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I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
1. A BIZTOSÍTÓ FŐBB ADATAI
Név: Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság,
Cg. 01-10-041356
A székhely állama: Magyarország
Elektronikus elérhetőség: 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 (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.).
Társaságunk az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ
egyik legnagyobb biztosítócsoportjának a tagja. Az Allianz Hungária Zrt. Magyarország egyik legjelentősebb
pénzügyi szolgáltatójaként sokéves hazai és nemzetközi
tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére.
A biztosító a fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről
szóló éves jelentést a honlapján teszi közzé. Társaságunk
1990-től részvénytársasági formában működik, és a Felügyelet engedélyével biztosítási tevékenység végzésére
jogosult.

2. IRÁNYADÓ JOG
A biztosítóval kötött szerződésekre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A biztosítási szerződésre a termékre
vonatkozó általános vagy különös szerződési feltételekben
nem szereplő kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

3. A BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A biztosító termékeit függő és független biztosításközvetítő
is értékesítheti.
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A biztosító az életbiztosítási termékek közül a biztosítási
alapú befektetési terméket a jogszabályi előírásoknak
megfelelően tanácsadással értékesíti.
Az értékesítéshez kapcsolódó tanácsadás kizárólag a termék
szerződéskötést megelőző, szerződő által történő kiválasztására vonatkozik. Ezen túl a jogszabályoknak megfelelően a
biztosító korlátozhatja a befektetési lehetőségek választását,
az ügyfél alkalmassági kérdőívének megfelelően.
A biztosító befektetési tanácsot és a szerződéskötést követően folyamatos tanácsadást nem nyújt az ügyfélnek,
illetve rendszeres értékelést nem végez, továbbá az alkalmasságot rendszeresen nem értékeli.
A közvetítő díjazásra a biztosítóval való megállapodás
alapján jogosult a közvetített és gondozott szerződésekkel
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kapcsolatban. A díjazást, amelyet a biztosítási díj tartalmaz, a biztosító fizeti részére.

4. A BIZTOSÍTÁSI TITOKKAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan minősített
adatot nem tartalmazó, a biztosító, a viszontbiztosító,
a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a
biztosító, a viszontbiztosító és a biztosításközvetítő egyes
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire
vonatkozik.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek,
ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll
fenn, illetve a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy
annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört
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. §-a alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
–	a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
–	az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és ügyészséggel szemben;
–	büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a bíróság
által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási
eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a természetes
személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi
vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben;
–	a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel továbbá az
általa kirendelt szakértővel szemben;
–	az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha
biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség terheli;
–	a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal
szemben;
–	a nemzetbiztonsági szolgálat, előkészítő eljárást
folytató szerv, a nyomozó hatóság, és az ügyészség,
továbbá tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a
tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.
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A Bit. 138-139. §-ai alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá:
–	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 visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
b)	a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel
vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel;
–	ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;
–	ha 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
a biztosítótól, valamint ha a biztosító csoportszinten
meghatározott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás
elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti;
–	a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal
szemben;
–	a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;
–	az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.
§ (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi
államigazgatási szervvel szemben;
–	törvényben meghatározott feltételek megléte esetén
titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben;
–	a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával,
valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben;
–	a törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a
járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel
kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási
hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási
szervével szemben;
–	az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő
biztosítóval szemben;
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–	a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok
egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási
Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel,
a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési
megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik
jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési
joga alapján – a károkozóval szemben;
–	a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel
szemben;
–	a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval szemben;
–	a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával
szemben;
–	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;
–	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;
–	a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal
szemben
–	a Gfbt. szerinti e-kárbejelentő felületen megadott adatoknak a kárbejelentő alkalmazás működtetése, a biztosítási eseményhez kapcsolódó, szükséges információk
begyűjtése és a biztosítók részére kárrendezés céljából
történő továbbítása tekintetében a MABISZ-szal szemben.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által
az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az adó- és
egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/H. §-ában foglalt
kötelezettség, valamint 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: FATCAtörvény) 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.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) 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, az adatkérés célját.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a
felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a
viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz,
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az
esetben:
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 továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.
A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk biztosítási szolgáltatásai
során igénybe vesz külső közreműködőket is, akik előzetes
hozzájárulás vagy a fent ismertetett Bit. 138. §-ában foglalt felhatalmazás alapján (így különösen kiszervezési szerződés keretében) személyes adatokat és biztosítási titkokat
is megismerhetnek.
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Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az
egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak
nem minősülő adatok átadása,
c) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről
szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
2021. március 10-ei hatállyal a biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig
az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az érintett biztosítási
szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a
biztosítási szerződés fennállásáról, a biztosítást igazoló
okirat számáról, az általános szerződési feltételekről, a
szerződés díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, valamint a szerződés évfordulójáról az elhunyt
szerződő közeli hozzátartozója, illetve a vagyontárgy
5/11

