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A Magyar Nemzeti Bank V-JÉ-II-1/2015. számú végzése a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesülettel
szembeni ideiglenes intézkedés alkalmazásáról
A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél (székhely: 1108 Budapest Venyige u. 3.) (Biztosító)
folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.)
(MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő
végzést
hozom.
1.

A Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének terjesztését jelen végzés kézhezvételétől a
jelen végzés 3. pontja alapján benyújtott pénzügyi terv végrehajtásáig, de jelen végzésemmel legfeljebb az
MNB által kezdeményezett átfogó vizsgálatot lezáró határozat kézbesítéséig terjedő időtartamra
felfüggesztem.
A Biztosító a már létrejött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseiből eredő kötelezettségeinek
teljesítésére köteles, azonban a jelen végzés kézhezvételét követően hozzá beérkezett ajánlatot nem
fogadhat el, ide értve a gépjárműflottákhoz tartozó újabb gépjármű biztosítását is. A Biztosító köteles a jelen
végzés alapján be nem fogadható ajánlatok üzembentartóit ezen körülményről haladéktalanul értesíteni.

2.

Korlátozom a Biztosítónak a biztosítástechnikai tartalékai és a szavatoló tőkéje feletti szabad rendelkezési
jogát – a pénzügyileg befolyt bevételekre is kiterjedően – jelen végzés kézhezvételétől a jelen végzés 3. pontja
alapján benyújtott pénzügyi terv végrehajtásáig, de jelen végzésemmel legfeljebb az MNB által
kezdeményezett átfogó vizsgálatot lezáró határozat kézbesítéséig terjedő időtartamra. A korlátozás
keretében a Biztosító – a jelen végzés kézhezvételét követően – befektetést
(i) kizárólag bankbetétbe vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által
kibocsátott állampapírba eszközölhet, azzal, hogy
(ii) a biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képező eszközöket a kötelezettségek lejárati szerkezetének
figyelembevételével köteles befektetni.

3.

Kötelezem a Biztosítót, hogy nyújtson be biztosítástechnikai tartalékai és szavatoló tőkéjének –
jogszabályokkal összhangban álló – egyidejű megfelelését legfeljebb hat hónapos időtartam alatt biztosító
intézkedéseket tartalmazó, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 131/A. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő pénzügyi tervet.
A Biztosító a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetve a teljesítés érdekében tett intézkedéseit jelen végzés
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB
részére.

(…)
Budapest, 2015. november 13.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke

