok védelmét. 

 

 

 



 

2. A biztosítási titok 

továbbítására vonatkozó szabályok 

 

1. Biztosítási titok csak akkor adható ki 

harmadik személynek, ha: 

a) a Biztosító ügyfele vagy annak 

képviselője a kiszolgáltatható biztosítási 

titokkört pontosan megjelölve, erre 

vonatkozóan írásbeli felmentést ad, 

b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség 

nem áll fenn. 

 

2. A Bit. alapján a biztosítási titok 

megtartásának kötelezettsége nem áll 

fenn: 

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, 

b) a nyomozás elrendelését követően a 

nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 

c) a büntetőügyben, polgári peres vagy 

nemperes eljárásban, közigazgatási 

határozatok bírósági felülvizsgálata során 

eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 

szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben 

eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a 

természetes személyek adósságrendezési 

eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi 

Csődvédelmi Szolgálattal, családi 

vagyonfelügyelővel, bírósággal, 

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, 

továbbá az általa kirendelt szakértővel, 

e) az adóhatósággal szemben, ha 

adóügyben, az adóhatóság felhívására a 

Biztosítót törvényben meghatározott 

körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy 

ha a biztosítási szerződésből eredő 

adókötelezettség alá eső kifizetésről 

törvényben meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettség terheli, 

f) a feladatkörében eljáró 

nemzetbiztonsági szolgálattal, 

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági 

Versenyhivatallal, 

h) a feladatkörében eljáró 

gyámhatósággal, 

i) az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében 

foglalt esetben az egészségügyi 

államigazgatási szervvel, 

j) törvényben meghatározott feltételek 

megléte esetén a titkosszolgálati eszközök 

alkalmazására, titkos információgyűjtésre 

felhatalmazott szervvel, 

k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik 

vállalkozásával, valamint együttbiztosítás 

esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, 

l) az állomány-átruházás keretében 

átadásra kerülő biztosítási szerződési 

állomány tekintetében – az erre irányuló 

megállapodás rendelkezései szerint – az 

átvevő biztosítóval, 

m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez 

szükséges adatok tekintetében a 

kiszervezett tevékenységet végzővel, 

továbbá a könyvvizsgálói feladatok 

ellátásához szükséges adatok tekintetében 

a könyvvizsgálóval, 

n) fióktelep esetében - ha a magyar 

jogszabályok által támasztott 

követelményeket kielégítő adatkezelés 

feltételei minden egyes adatra nézve 

teljesülnek, valamint a harmadik országbeli 

biztosító székhelye szerinti állam 

rendelkezik a magyar jogszabályok által 

támasztott követelményeket kielégítő 

adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik 

országbeli biztosítóval, 

biztosításközvetítővel, 

o) a feladatkörében eljáró alapvető jogok 

biztosával, 

p) a feladatkörében eljáró Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósággal, 

q) a mezőgazdasági biztosítási szerződés 

díjához nyújtott támogatást igénybe vevő 

biztosítottak esetében az agrárkár-

megállapító szervvel, a mezőgazdasági 

igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési 

szervvel, valamint az agrárpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium 

irányítása alatt álló, gazdasági 

elemzésekkel foglalkozó intézménnyel 

szemben, ha az a)-j) n), s) és t) pontban 

megjelölt szerv vagy személy olyan írásbeli 



 

megkereséssel fordul a Biztosítóhoz, 

amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a 

biztosítási szerződés megjelölését, a kért 

adatok fajtáját, az adatkérés célját és 

jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban 

megjelölt szerv vagy személy kizárólag a 

kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és 

jogalapját köteles megjelölni; a cél és a 

jogalap igazolásának minősül az adat 

megismerésére jogosító jogszabályi 

rendelkezés megjelölése is, 

r) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi 

intézménnyel szemben a pénzügyi 

szolgáltatásból eredő követeléshez 

kapcsolódó biztosítási szerződés 

vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény 

írásbeli megkereséssel fordul a 

Biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél 

nevét vagy a biztosítási szerződés 

megjelölését, a kért adatok fajtáját és az 

adatkérés célját. 