birtokosa részére – annak írásbeli kérelmére – adatot
szolgáltathat, feltéve, hogy e minőségét a kérelmező
okirattal igazolja. A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő ezen adatszolgáltatás
nem jelenti a biztosítási titok sérelmét.

5. TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL
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.
A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az
alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük:
–	Panaszkezelésünk során a biztosítási tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §, a 437/2016. (XII.
16.) Korm. rendelet, a 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet,
valamint a 16/2021. (XI.25.) számú MNB ajánlás rendelkezései alapján járunk el.
–	A hozzánk beérkezett kritikák és panaszok fokozott
figyelembevételével törekszünk arra, hogy Ügyfeleink
érdekében javítsuk szolgáltatásaink, termékeink minőségét, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük Ügyfeleink elégedettségét. Ehhez a
panaszok gyors és hatékony orvoslása is hozzájárul.
–	Panasz-ügyintézési eljárásunk garantálja, hogy minden
panaszt alaposan, elfogulatlanul és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, Ügyfeleinknek minden
esetben megfelelő választ adjunk, és a megalapozott
panaszokat minél gyorsabban orvosoljuk. A panaszügyek vizsgálata alatt minden vonatkozó körülményt
figyelembe veszünk, minden felmerült problémát,
kifogást megvizsgálunk és megválaszolunk Ügyfeleink
számára. Panaszokkal foglalkozó szakképzett munkatársaink ügyfélközpontúan, fogyasztóbarát módon és
empatikusan járnak el a panaszkivizsgálás, a megoldás
kapcsán. Panaszkezelési folyamatunk során közérthetően kommunikálunk Ügyfeleinkkel, átláthatóan és
kiszámíthatóan cselekszünk, a jóhiszeműség és tisztesség alapelveit tartjuk szem előtt.
	Panaszkezelési eljárásunk során kiemelt figyelmet fordítunk
azokra az esetekre, amelyekben Ügyfelünk megalapozott
panasza Társaságunk alkalmazottjaira és a velünk együttműködő partnereink viselkedésére, eljárására irányul.
–	Ügyfeleink megkereséseit – amikor csak lehet – már
az első kapcsolat szintjén kezeljük, esetleges hibáinkat javítjuk. Ha az ügy bonyolultabb, és megoldásához hosszabb időre van szükség, az ügy panaszként
Fogyasztóvédelmi csoportunkhoz kerül, ahol központi
panaszkezelést működtetünk. A Fogyasztóvédelmi
csoportunkon belül, szakértő munkatársaink a fogyasztóvédelmi referensek, akik kiemelt figyelemmel járnak
el a panaszügyek rendezése kapcsán, felkészültségük,
tapasztalatuk biztosítja a fogyasztóvédelem és ügyfélközpontúság állandó szem előtt tartását.

