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Ügyfélszámla-szerződés

Az ügyfélszámla száma:     J______j

Ügyfélszámla-szerződés 

I. Szerződő felek: 

amely létrejött egyrészről az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041356; adószám: 10337587-4-44; közösségi adószám: 

HU17780089; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), a továbbiakban: Biztosító,

másrészről

Név:       J_________________________________j

Székhely:       J__j       J____________________________j

Adószám:       J______j  –  U –  Jj

Mobiltelefonszám:       Jj  /  J_____j

E-mail:       J_________________________________j

Valamennyi adat megadása kötelező!

Bankszámlaszám:       J______j  –  J______j  –  J______j

a továbbiakban: Ügyfélszámla-tulajdonos, 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

III. Az ügyfélszámla díjfizetési módja:  O átutalás / O lehívás (csoportos beszedési megbízás)

Az Ügyfélszámla-tulajdonos kijelenti, hogy a szerződésben felsorolt biztosítási szerződés(ek) díját az ügyfélszámla-szerződés hatálybalépését követően az ebben foglaltak szerint kívánja fizetni.

Az itt megjelölt díjfizetési mód megváltoztatására kizárólag az Ügyfélszámla-tulajdonos előzetes írásbeli kérelme alapján, a Biztosító jóváhagyásával kerülhet sor.

IV. A szerződés hatálybalépése:   J__j év  Jj hó Jj nap

V. Az ügyfélszámla alá rendelhető biztosítási szerződés(ek) 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján az Ügyfélszámla-tulajdonos és a Biztosító között ügyfélszámlás díjfizetési móddal létrejött biztosítási szerződéseket a 

Biztosító a jelen szerződés hatálybalépésétől egy ügyfélszámlán kezeli (a továbbiakban: ügyfélszámla). 

Az ügyfélszámla alá kizárólag az ügyfélszámla szerződéssel egy időben kötött új szerződések, valamint olyan biztosítási szerződések rendelhetőek, amelyeknek az alárendelés 

kérésének időpontjában nincs respírón1 túli díjhátraléka.

A hatálybalépéskor az ügyfélszámla alá rendelt biztosítási szerződés(ek)

Szerződésszám:      J_________________________________j

Termék:      J_________________________________j 

Kiegészítő információ:     J_________________________________j

VI. Szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Ügyfélszámla-szerződést kizárólag jogi személy, jogi személyiség nélküli gazda-

sági társaság, vagy adószámmal rendelkező magánszemély (például egyéni vállalko-

zó) köthet, aki egyben a biztosítási szerződések szerződője is. 

1.2. Ügyfélszámla-szerződést legalább öt darab biztosítási szerződéssel, vagy egy 

flottaszerződéssel lehet kötni. 

1.3. Ügyf élszámla-szerződést kizárólag az köthet, aki személyesen vagy képviselője (Ügy-

félszámla-kezelő) útján online hozzáféréssel és elérhetőséggel (érvényes e-mail címmel) 

rendelkezik. Egyúttal az Ügyfélszámla-tulajdonos tudomásul veszi, hogy ha a Biztosító 

részére az e-mail elérhetőségét megadta, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy azt a Biztosító a 

szerződéssel összefüggő kötelezettségei teljesítéséhez – a vonatkozó jogszabályi követel-

mények betartása mellett – felhasználja. Ennek megfelelően a Biztosító az értesítési köte-

lezettségeinek (például: Előzetes tájékoztató a fizetendő összegről, számla, számlahelyet-

tesítő dokumentum, pénzforgalmi kimutatás, fizetési felszólítás, értesítés szerződés 

megszűnéséről) elsődlegesen az Allianz Ügyfélportálon keresztül, vagy az e-mail címre 

küldött értesítéssel, elektronikus úton2 tesz eleget az alábbiak szerint:

·  a szerződés létrejöttéhez, díjfizetéshez kapcsolódó események (Kötvény, Előze-

tes tájékoztató a fizetendő összegről, számla, számlahelyettesítő dokumentum, 

pénzforgalmi kimutatás) Allianz Ügyfélportálon történő elhelyezéséről a Biztosí-

tó e-mailben értesítést küld, 

·  a fizetési felszólítást és a szerződés esetleges megszűnéséről szóló értesítést 

pedig közvetlenül e-mailben küldi meg. 