 

3.   Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, 

ha: 

a) a Biztosító által az adóhatóság felé 

történő adatszolgáltatás a Magyarország 

Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok 

Kormánya között a nemzetközi adóügyi 

megfelelés előmozdításáról és a FATCA 

szabályozás végrehajtásáról szóló 

Megállapodás kihirdetéséről, valamint az 

ezzel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény 

(a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos 

nemzetközi közigazgatási együttműködés 

egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. 

§-ában foglalt kötelezettség teljesítésében 

merül ki, 

b) ha a Biztosító által az adóhatóság felé 

történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-

ában foglalt kötelezettség, valamint a 

FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 

43/C. §-ában foglalt kötelezettség 

teljesítésében merül ki. 

 

4. A biztosítási titok megtartásának 

kötelezettsége nem áll fenn abban az 

esetben, ha a Biztosító az Európai Unió 

által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtásáról 

szóló törvényben meghatározott 

bejelentési kötelezettségének tesz eleget. 

 

5. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a 

felügyeleti ellenőrzés során a 

csoportfelügyelet esetében a 

csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi 

csoport irányító tagja részére történő 

átadása. 

 

6. A biztosítási titok megtartásának 

kötelezettsége nem áll fenn abban az 

esetben, ha: 

a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi 

kötelezettségvállalás alapján külföldi 

bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének 

teljesítése céljából – írásban kér biztosítási 

titoknak minősülő adatot; 

b) a pénzügyi információs egységként 

működő hatóság a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló törvényben 

meghatározott feladatkörében eljárva vagy 

külföldi pénzügyi információs egység 

írásbeli megkeresésének teljesítése 

céljából írásban kér biztosítási titoknak 

minősülő adatot. 

 

7. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a 

Biztosító által a harmadik országbeli 

biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy 

harmadik országbeli adatfeldolgozó 

szervezethez történő adattovábbítás abban 

az esetben: 

a) ha a Biztosító ügyfele ahhoz írásban 

hozzájárult, vagy 

b) ha az ügyfél hozzájárulásának 

hiányában, az adattovábbításnak 

törvényben meghatározott adatköre, célja 

és jogalapja van, és a harmadik országban 

a személyes adatok védelmének megfelelő 

szintje az információs önrendelkezési 



 

jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott bármely 

módon biztosított. 

 

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak 

másik tagállamba történő továbbítása 

esetén a belföldre történő adattovábbításra 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

8. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: 

a) az olyan összesített adatok 

szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek 

személye vagy üzleti adata nem állapítható 

meg, 

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű 

vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti 

felügyeleti hatóság számára a felügyeleti 

tevékenységhez szükséges 

adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és 

a magyar felügyeleti hatóság közötti 

megállapodásban foglaltaknak, 

c) a jogalkotás megalapozása és a 

hatásvizsgálatok elvégzése céljából a 

miniszter részére személyes adatnak nem 

minősülő adatok átadása, 

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő 

felügyeletéről szóló törvényben foglalt 

rendelkezések teljesítése érdekében 

történő adatátadás. 

 

3. A veszélyközösség védelme 

céljából történő adatátadás 

 

1. A Biztosító – a veszélyközösség 

érdekeinek a megóvása érdekében – a 

jogszabályokban foglalt vagy a 

szerződésben vállalt kötelezettségének 

teljesítése során a szolgáltatások 

jogszabályoknak és szerződésnek 

megfelelő teljesítése, a biztosítási 

szerződésekkel kapcsolatos 

visszaélések megakadályozása céljából 

jogosult megkereséssel fordulni más 

biztosítóhoz az általa kezelt alábbi 

adatok vonatkozásában: 

a) a szerződő, a biztosított, a 

kedvezményezett és a károsult 

személyazonosító adatai, 

b) a biztosított vagyontárgyak, követelések 

vagy vagyoni jogok beazonosításához 

szükséges adatok, 

c) a b) pontban meghatározott 

vagyontárgyakat, követeléseket vagy 

vagyoni jogokat érintően bekövetkezett 

biztosítási eseményekre vonatkozó adatok, 

d) a megkeresett biztosítónál megkötött 

szerződés megkötésével kapcsolatban 

felmerült kockázat felméréséhez 

szükséges adatok, és 

e) a megkeresett biztosítónál megkötött 

szerződés alapján teljesítendő 

szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához 

szükséges adatok. 