–	A vonatkozó jogszabály a Társaságunkhoz történő
beérkezést követően 30 napot biztosít a panaszügyek
érdemi kivizsgálására és megválaszolására. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink az
egyszerűbb esetekben ennél rövidebb idő alatt választ
kapjanak.
–	Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy véleményüket minél könnyebben,
egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék élőszóban,
telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben.
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A panaszügyek kivizsgálása térítésmentes, ezért Társaságunk külön díjat nem számít fel.
Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:
–	
Szóban, személyesen: A véleményeket és észrevételeket hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján vagy
szerződött partnerénél – https://www.allianz.hu/hu_HU/
lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/ugyfelkapcsolatipontok.html – kollégáink, partnereink meghallgatják
és a panaszt írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön
másolati példányt kap. Társaságunk székhelyén Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol személyesen
is megtehetik, leadhatják panaszukat (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52.). Igény esetén Központi ügyfélszolgálatunkra a telefonos ügyfélszolgálaton (+36
(1/20/30/70) 421-1-421) tud időpontot foglalni, valamint
elektronikus úton is biztosítjuk ezt a lehetőséget, jelzésétől számított 5 munkanapon belül. A Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 8-18, kedd-csütörtök:
8-16, péntek: 8-14 óra.
–	
Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk a
+36 (1/20/30/70) 421-1-421 számokon érhető el (nem
emelt díjas szolgáltatás). Nyitvatartási idő: hétfő-szerda
és péntek: 8-18, csütörtök: 8-20 óra között.
–	
Faxon: +36 (1) 269-2080-as számon.
–	
Elektronikus úton: A www.allianz.hu oldalon keresztül a (https://apps.allianz.hu/aem/panaszkezeles?_
ga=2.24729914.1453861733.1646132575-1130248292.
1602486872) vagy a biztositopanasz@allianz.hu címen.
Amennyiben a kapcsolattartás céljából korábban bejelentett és nyilvántartásba vett elektronikus levelezési
címről (email címről) érkezik az Ön megkeresése, úgy arra
elektronikus úton küldjük meg válaszunkat titkosítva.
Amennyiben megkeresése nem a fent említett elektronikus levelezési címről (email címről) érkezik, abban az
esetben email-en csak biztosítási titkot nem tartalmazó
választ küldhetünk Ügyfeleink részére, minden egyéb
esetben postai úton kell válaszolnunk (kivételt képeznek
a kifejezetten elektronikus szolgáltatásra szerződött
Ügyfeleink). Üzemzavar esetén az itt felsorolt további
módok közül választhat.
–	
Írásban: Leveleiket a 1368 Budapest, Pf.: 191. címre
küldhetik, az Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi
csoport nevére (a Fogyasztóvédelmi csoporton belül
működik a központi panaszkezelés). A gördülékenyebb
ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van
az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényszám, szerződésszám, ügyfélszám, kárszám).
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Amennyiben az Ügyfél nem személyesen, hanem meghatalmazott útján jár el a panaszügyben, a fentieken
túl érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges.
A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazó ügyfél
és a meghatalmazott teljes nevét, címét, anyja nevét és
születési helyét és idejét, a meghatalmazás tárgyát, szerződésszámot, kötvényszámot vagy kárszámot (amen�nyiben bármelyik rendelkezésre áll. A meghatalmazást
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni – utóbbinak megfelel két tanú
aláírása a teljes nevük és lakcímük feltüntetése mellett.
(Meghatalmazás minta a https://www.allianz.hu/hu_HU/
lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/panaszbejelentes.
html#panaszkezeles címről letölthető).
Ügyfeleink részére panasz bejelentő lapokat biztosítunk,
melyen egyszerűen megadhatják panaszukat, ezt a
dokumentumot akár kézzel, akár elektronikusan is kitölthetik, majd az Önöknek legmegfelelőbb módot választva
leadhatják személyesen a fent megjelölt helyeken, vagy
postázhatják, faxolhatják, e-mailben elküldhetik részünkre,
ahogy az Önöknek kényelmes. (A panaszbejelentő lapot
internetes oldalunkon a https://www.allianz.hu/hu_HU/
lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/panaszbejelentes.
html#panaszkezeles címen érhetik el.)
A panaszbejelentő lap tartalmazza az Ügyfél nevét, címét
(lakcímét, székhelyét, illetve amennyiben szükséges, levelezési címét), a panasz előterjesztésének helyét, idejét,
módját a panasz részletes leírását, a szerződéses adatokat
(szerződésszám, ügytől függően ügyfélszám, kárszám), a
csatolt dokumentumokat, aláírást, átvétel igazolását (szükség szerint). Kérjük, hogy a panaszbejelentő lapon minden
mellékletet soroljon fel, valamint kifogását tüntesse fel,
amivel kapcsolatban kivizsgálást kér tőlünk.
Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban – kézzel, géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatja részünkre
panaszát.
Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és Társaságunk a panaszát elutasítja, vagy nem kap választ,
az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:
A Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; illetve a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását kezdeményezheti.
Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a Pénzügyi Békéltető
Testület előtt 500.000,- Ft-ig terjedő ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett. Az általános alávetés
nem terjed ki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
ügyekre. Társaságunk a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás minősítéssel rendelkező Allianz Összhang
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás elnevezésű
lakásbiztosítási termék vonatkozásában összegszerű