Az Ügyfélszámla-tulajdonos által megadott elektronikus adatok valótlanságából, hiá-

nyosságából származó károkért, illetve hátrányos jogkövetkezményekért a Biztosító 

nem vállal felelősséget. 

1.4. Az Ügyfélszámla-tulajdonos – amennyiben jelen szerződés aláírásakor ilyen hoz-

záféréssel még nem rendelkezik – köteles Allianz Ügyfélportál szerződést kötni, és ott 

regisztrálni. Az Ügyfélszámla-tulajdonos köteles az Allianz Ügyfélportál szolgáltatása-

it jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítésére használni. Ha az ügyfél-

számla tulajdonos Ügyfélszámla-kezelőt bíz meg, az ügyfélszámla kezelésével kap-

csolatban az Ügyfélszámla-kezelő köteles eljárni a 6. fejezetben foglaltak szerint. Az 

Ügyfélszámla-tulajdonos ebben az esetben is jogosult Ügyfélportál szerződést kötni, 

és a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos dokumentumokat ott megtekinteni.

1.5. Köteles az Ügyfélszámla-tulajdonos az ügyfélszámla adataiban bekövetkezett vál-

tozásokról (az ügyfélszámla tulajdonosának neve, címe, telefonszáma, székhelye, 

e-mail címe bankszámlaszáma stb.) a Biztosítót a változás bekövetkezte után 5 napon 

belül írásban értesíteni (levélben, faxon, e-mailben, Ügyfélportálon keresztül).

1.6. Ha az ügyfélszámla hatálya alá tartozó biztosítási szerződések körében vagy tartalmá-

  1 Türelmi idő, amely termékcsoport függően általában 30-90, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében törvény által meghatározottan 60 nap.
  2  A számla minősített elektronikus aláírással, az egyéb elektronikus dokumentumok pedig fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva készülnek. Az ilyen elektronikus levél 

alkalmas az elküldés tényének és idejének igazolására. 
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ban változás következik be, azt az Ügyfélszámla-tulajdonos köteles 5 napon belül az Ügyfél-

portálon bejelenteni. A bejelentést a Biztosító szerződésmódosítási ajánlatként, illetve adott 

esetben felmondásként kezeli, és annak alapján a biztosítási szerződéseket módosítja. A vál-

tozással összefüggő biztosítási díj és pénzforgalom legkorábban a módosítási igény feldol-

gozását követően készülő számlában jelenik meg. A biztosítási szerződést érintő módosítás, 

illetve felmondás alapjául szolgáló dokumentumok eredeti példányát az Ügyfélszámla-tulaj-

donos köteles megőrizni, és a Biztosító indokolt kérésére azt a rendelkezésére bocsájtani.

2. A díjfizetés szabályai 

2.1. A biztosítási szerződésekkel kapcsolatosan a díjfizetésre vonatkozó speciális sza-

bályokat jelen szerződés tartalmazza. Amennyiben a biztosítási szerződés a díjfize-

tésre vonatkozóan jelen szerződéstől eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy jelen szerző-

dés szabályait kell alkalmazni.

2.2. Ha az ügyfélszámla alá olyan új biztosítási szerződést kell alárendelni, amely 

halasztott díjfizetéssel jött létre, úgy a biztosítási szerződés első halasztott díját a 

szerződés létrejöttét, illetve a szerződésnek a Biztosító rendszereiben történő rögzí-

tését követően kiállított első számla tartalmazza.

2.3. Az Ügyfélszámla-tulajdonos díjfizetési kötelezettsége alapján vállalja, hogy a kiál-

lított számla „számla végösszeg” rovatában szereplő összegét a számlán megjelölt 

határidőn belül megfizeti. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonos egy összegben utalja át a 

megküldött számlában szereplő végösszeget, akkor a számlában szereplő számlaszá-

mot fel kell tüntetnie az átutalás közlemény rovatában. 

2.4. Az Ügyfélszámla-tulajdonos a biztosítási díjat kizárólag a számla végösszeg-

ének megfelelően jogosult és köteles megfizetni, a Biztosító részteljesítést nem 

fogad el. Az életbiztosítások eseti díjbefizetését külön, a Biztosító által megadott 

bankszámlára kell átutalni.

