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Az MNB H-JÉ-II-B-24/2016. számú határozata a K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó 

vizsgálat lezárásáról 

 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az K&H Biztosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (Biztosító) lefolytatott átfogó vizs-
gálat során az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
1. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonat-
kozó jogszabályi előírásokkal összhangban az életbiztosítási termékei szerződési feltételeiben 

a. valamennyi vizsgált terméke esetén rögzítse a biztosítottnak a szerződés megkötéséhez adott hozzájárulá-
sának visszavonására vonatkozó rendelkezéseket; 

b. az ENYUSZ, az RNYUSZ, a Hozamlánc 2 és az Élet-társ 2 termékek esetében küszöbölje ki a szerződés 
díjnemfizetés miatti megszűnésére vonatkozó rendelkezések szerződő félre, illetve biztosítottra hátrányos 
voltát; 

c. az ENYUSZ, az RNYUSZ és a Hozamlánc 2 termékek esetében pontosan rögzítse az esedékességig megfizetni 
elmulasztott díj teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdetét; 

d. az ENYUSZ és az RNYUSZ termékek esetében egyértelműen és ellentmondásmentesen határozza meg a Biz-
tosító haláleseti és baleseti (közlekedési baleseti) szolgáltatását; 

e. az ENYUSZ, az RNYUSZ termékek esetében egyértelműen határozza meg, hogy a Biztosító mely időpontban 
érvényes haláleseti biztosítási összeget köteles megfizetni, valamint a Hozamlánc 2 termék esetén rögzítse a 
tartam során, Biztosító általi egyoldalú módosításra vonatkozó részletes szabályokat, így többek között azt, 
hogy mely körülmények szolgálhatnak az egyoldalú módosítás okául; 

f. az ENYUSZ és RNYUSZ termékek esetében rögzítse, hogy a szerződőt (örökösét) megilleti a visszavásárlási 
összeg, ha az életbiztosítási szerződés bármely okból a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg; 

g. valamennyi vizsgált termék esetében teljeskörűen rögzítse a közlési és változás-bejelentési kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat, így különösen azt, hogy a kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem je-
lenti a közlési kötelezettség megsértését, valamint Hozamlánc 2 termék esetén azt, hogy a közlésre és válto-
zás-bejelentésre irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződőt és a biztosítottat is, és a Hozamlánc 2, 
az Élet-társ 2 és a Gyarapodó termékek esetén azt, hogy egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, ame-
lyet bármelyikük elmulasztott a Biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett és annak közlésére köteles lett 
volna; 

h. valamennyi vizsgált terméke esetében a jogszabályi előírásokkal összhangban pontosan határozza meg, 
hogy a Biztosítónak mely időponttól számítva van 15 napja a szerződés módosítására javaslatot tenni, vagy 
azt felmondani és a szerződőnek mely időponttól van lehetősége arra válaszolni, valamint egyértelműen és 
teljeskörűen határozza meg a szerződés szempontjából lényeges körülményeket; 

i. valamennyi vizsgált terméke esetén az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítse, hogy ha 
a Biztosító csak később szerez tudomást a szerződéskötéskor már fennállott lényeges körülményekről, akkor 
csak a szerződés módosítására vonatkozó javaslattételi jog, illetve felmondási jog, és csak a szerződés fenn-
állásának első öt évében illeti meg; 

j. valamennyi vizsgált terméke esetében teljeskörűen rögzítse az elévülési időre vonatkozó rendelkezéseket; 
k. az Élet-társ 2 termék esetén teljeskörűen rögzítse az értékkövetésre vonatkozó rendelkezéseket; 
l. az Élet-társ 2 termék esetében teljeskörűen rögzítse a fizetési gyakoriság szerinti díjkedvezmény tartam 

soráni változtathatóságra vonatkozó rendelkezéseket és pontosan határozza meg a módosításra okot adó 
körülményeket; 

m. a Gyarapodó termék esetén rögzítse a technikai kamatláb funkcióját és mértékét, valamint pontosan hatá-
rozza meg a technikai kamatláb változásának a szerződésre – így a többlethozamra – gyakorolt hatását; 