korlátozás nélkül aláveti magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pénzügyi
Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában
akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a
szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél
érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a
kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem
haladja meg az egymillió forintot.
A Magyar Nemzeti Bank 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
Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni Ügyfeleinket
arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi
eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/
penzugyi-panasz elérhetőségen, valamint a 1122 Budapest, Krisztina körút 6. címen található ügyfélszolgálaton
érhetik el.
Tájékoztatjuk továbbá, 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 Pénzügyi Békéltető Testület székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., levelezési címe: Magyar Nemzeti
Bank, 1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefonszáma:
+36 (80) 203-776 és +36(19 489-9700; e-mail címe:
ugyfelszolgalat @mnb.hu
Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni Ügyfeleinket
arról, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának
kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan
a https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyebnyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany elérhetőségen,
valamint a 1122 Budapest, Krisztina körút 6. címen található ügyfélszolgálaton érhetik el.
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Tájékoztatjuk továbbá, 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 Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség
hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a
kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél
érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a
kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem
haladja meg az egymillió forintot.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt
30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredmény7/11

telen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél a
szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében
bírósághoz fordulhat. A bíróságokról a http://birosag.hu/
honlapon tájékozódhat.
A panaszügyintézés további részletei:
A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton
(+36 (1/20/30/70) 421-1-421) közölt panaszokat rögzítjük,
azok öt éven át visszakereshetőek.
A hangrögzítés tényére felhívjuk az Ön figyelmét. Ügyfeleink kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását,
továbbá térítésmentesen kérhetik a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát, amelyet huszonöt napon belül Ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk.
A beszélgetéseket Központi Ügyfélszolgálatunkon hallgathatja vissza, előzetes időpont-egyeztetést követően. A
telefonos ügyfélszolgálatunkon igyekszünk biztosítani az
ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított
hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül élőhangos bejelentkezés érdekében úgy vagyunk
kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható. Amennyiben az Ön telefonon leadott bejelentését kollegáink nem tudják azonnal megoldani, panasz
bejelentő lapon rögzítik, és továbbítják azt a Fogyasztóvédelmi csoportnak. A panasz bejelentő lap (jegyzőkönyv)
másolatát a Fogyasztóvédelmi csoportól által küldött
válaszban továbbítjuk Önnek.
A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük Öntől: név, szerződésszám, ügyfélszám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panas�szal érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása,
az Ügyfél igénye, panasz alátámasztásához szükséges, az
ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata,
amely a biztosítónál nem áll rendelkezésre, másolata,
szükség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. A megadott adatokat
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván.
A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal kivizsgálni, és
lehetőség szerint orvosolni. Amennyiben annak eredményével Ön nem ért egyet, vagy az azonnali kivizsgálás nem
lehetséges, a panaszát panasz bejelentő lapon rögzítjük
és az kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi csoporthoz kerül.
A panasz bejelentő lap másolati példányát Ön megkapja.
A Fogyasztóvédelmi csoporton belül működő központi
panaszkezelésen dolgozó kollégák az Ön panaszügyét
kivizsgálják és megkeresik a legmegfelelőbb megoldást.
Erről írásban tájékoztatják Önt, a panasz Társaságunkhoz
történő beérkezését követő 30 napon belül. Amennyiben
az ügy kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, erről a
késedelem okának megjelölésével tájékoztatjuk Önt és
lehetőség szerint megjelöljük a vizsgálat befejezésének
várható időpontját is. Elutasítás esetén természetesen
indoklással és jogorvoslati lehetőségekkel együtt kapja

meg a tájékoztatást. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszügyében felülvizsgálatot kérhet Társaságunktól. Ön minden esetben kérhet felülvizsgálatot a Fogyasztóvédelmi csoport vezetőjétől is.
A panaszügyek kezelésében úgy járunk el, hogy lehetőség
szerint elkerüljük Ügyfeleinkkel a pénzügyi fogyasztói jogvitákat.
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Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél - és panaszadatok, az
üggyel kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek, a panasz
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benyújtásának időpontja, panasz leírása a panasz tárgyát
képező esemény vagy tény megjelölésével, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása,
az elutasítás esetén annak indoka, a panasz rendezésére
tett intézkedések, az intézkedés teljesítésének határideje és
a végrehajtásért felelős személy megnevezése, a panaszra
adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton
megküldött válasz esetén az elküldés – dátuma. Minden
intézkedést időpontokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk
az Ön panasza kapcsán. A panaszokat és az arra adott
válaszokat öt évig megőrizzük, felügyeleti (MNB) ellenőrzés esetén a felügyeleti szervünknek bemutatjuk.