2.5. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonos fentiek szerinti fizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, és a számlát nem, vagy csak részben egyenlíti ki, ez fizetési kötelezett-

ségének nem teljesítését jelenti, és köteles viselni fizetési kötelezettsége megszegé-

sének biztosítási szerződésben meghatározott következményeit (különösen: szer-

ződés díjnemfizetéssel történő megszűnése). A Biztosító az összegnek a Biztosító 

bankszámlájára történő beérkezését követő három munkanapon belül email-ben 

értesítést küld a meg nem fizetett biztosítási díj összegére vonatkozóan azzal, hogy 

az Ügyfélszámla-tulajdonos az értesítés elküldésétől számított öt naptári napon 

belül a hátralékos díjat fizesse meg. Ezen értesítés nem érinti a díj esedékességének 

időpontját, és nem minősül díjhalasztásnak. Ha a hátralékos díj az értesítésben 

meghatározott határidőn belül nem került befizetésre, a Biztosító intézkedik a rész-

teljesítés Ügyfélszámla-tulajdonosnak történő visszautalása iránt. A visszautalás 

arra a bankszámlára történik, ahonnan az összeg átutalásra került.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések a díj esedékességétől számí-

tott 60 nap elteltével a törvény erejénél fogva akkor is megszűnnek, ha a Biztosító a 

jelen pontban foglaltak szerint értesítést küld. 

2.6. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonos fizetési kötelezettségének oly módon tesz ele-

get, hogy a számla végösszegénél magasabb összeget fizet meg a Biztosítónak, a 

Biztosító az 1000,- Ft-ot meghaladó összegű túlfizetést az összeg Biztosító bank-

számlájára történő beérkezéstől számított 8 napon belül visszautalja. A visszauta-

lás arra a bankszámlára történik, ahonnan az összeg átutalásra került. 

2.7. Amennyiben a Biztosító által kiállított számla negatív előjelű végösszeget tar-

talmaz, a Biztosító az Ügyfélszámla-tulajdonosnak visszajáró összeget a számla 

kiállításától számított 8 napon belül utalja át. Az átutalás arra a bankszámlára tör-

ténik, ahonnan az utolsó befizetés átutalásra került.

2.8. Az Ügyfélszámla-tulajdonos számláján fennálló díjtartozást a Biztosító az ügyfél-

számlához tartozó biztosítási szerződés alapján fizetendő kártérítés terhére kiegyen-

lítheti, ha a vonatkozó szerződési feltételek szerint a kártérítési összeg az Ügyfél-

számla-tulajdonos részére jár. Kárrendezés során a Biztosító az egyes biztosítási 

szerződések feltételeiben foglaltak szerint jár el.

3. A számlakiállítás szabályai

3.1. A Biztosító a számla kiállítását megelőzően biztosítási szerződéseket nyilvántartó rend-

szerében nyilvántartott adatok alapul vételével az Ügyfélszámla-tulajdonost tájékoztatja az 

általa fizetendő összegről „Előzetes tájékoztató a fizetendő összegről” formájában, melyet 

hozzáférhetővé tesz az Allianz Ügyfélportálon keresztül. Az Ügyfélszámla-tulajdonos köteles 

az „Előzetes tájékoztató a fizetendő összegről” adattartalmát ellenőrizni. Amennyiben annak 

tartalmával nem ért egyet, illetve az abban szereplő biztosítási szerződések adata(i) megvál-

toztak, úgy az adat(ok) megváltozását az eltérést alátámasztó dokumentumok egyidejű 

csatolása mellett köteles az értesítést követő 7 naptári napon belül az Allianz Ügyfélportálon 

bejelenteni. A bejelentett adatok valóságáért az Ügyfélszámla-tulajdonos felelősséget vállal. 

Amennyiben az Ügyfélszámla-tulajdonos az „Előzetes tájékoztatást a fizetendő összegről„ a 

fenti határidőn belül nem kifogásolja, azt a felek elfogadottnak tekintik. 

3.2. A Biztosító a biztosítási szerződések adatainak megváltozásának határidőben tör-

ténő bejelentését módosítási ajánlatnak tekinti, annak alapján módosítja az érintett 

biztosítási szerződés(eke)t, és a számlát módosított tartalommal állítja ki. 

3.3. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonos határidőben nem jelenti be az „Előzetes tájékoz-

tató a fizetendő összegről” dokumentumban szereplő adatok megváltozását, a felek 

az „Előzetes tájékoztató a fizetendő összegről” tartalmát elfogadottnak tekintik, és a 

Biztosító a számlát a biztosítási szerződéseket nyilvántartó rendszerében nyilvántar-

tott adatoknak megfelelő adattartalommal állítja ki. 

