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PÓTLAP A 2017. JANUÁR 1-ÉT KÖVETŐEN ÉRTÉKESÍTETT SZERZŐDÉSEK 
JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSÉT CÉLZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEKRŐL 
ÉS A BIZTOSÍTÓ CÉGFORMA VÁLTÁSÁRÓL

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Bit.) 2017. január 1-én hatá-
lyos rendelkezései alapján a biztosító és az ügyfél által 
2017. január 1. napján és az azt követően megkötött 
biztosítási szerződések biztosítási szabályzatai a jelen 
Kiegészítésben meghatározott rendelkezések szerint 
módosulnak.

A Kiegészítésben meghatározott rendelkezések az aláb-
bi termékkóddal jelölt biztosítási szerződésekre irány-
adók: 

MET-275, MET-276, MET-277, MEB-280, MET-801, 
MET-802, MET-803, MET-804, MET-805, MET-806, MET-
807, MET-808, MET-809, MET-810, MET-811, MET-812, 
MEB-813, MET-825, MET-826

Ahol a fenti termékkóddal jelölt biztosítási szerződések 
biztosítási szabályzatai, illetve a biztosítási szerződések 
részét képező dokumentumok a biztosítókról és a bizto-
sítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényre (a to-
vábbiakban: régi Bit.) hivatkoznak, azon mindenhol a Bit. 
azonos tárgykört szabályozó rendelkezéseit kell érteni.

I. biztosítási titokra vonatkozó 
rendelkezések:

A biztosítási szabályzatok és a biztosítási szerződések 
részét képező dokumentumok biztosítási titokra vo-
natkozó rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:
1. A biztosító köteles a Bit. 135-143. §-aiban, vala-
mint a 149-151. §-aiban meghatározott biztosítási ti-
tokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. 
Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem 
tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás-
közvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a 
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ide-
értve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni 
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, 
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonat-
kozik.
2. A biztosító vagy a viszontbiztosító 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 megkö-
téséhez, módosításához, állományban tartásához, a 
biztosítási szerződésből származó követelések meg-

ítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott 
egyéb cél lehet. Ettől eltérő célból végzett adatkezelést 
biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes 
hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása 
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak 
megadása esetén részére nem nyújtható előny.
3. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás 
nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktar-
tási kötelezettség terheli a biztosító vagy viszontbiztosí-
tó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, 
akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük so-
rán bármilyen módon hozzájutottak.
4. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő, az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes ada-
tok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott 
egészségügyi adatokat a biztosító a Bit. 135. § (1) be-
kezdésében meghatározott célokból, az Eüak. rendelke-
zései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásá-
val kezelheti.
5. A biztosító és a viszontbiztosító a személyes ada-
tokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási 
jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtar-
tam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiz-
tosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban 
igény érvényesíthető.
6. A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött 
biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat 
addig kezelhet, ameddig a biztosítási szerződés létrejöt-
tének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesít-
hető.
7. A biztosító és a viszontbiztosító 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 hoz-
zájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek keze-
léséhez nincs törvényi jogalap. 
8. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok 
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve 
a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyako-
rolhatja.
9. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek, ha:
a) a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszol-
gáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, 
erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad,
b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll 
fenn.
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10. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
nem áll fenn: 
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó ha-
tósággal és ügyészséggel,
c) a büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes 
eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizs-
gálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 
szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló 
bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adós-
ságrendezési 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 meg-
határozott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy 
ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá 
eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgál-
tatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal-
lal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egészség-
ügyi államigazgatási szervvel,
j) törvényben meghatározott feltételek megléte ese-
tén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos in-
formációgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás ese-
tén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során át-
adott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást veze-
tő kötvénynyilvántartó szervvel,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő 
biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre 
irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő 
biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen 
adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kárta-
lanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szerve-
zettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs 
Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési 
megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti 
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfel-
vételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jár-
mű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga 
alapján – a károkozóval,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges 
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet vég-

zővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához 
szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
p) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósággal szemben, ha az a)-j) és 
n) pontban megjelölt szerv vagy személy olyan írásbeli 
megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza 
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölé-
sét, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jog-
alapját, azzal, hogy a p)-q) 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, 
az adatkérés célját és jogalapját.
11. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biz-
tosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás 
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Ál-
lamok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfe-
lelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehaj-
tásáról 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 nem-
zetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 
43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében 
merül ki. 
12. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbizton-
sági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóvá-
hagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére 
akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást 
adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. 
törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, 
új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekmény-
nyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés-
sel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosás-
sal, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett 
bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, ká-
bítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy 
kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív 
anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcse-
lekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus 
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószer-
rel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, 
pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben 
elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.
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13. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a 
viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségé-
nek tesz eleget.
14. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
nem áll fenn abban az esetben, ha:
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötele-
zettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli 
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér bizto-
sítási titoknak minősülő adatot,
b) a pénzügyi információs egységként működő ható-
ság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-
előzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben 
meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi 
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minő-
sülő adatot.
15. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító 
által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosí-
tóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szerve-
zethez történő adattovábbítás abban az esetben ha:
a) a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ah-
hoz írásban hozzájárult, vagy
b) - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az 
adattovábbításnak törvényben meghatározott adat-
köre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban 
a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az 
információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely 
módon biztosított.
16. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik 
tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre tör-
ténő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.
17. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét:
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből 
az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem álla-
pítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás 
székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számá-
ra a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbí-
tás, 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 felügyele-
téről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése 
érdekében történő adatátadás.
18. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő sze-
mélyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év el-
teltével, az Eüak-ban meghatározott egészségügyi ada-

tok, vagy az Infotv. törvény szerint különleges adatnak 
minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével 
törölni kell.
19. A biztosító az esetleges kiszervezett tevékenységet 
végző személyek, valamint az orvosszakértői véleményt 
készítő szakorvosok számára az ügyfelek személyes és 
különleges adatait továbbíthatja abból a kizárólagos 
célból, hogy azok szolgáltatásaikat az ügyfelek számá-
ra közvetlenül ajánlhassák fel, illetőleg a kiszervezett 
tevékenységet maradéktalanul elláthassák. A biztosító 
az ügyfelek személyes adatait, valamint a biztosítási 
szerződés pénzügyi és aktuáriusi adatait pedig a bizto-
sítási szerződés fenntartása és kezelése, illetve a szer-
ződésben foglaltak teljesítése céljából és érdekében a 
külföldre történő adattovábbítás szabályainak figyelem-
bevételével, adatfeldolgozási céllal a külföldi székhelyű 
anyavállalata (MetLife EU Holding Company Limited, 
Írország, MetLife Inc., USA, American Life Insurance 
Company, USA), az anyavállalat regionális központjai 
(Alico Services Central Europe, s.r.o., Szlovákia, Amplico 
Services Sp. z.o.o., Lengyelország, IBM Polska Sp. z.o.o., 
Lengyelország), az anyavállalat adatfeldolgozója (Mic-
rosoft Corporation, Egyesült Királyság), illetve viszont-
biztosítója részére, az anyavállalat, az anyavállalat regio-
nális központjai, az anyavállalat adatfeldolgozója illetve 
viszontbiztosítója székhelye szerinti országokba továb-
bítja. Azon személyek nevét, akik részére az ügyfelek 
személyes és különleges adatai adatfeldolgozás céljából 
átadásra kerülnek, beleértve a kiszervezett tevékenysé-
get végzők, viszontbiztosítók, valamint az orvosszakértői 
véleményt készítő szakorvosok személyét, a biztosító 
hirdetményben teszi közzé. A hirdetmény a biztosító 
honlapján (www.metlife.hu) megtalálható.
20. A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy meg-
felelő nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a 
biztosítási titok védelmét.
21. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek meg-
óvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a 
szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése so-
rán a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek 
megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kap-
csolatos visszaélések megakadályozása céljából jogosult 
megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az általa kezelt 
alábbi adatok vonatkozásában:
a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett sze-
mélyazonosító adatai,
b) a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses 
kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó 
adatok,
c) az a) pontban meghatározott személyt érintő ko-
rábbi biztosítási szerződéssel kapcsolatos biztosítási ese-
ményekre vonatkozó adatok,
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés 
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméré-
séhez szükséges adatok, és
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e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés 
alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgá-
latához szükséges adatok.
22. A megkereső biztosító a megkeresés eredmé-
nyeként kapott adatokat biztosított érdekre nem vo-
natkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb 
adatokkal a fent meghatározottól eltérő célból nem 
kapcsolhatja össze.
23. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott megha-
tározott személy azonosításához szükséges adatokat, 
a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának 
megjelölését. 
24. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a 
biztosítási titok megsértésének. A megkereső biztosító 
felelős a megkeresési jogosultsága tényének fennállásá-
ért.
25. A megkeresett biztosító a jogszabályoknak meg-
felelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben 
meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányá-
ban a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül köteles átadni a megkereső biztosítónak. 
A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a he-
lyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a 
felelős.
26. A megkereső biztosító a megkeresés eredménye-
ként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő 
kilencven napig kezelheti, azonban, ha a megkeresés 
eredményeként a megkereső biztosító tudomására ju-
tott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesíté-
séhez szükséges, az adatkezelés időtartama meghosz-
szabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult 
eljárás befejezéséig.
27. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biz-
tosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekei-
nek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvénye-
sítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat 
megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a 
megismerést követő egy évig kezelhető.
28. A megkereső biztosító a megkeresés és a megke-
resés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő 
adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a bizto-
sítási időszak alatt legalább egyszer értesíti.
29. Ha az ügyfél az Infotv.-ben szabályozott módon az 
adatairól tájékoztatást kér és a megkereső biztosító már 
nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek 
a tényéről kell tájékoztatni a kérelmezőt 