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A biztosító, mint adatkezelő a biztosítási szerződések
előkészítése érdekében az érintett kérésére, kezdeményezésére személyre szabott elemzéseket, díjkalkulációt,
díjkínálatot készíthet. Ezzel összefüggésben az érintett
személyes adatait, azaz olyan információt, ami alapján az
érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016.
április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek (Info. tv.), valamint aBit. rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
1.1. A biztosító adatkezeléssel kapcsolatos adatai
Biztosító, mint adatkezelő elérhetőségei az I. 1. pontban
megjelölt adatokon túl:
–	adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Stratégiai és általános igazgatási divízió Compliance osztály, Levelezési
cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; elektronikus elérhetősége: www.allianz.hu/adatvedelem
1.2. A biztosítási szerződés megkötéséhez, illetve a
biztosítási szerződés teljesítéséhez nem kapcsolódó
adatkezelés
A biztosítási szerződés megkötéséhez, illetve a biztosítási
szerződés kezeléséhez, fenntartásához nem kapcsolódó
adatkezeléséről (ideértve többek között a biztosítási szolgáltatással, kárigények elbírálásával kapcsolatos 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
rendeletnek megfelelően kezeli az adatait, ideértve szükség esetén a biztosítóval történő kapcsolatfelvételt is.
1.3. Adatkezelés a biztosítási szerződés megkötése előtt
a szerződés előkészítésével kapcsolatban
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1.3.1. Az adatkezelés célja, az érintett adatok köre és az
adatkezelés időtartama
a)	A Bit. 153. § (1) bekezdése szerint az életbiztosítási
szerződés megkötése előtt – 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 – a biztosító, illetve a
biztosításközvetítő köteles felmérni, illetve legalább az
ügyfél által megadott információk alapján pontosítani
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az ügyfél igényeit, hogy az ügyfél igényeinek megfelelő
biztosítási terméket ajánljon a számára. Ebből a célból
az érintett kérésére a szerződéskötést megelőzően
biztosítási ajánlatnak nem minősülő személyre szabott
elemzést készíthet.
	Nem-életbiztosítások esetében, az érintett kérésére,
kezdeményezésére a biztosító díjkalkulációt, díjkínálatot
készít.
	Ebből a célból az érintett nevét, email címét, mobiltelefonszámát, valamint az elemzés, díjkalkuláció, díjkínálat
elkészítéséhez szükséges kérdőívben adott válaszokat
kezeli legfeljebb 30 napig.
b)	Amennyiben a biztosítóval szemben az 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 szerződés megkötése és teljesítése során a biztosító által
kezelt személyes adatokat. A biztosító a panaszkezelés
céljából a személyes adatokat, ideértve telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, a panaszkezelési eljárás lezárását követő öt évig őrzi meg.
c)	A biztosító a személyre szabott elemzés, díjkalkuláció,
díjkínálat elkészítése minőségének visszamérése, és
folyamatos fejlesztése érdekében jogosult megkeresni
az érintettet az általa megadott telefonszámon vagy
email címen.
d)	A biztosító nyilvántartja az ügyfeleknek a jogos érdek
alapján történő adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásait, továbbá a marketing célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulás visszavonását, abból a célból, hogy
a továbbiakban a visszavonással vagy tiltással összefüggő célból az ügyfelet ne lehessen megkeresni. Az
adatkezelés a biztosító azon jogos érdeke, hogy megfelelően rögzítse az ügyfél tiltakozását, marketing célú
adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit.
1.3.2. Az adatkezelés jogalapja
a)	A biztosító a fenti 1.3.1 a) pont esetén az adatokat a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtétele érdekében kezeli.
b)	A fenti 1.3.1 b) pontban megjelölt adatkezelés a biztosító jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
c)	A fenti 1.3.1 c) és d) pontban megjelölt adatkezelést a
biztosító a jogos érdekeire tekintettel végzi.
1.3.3. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

1.3.3.1. Adatfeldolgozók igénybevétele
A biztosításközvetítők és egyéb közreműködők a megbízásuk fennállása időszaka alatt a részükre a biztosító által
átadott, érintettekre vonatkozó személyes adatokat a biztosító utasítása szerint jogosultak kezelni.

aktuáriusi, számviteli, jogi, IT üzemeltetési feladatok ellátása.
1.4. Adattovábbítás harmadik országba
Harmadik országba a biztosító nem továbbítja az adatokat.