3.4. A Biztosító az ügyfélszámlás díjfizetésbe vont biztosítási szerződések díjkövetelé-

seiről és a pénzmozgásokról havonta egy alkalommal számlát küld az Ügyfélszámla-

tulajdonosnak. A Biztosító a biztosítási díjról szóló számlát minden hónap 15. és 25. 

napja között készíti el és teszi hozzáférhetővé az Allianz Ügyfélportálon.

3.5. Az Ügyfélszámla-tulajdonos (írásban, e-mailben vagy faxon intézett) kifejezett 

kérésére a Biztosító az ügyfélszámla hatálya alá tartozó biztosítási szerződések bizto-

sítási díjáról, pénzforgalmáról, a számlakiállítás időpontjában fennálló díjkövetelésé-

ről pénzforgalmi kimutatást küld. 

4. A díjkönyvelés és nyilvántartás szabályai

4.1. A Biztosító a beérkezett pénzösszeget az ügyfélszámla alá tartozó biztosítási 

szerződések adattartalmának megfelelően kiküldött számla tartalma alapján könyveli 

a biztosítási szerződésekre.

4.2. Az Ügyfélszámla-tulajdonos tudomásul veszi, hogy az ügyfélszámla alá tartozó 

biztosítási szerződéseket a Biztosító egyedileg tartja nyilván, lehetővé téve ezzel a 

biztosítási szerződések díjainak és az Ügyfélszámla-tulajdonos által megfizetett és 

meg nem fizetett díjaknak a tételes egyeztetését. 

4.3. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonos olyan biztosítási szerződéseket von az ügyfél-

számla alá, melyek korábban nem tartoztak a tulajdonos ügyfélszámlájához, a felek 

megállapodnak, hogy ha az ügyfélszámla alá vonandó biztosítási szerződésen túlfize-

tés van, úgy a Biztosító a túlfizetés összegét az ügyfélszámla alá vonással egyidejűleg, 

de azt megelőzően a szerződő részére visszautalja. 

4.4. Ha az ügyfélszámla alá tartozó valamennyi biztosítási szerződés megszűnik, az 

ügyfélszámla főszámla forgalma szerint nyilvántartott esetleges túlfizetést a Biztosító 

az utolsó szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül automatikusan vissza-

utalja az Ügyfélszámla tulajdonos részére, az utolsó ismert bankszámlájára. Ennek 

megfelelően az ügyfélszámla-szerződés megszűnésekor a kapcsolódó biztosítási 

szerződések mindegyikének 0,- Ft egyenleget kell mutatnia a visszautalást követően.

5. Szerződés megszűnése

5.1. Az Ügyfélszámla-tulajdonos, illetve a Biztosító az ügyfélszámla-szerződést egyol-

dalúan és indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A felmondási idő 30 nap. 

5.2. Flotta-szerződéssel kötött ügyfélszámla-szerződés kizárólag a flotta-szerződéssel 

– több flotta esetén az utolsó élő flottaszerződéssel – együtt mondható fel. 

5.3. Jelen szerződés felmondása az Ügyfélszámla-tulajdonost nem mentesíti a bizto-

sítási szerződés szerinti díjfizetési kötelezettsége alól, illetve nem szünteti meg a biz-

tosítási szerződéseket. 

5.4. A szerződés felmondása kizárólag írásban érvényes. 

5.5. A Biztosító minden év november 1. napján felülvizsgálja az ügyfélszámla-szerző-

dés hatálya alá tartozó biztosítási szerződések darabszámát. Amennyiben észleli, 
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hogy a biztosítási szerződések száma ezen időpontban öt darab alá csökkent, az 5.6. 

pontban foglaltakról tájékoztatja az Ügyfélszámla-tulajdonost.

5.6. Ha az adott biztosítási évben az ügyfélszámla-szerződés hatálya alá tartozó biz-

tosítási szerződések darabszáma öt alá csökkent, és a következő év január 31. napján 

sem éri el az ötöt, az ügyfélszámla-szerződés ezen a napon megszűnik. Jelen rendel-

kezés nem érinti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény hatálya 

alá tartozó flották megszűnésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

5.7. Az Ügyfélszámla-tulajdonos és a Biztosító jelen szerződés megszűnésekor tétele-

sen elszámolnak egymással. Az ügyfélszámla-szerződés megszűnésével, – ettől elté-

rő megállapodás hiányában – az addig az ügyfélszámla-szerződés hatálya alá tartozó 

egyes biztosítási szerződések díjfizetési módja a továbbiakban átutalásra változik. 

5.8. Abban az esetben, ha az ügyfélszámla díjfizetési módja lehívásos volt, úgy a 

megbízás visszavonásáról az Ügyfélszámla tulajdonosnak kell intézkednie a bank-

számláját vezető banknál.

6. Az ügyfélszámla kezelése

6.1. Az Ügyfélszámla-tulajdonos az ügyfélszámláját maga kezeli, vagy annak kezelésére, 

gondozására biztosításközvetítőt jelölhet ki (Ügyfélszámla-kezelő). Ebben az esetben az 

Ügyfélszámla-tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a biztosításközvetítővel jelen 

szerződésnek megfelelő tartalmú megbízási szerződést kössön. Amennyiben az Ügyfél-

számla-tulajdonos ügynököt (akár a Biztosító függő ügynökét) bíz meg az ügyfélszámla 

kezelőjéül, úgy tudomásul veszi, hogy mivel az Ügyfélszámla-kezelő ebben a minőségé-

ben nem mint biztosításközvetítő jár el, ezért a tevékenység nem minősül biztosításköz-

vetítői tevékenységnek, ilyen minőségében az ügynök nem minősül a Biztosító képviselő-

jének, ezen tevékenységet nem a Biztosító megbízásából látja el, ezért az ügynök által e 

tevékenységgel összefüggésben elkövetett mulasztásáért, hibájáért a Biztosító semmiféle 

felelőséggel nem tartozik az Ügyfélszámla-tulajdonos felé.

6.2. Abban az esetben, ha az Ügyfélszámla tulajdonos nem rendelkezik az 1.3 pont-

ban meghatározott online hozzáféréssel és elérhetőséggel (érvényes e-mail cím-

mel), abban az esetben az Ügyfélszámla tulajdonos köteles online hozzáféréssel bíró 

Ügyfélszámla-kezelőt kijelölni.

6.3. Az Ügyfélszámla-tulajdonos abban az esetben is csak egy Ügyfélszámla-kezelőt 

jelölhet meg, ha az ügyfélszámla alá tartozó biztosítási szerződéseknek több gondo-

zója, közvetítője is van. 

6.4. Az Ügyfélszámla-tulajdonos az Ügyfélszámla-kezelő megjelölésével egyúttal felhatal-

mazást ad a Biztosító részére, hogy az Ügyfélszámla-kezelő részére a díjfizetéssel össze-

függésben szükséges, az ügyfélszámlával, illetve az ügyfélszámla alá tartozó biztosítási 

szerződésekkel kapcsolatos adatokat, információkat az Ügyfélszámla-kezelő részére átadja.

6.5. Ha az Ügyfélszámla-tulajdonosa Ügyfélszámla-kezelőt jelöl ki ügyfélszámlájának 

gondozására, úgy tudomásul veszi, hogy a számla kiállításával, az Előzetes tájékoztató 

a fizetendő összegről elfogadásával kapcsolatos kötelezettségeket csak és kizárólag 

az általa megbízott Ügyfélszámla-kezelő teljesítheti, az Ügyfélszámla-tulajdonosnak 

– az ettől való eltérő rendelkezéséig – erre párhuzamosan nincs lehetősége. Tudomá-

sul veszi továbbá, hogy a Biztosító a biztosítási szerződéshez kapcsolódó valamennyi 

(1.3 pont szerint) dokumentumot az Ügyfélszámla-kezelő részére küld meg. Ez az 

Ügyfélszámla-tulajdonost nem mentesíti kötelezettségeivel kapcsolatos felelőssége 

alól. Az Ügyfélszámla-tulajdonosnak ebben az esetben is lehetősége van minden 

egyes dokumentumot, számlát megtekinteni az Allianz Ügyfélportálon.

6.6. Az Ügyfélszámla-kezelő köteles az Ügyfélszámla-tulajdonos jelen szerződésből 

fakadó valamennyi kötelezettségét teljesíteni. Az Ügyfélszámla-tulajdonos tudomá-

sul veszi, hogy ha az Ügyfélszámla-tulajdonos nevében eljáró Ügyfélszámla-kezelő 

jelen szerződésben foglalt kötelezettségeknek nem, nem határidőben, vagy nem 

maradéktalanul tesz eleget, úgy az azokkal kapcsolatos hátrányos következmények 

az Ügyfélszámla-tulajdonost terhelik.