II. Tájékoztatás a nemzetközi adóügyi 
megfelelést szolgáló kötelezettségekről

A biztosítási szabályzatok és a biztosítási szerződések ré-
szét képező dokumentumok az alábbi rendelkezésekkel 
egészülnek ki:

1. A biztosító mint a FATCA-törvény szerinti Jelentő 
Magyar Pénzügyi Intézmény az általa kezelt, FATCA-
törvény szerinti Pénzügyi Számla vonatkozásában elvég-
zi a FATCA-törvény szerinti számlatulajdonos és jogalany 
FATCA-törvényben foglalt Megállapodás 1. Melléklete 
szerinti illetőségének megállapítására irányuló illetőség-
vizsgálatot.
2. A biztosító a számlatulajdonost az illetőségvizsgá-
lat elvégzésével egyidejűleg írásban tájékoztatja:
a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről,
b) az Aktv. 43/B-43/C. §-a alapján az adóhatóság felé 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről,
c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettsé-
géről.
3. Az Aktv. 43/B-43/C. §-a szerinti adatszolgálta-
tás esetén az adatszolgáltatás tényéről a biztosító a 
számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől 
számított harminc napon belül írásban tájékoztatja.
4. A biztosító, mint az Aktv. szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény az általa kezelt, az Aktv. 1. mel-
léklet VIII/C. pontja szerinti Pénzügyi Számla vonatko-
zásában elvégzi az Aktv. szerinti számlatulajdonos és 
jogalany illetőségének az Aktv. 1. melléklet II-VII. pontja 
szerinti megállapítására irányuló illetőségvizsgálatát. 
5. A biztosító a számlatulajdonost az illetőségvizsgá-
lat elvégzésével egyidejűleg az ügyfélfogadásra nyitva 
álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján vagy 
– ha az lehetséges – elektronikus úton tájékoztatja:
a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről,
b) az Aktv. 43/H. §-a alapján az adóhatóság felé fenn-
álló adatszolgáltatási kötelezettségéről.
6. Az Aktv. 43/H. §-a szerinti adatszolgáltatásról a 
biztosító a Számlatulajdonost az adatszolgáltatás telje-
sítésétől számított harminc napon belül írásban – ha az 
lehetséges elektronikus úton – tájékoztatja.
7. A szerződő (igényjogosult) nyilatkozata hiányában 
a biztosítási szolgáltatás nem teljesíthető. Az illetőség 
vonatkozásában tett valótlan nyilatkozat az irányadó 
jogszabályok alapján büntetést vonhat maga után.