a)	A biztosítási szerződések előkészítése során a biztosító
biztosításközvetítők (függő ügynökök, azok közvetítői,
alvállalkozói) közreműködésével is eljár. Amennyiben a
biztosításközvetítők a biztosító megbízásából járnak el,
akkor az érintettek személyes adatait a biztosító rendelkezései szerint adatfeldolgozóként kezelik. A biztosító
által igénybevett, eljárni jogosult biztosításközvetítők
nevéről és címéről a Magyar Nemzeti Bank által a
függő biztosításközvetítőkre vonatkozó nyilvántartásában (https://apps.mnb.hu/regiszter) valamint a biztosító
Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt.48-52.) érhető el tájékoztatás.
b)	A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során
igénybe vesz egyéb közreműködőket olyan esetekben,
amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség
van a közreműködő speciális szakértelmére, vagy amikor a közreműködő bevonásával a biztosító a szolgáltatását azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron tudja nyújtani (kiszervezés).
A kiszervezett tevékenységet végző közreműködők a
Bit.-nek megfelelő kiszervezési szerződés alapján járnak
el, az érintettek személyes adatait a biztosító rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik. Ilyen közreműködők, többek között:

1.5. Adatbiztonsági intézkedések
A biztosító minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való
jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A biztosító az általa kezelt személyes adatok
védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően biztosítja.
A biztosító mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az
általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal
korlátozott, illetve ellenőrizhető. A biztosító által történő
adatkezelés biztonságát belső szabályzatok rendezik. Az
előírások értelmében a biztosító az általa kezelt adatokat
biztonsági osztályokba sorolja. A biztosító által alkalmazott besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és az
adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy
milyen egyedi védelmi intézkedésre van szükség.
1.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A biztosító automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

i.	Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám:
HRB173388, Fritz-Schaffer-Strasse 9. 81737 München, Németország), annak fióktelepei (ideértve
különösen az Allianz Technology Magyarországi
Fióktelepét [székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest
1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]), leányvállalatai
informatikai szolgáltatást nyújtanak a biztosító
megbízásából.
ii.	Az INFO-SZEKTOR Kft. (cégjegyzékszám: 13-09130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.)
telefonos ügyintézési és értékesítési szolgáltatást
nyújt a biztosító megbízásából.
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	A biztosító által igénybe vett közreműködőkről a biztosító Központi Ügyfélszolgálati Irodájában [1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.] érhető el tájékoztatás.
1.3.3.3. A biztosító munkavállalói a feladataik ellátásához szükséges mértékben, az alábbi tevékenységekkel
összefüggésben jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére:
a)	szerződéskötés előkészítése
b)	panaszok, kérdések, kérelmek kezelése,
c)	értékesítési tevékenység,
d)	kockázatvállalási tevékenység,
e)	termékmenedzsment,
f)	marketing és reklámtevékenység,
g)	tervezési, kontrolling, ellenőrzési, minőségbiztosítási,
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1.7. Érintett által gyakorolható jogok
1.7.1. Általános szabályok
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
biztosító székhelyén, a biztosító adatvédelmi tisztviselőjéhez 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 felületen), az azonosítását
követően gyakorolhatja. Az azonosításhoz a biztosító az
alábbi adatokat használja: név, szerződésszám és/vagy
kárszám, születési idő és hely, anyja neve, állandó lakcím,
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.
A biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
az érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon

belül tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi
rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A biztosító
a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a
biztosító elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett
azt másként kéri.

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 előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

1.7.2. Az érintett jogai

A biztosító számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. A biztosító mindent megtesz azért, hogy a
személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő
problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot
venne igénybe, közvetlenül a biztosítóhoz fordulni, azok
mielőbbi orvoslása érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban a biztosító, a szerződésen vagy hozzájáruláson
alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén,
az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban
Ha a biztosító nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme általa a biztosító rendelkezésére bocsátott személyes
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beéradatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
kezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érin- formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett
tettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adahogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
tokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A biztosító az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsoTiltakozáshoz való jog
latban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az
Amennyiben a biztosító jogos érdek alapján kezeli az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a biztosító, figye- tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben
lemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív kezelheti tovább, csak az általános adatvédelmi rendeköltségekre:
letben meghatározott kivételes esetben.
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
1.8. Jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a biztosítótól vis�szajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a
biztosító rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott
információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok
közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).
Helyesbítéshez való jog
A biztosító az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti
az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes
adatokat.
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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 által
nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor
a biztosító megtesz minden észszerűen elvárható lépést
annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait
kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az 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
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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 három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra
jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani.
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
tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon
az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Allianz Hungária Zrt.