6.7. Ügyfélszámla-kezelő csak akkor jelölhető meg, ha az Ügyfélszámla-kezelő a Biztosí-

tóval az Allianz Közvetítői Portálhoz hozzáférést Biztosító megállapodást kötött. Ahol 

jelen szerződés az ügyfélszámla tulajdonos részére az Allianz Ügyfélportálon keresztül 

gyakorolható jogokat és teljesítendő kötelezettségeket határoz meg, ott képviselet ese-

tén azokat az Ügyfélszámla-tulajdonos képviseletében eljáró Ügyfélszámla-kezelő az 

Allianz Közvetítői Portálon keresztül gyakorolhatja, illetve teljesítheti.

6.8. Ügyfélszámla-kezelő kijelölése

Fentiek tudomásul vétele mellett az Ügyfélszámla-tulajdonos akként nyilatkozik3 , hogy 

O   az ügyfélszámlát az Allianz Ügyfélportálon keresztül maga kezeli

O   az ügyfélszámla kezelésével az alábbi Ügyfélszámla-kezelőt bízza meg:

 Az Ügyfélszámla-kezelő adatai:

 Név:   J_______________j

	 	 	 	 J_______________j

 Székhely:  Jj      J____________j

	 	 	 	 J_______________j

 Adószám:  J______j  –  U –  Jj

 Közvetítői azonosító (Ügynökszám): J_________j

 Mobiltelefonszám: Jj   /   J_____j

 E-mail:   J_______________j

 Valamennyi adat megadása kötelező!

6.9. Az itt megjelölt Ügyfélszámla-kezelő személyének módosítását az Ügyfélszámla-

tulajdonosa kizárólag írásban kezdeményezheti.

7. Személyes adatok kezelése 

7.1. A Biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartá-

sával, a díjfizetéssel a és biztosítási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kezel. Az 

adatszolgáltatás önkéntes, azonban az ügyfélszámla-szerződés létrejöttéhez elen-

gedhetetlen a szerződésben rögzített személyes adatok közlése. Az adatközlés céljá-

val összefüggésben a Biztosító a tudomására jutott adatokat a Biztosítókról és a bizto-

sítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) értelmében az ügyfél külön 

hozzájárulása nélkül kezelheti. Ha a Biztosító a Bit. felhatalmazásától eltérő célból (pl. 

közvetlen üzletszerzési célból) kíván személyes adatot kezelni, vagy a kezelt adatokat 

a Bit-ben foglalt adattovábbítási esetektől eltérő esetben kívánja továbbítani, azt csak 

abban az esetben teszi, ha előzetesen megfelelő tájékoztatás birtokában a szerződő/

biztosított hozzájárulását kérte és azt megkapta. A törvényi felhatalmazás kizárólag 

azon személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. 

Az ügyfélszámla-szerződéssel kapcsolatban a Biztosító nem kezel különleges adatot. 

7.2. A Biztosító a személyes adatokat az ügyfélszámla-szerződés és az annak körébe 

tartozó biztosítási szerződés fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, 

ameddig a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 

7.3. A további adatkezelési rendelkezéseket az ügyfélszámla tulajdonos által kötött biz-

tosítási szerződésekhez tartozó szerződési feltételek, ügyfél tájékoztatók tartalmazzák.

8. Egyéb rendelkezések

8.1.  A szerződő felek az ügyfélszámla-szerződést határozatlan időre kötik meg. 

8.2.  A szerződés a felek által meghatározott időpontban lép hatályba. 

8.3.  A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint a 

Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény előírásai az irányadók.

8.4.  Az ügyfélszámla-szerződés a hatálya alá tartozó biztosítási szerződések elvá-

laszthatatlan részét képezi. 

8.5.  Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

8.6. A felek között valamennyi korábban létrejött ügyfélszámla-szerződés jelen szer-

ződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Kelt: __________ , J__j év  Jj hó Jj  nap
 

	 ___________	 ___________

 Ügyfélszámla-tulajdonos Allianz Hungária Zrt. 

  3 A megadott választási lehetőségek közül kizárólag az egyik jelölhető meg érvényesen.
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