III. A személyes adatok védelmére vonatkozó 
rendelkezések:

A biztosítási szabályzatok és a biztosítási szerződések 
részét képező dokumentumok személyes adatok védel-
mére vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi rendel-
kezések lépnek:

1. A biztosító, a biztosításközvetítő a szerződő és a 
biztosított személyes és különleges adatait annak hoz-
zájárulásával jogosultak kezelni. A biztosító azon szemé-
lyes és különleges adatokat kezeli, amelyeket a szerző-
dő, illetőleg a biztosított a biztosítási szerződés ajánlati 
űrlapján, illetőleg a biztosítási ajánlat megtétele, vagy 
a biztosítási szerződés hatálya, illetőleg a szerződésből 
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eredő igények érvényesítése során a biztosítási szerző-
dés létrehozása, fenntartása és a biztosítási szolgáltatás 
érdekében a Biztosítóval közölt.
2. A biztosító, a biztosításközvetítő a személyes ada-
tokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennál-
lásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal 
kapcsolatban igény érvényesíthető.
3. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel 
kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, amed-
dig a biztosítási szerződés létrejöttének meghiúsulásával 
kapcsolatban igény érvényesíthető.
4. A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfele-
ivel, volt ügyfeleivel, vagy létre nem jött szerződéssel 
kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése eseté-
ben az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek keze-
léséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, 
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
5. A biztosító által kezelhető adatok köre:
a) szerződő, biztosított, kedvezményezett személyes 
adatai, a biztosított különleges adatai, 
b) biztosítási összeg,
c) a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés 
ideje,
d) a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántar-
tásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges 
tény, körülmény. 
6. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelé-
sére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel 
kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett 
jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződés-
ben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
7. Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerző-
dés megkötése, módosítása, állományban tartása és a 
követelések megítéléséhez szükséges adatok nyilvántar-
tása, illetőleg törvényi kötelezettségek teljesítése lehet.
8. A biztosítási ajánlat aláírásával a szerződő és a 
biztosított megadja a személyes és különleges adatai 
kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást az ajánlati 
nyilatkozattal és a biztosítási feltételekkel összhangban 
történő kezeléséhez. 
9. A szerződő, a biztosított és bármely más érintett 
személy jogosult a biztosítótól kérelmezni:
a) tájékoztatást személyes és különleges adatainak 
kezeléséről, 
b) személyes vagy különleges adatainak helyesbítését 
vagy módosítását, illetve 
c) személyes vagy különleges adatainak – a kötelező 
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, emel-
lett 
d) az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben tilta-
kozhat személyes adatainak kezelése ellen. 
10. A 9. pontban felsoroltakat a szerződő, a biztosított, 
illetve az érintett személy írásban kérheti a MetLife Euro-

pe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe ügyfélszolgálatánál 
(1138 Budapest, Népfürdő u. 22.), ha személyazonossá-
gát megfelelő dokumentumokkal igazolta.
11. A biztosító a vele szerződő bel- és külföldi adatke-
zelő, adatfeldolgozó, illetőleg viszontbiztosító intézmé-
nyeket szerződésben nyilatkoztatja az adatok kezelésé-
re és továbbítására szolgáló eljárások és berendezések 
biztonsági előírásoknak való megfeleléséről, illetőleg 
az adatszolgáltatás és tárolás biztonságának szintjéről, 
valamint az ezért viselt felelősségükről. A személyes és 
különleges adatokat a biztosító kizárólag azon adat-
kezelő részére jogosult továbbítani, amelynél az adat-
védelem, az irányadó jogszabályok által támasztott, 
követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek.
12. A biztosító a telefonon vagy interneten történő, az 
ügyfelet, illetőleg a biztosítási szerződést érintő, tevé-
kenysége során gondoskodik a személyes és különleges 
adatok kezeléséről, valamint a biztosítási titokvédelemre 
vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítéséről.
13. Abban az esetben, ha a személyes vagy különle-
ges adatokhoz fűződő jogokat megsértik, a szerződő, a 
biztosított, illetve az érintett személy a Nemzeti Adatvé-
delmi 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 in-
díthat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat 
és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-
17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

IV. Szerződéskötés előtti tájékoztatás

Amennyiben a biztosítási szerződés feltétele a biztosí-
tott orvosi vizsgálata, akkor a biztosító arról is tájékoz-
tatást ad, hogy a biztosított az elvégzett vizsgálatok 
eredményeit az egészségügyről szóló törvény alapján az 
egészségügyi szolgáltatónál megismerheti.