 

2. A Biztosító a megkeresés 

eredményeként kapott adatokat biztosított 

érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, 

illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fent 

meghatározottól eltérő célból nem 

kapcsolhatja össze. 

a) A megkeresésnek tartalmaznia kell az 

ott meghatározott személy azonosításához 

szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, 

valamint az adatkérés céljának 

megjelölését. A megkeresés és annak 

teljesítése nem minősül a biztosítási titok 

megsértésének. A Biztosító felelős a 

megkeresési jogosultsága tényének 

fennállásáért. 

b) A megkeresett biztosító a 

jogszabályoknak megfelelő megkeresés 

szerinti adatokat a megkeresésben 

meghatározott megfelelő határidőben, 

ennek hiányában a megkeresés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon 

belül köteles átadni a Biztosítónak. A 

megkeresésben megjelölt adatok 

teljesítésének a helyességéért és 

pontosságáért a megkeresett biztosító a 

felelős. 

c) A Biztosító a megkeresés 

eredményeként tudomására jutott adatot a 



 

kézhezvételt követő kilencven napig 

kezelheti, azonban, ha a megkeresés 

eredményeként a Biztosító tudomására 

jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek az 

érvényesítéséhez szükséges, az 

adatkezelés időtartama meghosszabbodik 

az igény érvényesítésével kapcsolatban 

indult eljárás befejezéséig. 

d) Ha a megkeresés eredményeként a 

Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító 

jogos érdekeinek az érvényesítéséhez 

szükséges, és az igény érvényesítésével 

kapcsolatban az eljárás megindítására az 

adat megismerését követő egy évig nem 

kerül sor, az adat a megismerést követő 

egy évig kezelhető. 

e) A Biztosító a megkeresés és a 

megkeresés teljesítésének tényéről, 

továbbá az abban szereplő adatok köréről 

a megkereséssel érintett ügyfelet a 

biztosítási időszak alatt legalább egyszer 

értesíti. 

f) Ha az ügyfél az Infotv.-ben szabályozott 

módon az adatairól tájékoztatást kér és a 

Biztosító már nem kezeli a kérelemmel 

érintett adatokat, akkor ennek a tényéről 

kell tájékoztatni a kérelmezőt. 

 

4. Az ügyfelek adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai és azok 

érvényesítése 

 

1. Az ügyfél jogosult a Biztosítótól 

kérelmezni: 

a) tájékoztatást személyes és különleges 

adatai kezeléséről, 

b) személyes vagy különleges adatainak 

helyesbítését, valamint 

c) személyes vagy különleges adatainak – 

a kötelező adatkezelés kivételével – 

törlését vagy zárolását, emellett 

d) az Infotv. 21. §-ban meghatározott 

esetekben tiltakozhat személyes adatainak 

kezelése ellen. 

 

2. A 4.1 pontban felsoroltakat az ügyfél 

írásban kérheti a Biztosítótól, ha 

személyazonosságát okiratokkal igazolta. 

a) A Biztosító gondoskodik a személyes és 

különleges adatok biztonságáról, megteszi 

azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., 

valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. 

b) A Biztosító a vele szerződő bel- és 

külföldi adatkezelőt, illetve adatfeldolgozót, 

szerződésben nyilatkoztatja az adatok 

kezelésére, feldolgozására és 

továbbítására szolgáló eljárások és 

berendezések biztonsági előírásoknak való 

megfeleléséről, illetőleg az 

adatszolgáltatás és adattárolás 

biztonságának szintjéről, valamint az ezért 

viselt felelősségükről. A személyes és 

különleges adatokat a Biztosító kizárólag 

azon adatkezelő, illetve adatfeldolgozó 

részére jogosult továbbítani, amelynél az 

adatvédelemnek az irányadó jogszabályok 

által támasztott követelményei valamennyi 

adatra nézve teljesülnek. 

c) Abban az esetben, ha a személyes vagy 

különleges adatokhoz fűződő jogokat 

megsértik, az ügyfél a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát 

kezdeményezheti, vagy bírósági eljárást 

indíthat. Az adatkezeléssel kapcsolatos 

részletes jogokat és jogorvoslati 

lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. 

és 30. alfejezetei tartalmazzák. 
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