V. Adózási szabályok

A biztosítási szabályzatok és a biztosítási szerződések ré-
szét képező dokumentumok adózási szabályokról szóló 
rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Ahol az adózási szabályokról szóló rendelkezések a sze-
mélyi jövedelemadó mértékét 16%-ban jelölik meg, 
azon 2017. január 1. napját követően 15%-ot kell ér-
teni. 

Ahol az adózási szabályokról szóló rendelkezések a ka-
matjövedelmet terhelő  egészségügyi hozzájárulás mér-
tékét 6%-ban jelölik meg, azon 2017. január 1. napját 
követően 0%-ot kell érteni.
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Ahol az adózási szabályokról szóló rendelkezések a 10 
éven belüli visszavásárlások esetén 27%-ban jelölik meg 
az EHO-t, azon 2017. január 1. napját követően 22%-ot 
kell érteni. 

Ahol az adózási szabályokról szóló rendelkezések a 10 
éven belüli visszavásárlások esetén 78%-ban határozzák 
meg az SZJA és EHO fizetés alapját, ott 2017. január 1. 
napját követően 82%-ot kell érteni. 

VI. Cégismertető

A biztosítási szabályzatok és a biztosítási szerződések ré-
szét képező dokumentumok cégismertetőre vonatkozó 
rendelkezései az alábbi rendelkezésekkel módosulnak:

A MetLife magyarországi vállalata, a MetLife Biztosító 
Zrt. 2015. november 1. napjával, határon átnyúló be-
olvadás keretében, egyesült a szintén a MetLife válla-
latcsoporthoz tartozó MetLife Europe d.a.c., írországi 
székhelyű biztosítóval. 

A MetLife Europe d.a.c a biztosítási tevékenységét Ma-
gyarországon a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi 
Fióktelepen keresztül fejti ki.

A MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 
adatai
A cég elnevezése: MetLife Europe d.a.c. Magyarországi 
Fióktelepe
A cég székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
Cégjegyzékszám: 01-17-000934
Adószám: 25363926-2-41
Jegyzett tőke: 10,7 milliárd forint
Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 391 1300
Ügyfélszolgálat postai címe: MetLife Europe d.a.c. Ma-
gyarországi Fióktelepe, 158 Budapest, Pf.: 187.
Személyes ügyfélfogadás: MetLife személyes ügyfélszol-
gálati iroda, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Duna To-
rony irodaház földszint.
Személyes ügyfélszolgálat: hétfőn 8-20 óráig, keddtől 
csütörtökig 8:30-17 óráig, pénteken 8:30-16 óráig.
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőn 8-20 óráig, keddtől 
csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 8-16 óráig.
Internet: www.metlife.hu
Email: info@metlife.hu

Az anyavállalat külföldi biztosító adatai
Anyavállalat elnevezése: MetLife Europe d.a.c.
A cég székhelye: IE 2 Dublin, 20 on Hatch, Lower Hatch 
Street
A cég nyilvántartási száma: 415123
Nyilvántartását végző hatóság: Companies Registration 
Office IE 1 Dublin, Parnell House, 14 Parnell Square
Hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság: Ír Pénzügyi 
Szolgáltatások Hatóságának Központi Bankja (Central 
Bank of Ireland, PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, 
Írország)
Fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró hatóság: Magyar 
Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Tulajdonosai: MetLife EU Holding Company Limited, 
American Life Insurance Company, MetLife Holdings 
(Cyprus) Limited, International Technical and Advisory 
Services Limited (ITAS)
A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló éves 
jelentés: a MetLife Europe Limited a fizetőképességéről 
és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentést (SFCR) min-
den év június 30. napjáig teszi közzé a www.metlife.hu 
honlapon. Az első közzététel 2017. június 30. napján 
esedékes.
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