n. a Gyarapodó, az Élet-társ 2 és az RNYUSZ termékek esetében teljeskörűen rögzítse a Biztosítót megillető a 
minimális fizetendő díjak mértéknek egyoldalú változtathatóságára vonatkozó rendelkezéseket és pontosan 
határozza meg a minimális fizetendő díjak változásának a szerződő díjfizetési kötelezettségére vonatkozó 
hatásait; 
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o. az ENYUSZ, az RNYUSZ és a Hozamlánc 2 termékek esetében pontosan rögzítse a szerződő számláján érvé-
nyesített valamennyi költségeket és ezen költségek Biztosító általi egyoldalú módosíthatóságát eredménye-
ző körülményeket; 

p. a Gyarapodó és az Élet-társ 2 termékek esetén egyértelműen és teljeskörűen rendezze a Ptk. 6:443. § (2) 
bekezdésében foglaltakat, kiemelten a Biztosítót és a szerződőt megillető jogokat; 

q. a Gyarapodó termék esetén minden esetben határozza meg a biztosítási díjat terhelő adminisztrációs költ-
ségek mértékét; 

r. a Hozamlánc 2, az ENYUSZ, valamint az RNYUSZ termékek szerződési feltételeiben rögzítse az eszközalap fo-
lyamatos költségének, megszüntetési költségének, valamint kezdeti költségének a pontos mértékét. 

s. a Hozamlánc 2, az ENYUSZ, valamint az RNYUSZ termékek szerződési feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen rögzítse a kockázati díjak elvonásának, illetve azok érvényesítésének módját; 

t. a Hozamlánc 2, az ENYUSZ, valamint az RNYUSZ termékek szerződési feltételeiben egyértelműen rögzítse a 
szerződést érintő költségelemeket, 

u. a Hozamlánc 2, az ENYUSZ, valamint az RNYUSZ termékek szerződési feltételeiben rögzítse a nyíltvégű esz-
közalapok esetében alkalmazott eszközalap-kezelési költség érvényesítésének időpontját. 

 
Az előbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig igazolja az 
MNB felé. 
 
2. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonat-
kozó jogszabályi előírásokkal összhangban  

a. a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltételeiben megfelelően rögzítse, hogy a biztosí-
tott szerződésbe való belépésével a szerződő felet megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek összessége 
a biztosítottra száll át; 

b. a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltételeiben megfelelően rögzítse, hogy sem a biz-
tosított és sem a szerződő fél nem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biz-
tosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna; 

c. a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltételeiben mellőzze az arra vonatkozó rendelke-
zést, hogy a szerződő írásban tett nyilatkozatai csak akkor válnak hatályossá, ha az a Biztosító szerződést ke-
zelő egységének a tudomására jutott; 

d. a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltételeiben megfelelően rögzítse, hogy a Biztosí-
tó az automatikus indexálásról szóló tájékoztatást a biztosítási évfordulót megelőzően úgy küldje meg, hogy 
a szerződő fél azt a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal korábban megkapja; 

e. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09) esetében a biztosítási szerződési feltételeiben megfelelően határoz-
za meg a biztosítási eseményeket, ennek keretében kellően pontosan rögzítse a területi hatályra vonatkozó 
rendelkezéseket; 

f. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09 esetén is alkalmazandó VBSZ 96 szerződési feltétel) esetében a bizto-
sítási szerződési feltételeiben rögzítse, hogy a kárenyhítés szükséges költségei – a biztosítási összeg keretei 
között – akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre; 

g. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09 esetén is alkalmazott VBSZ 96. szerződési feltétel) esetében a biztosí-
tási szerződési feltételeiben rögzítse, hogy a részleges díjfizetés jogkövetkezménye csak akkor érvényesül, 
ha a biztosító eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés kiegészítésére; 

h. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09 esetén is alkalmazott VBSZ 96 szerződési feltétel) esetében a biztosí-
tási szerződési feltételeiben teljeskörűen rögzítse a Biztosító által alkalmazott valamennyi záradékra vonat-
kozó részlet szabályokat; 

i. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09) és a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltét-
eleiben teljeskörűen rögzítse a megtérítési igényre vonatkozó rendelkezéseket; 

j. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09) és a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltét-
eleiben rögzítse az elévülési időre vonatkozó rendelkezéseket; 

k. a casco biztosításai (CTU-09 és CTA-09) és a lakásbiztosítása (BOB) esetében a biztosítási szerződési feltét-
eleiben pontosan rögzítse a titoktartási kötelezettségre, az adattovábbításra és a személyes adatok kezelé-
sére és megőrzésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Az előbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig igazolja az 
MNB felé. 
 
3. Kötelezem/Figyelmeztetem a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződései esetében  
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a) az ajánlat módosítására vonatkozó javaslattételi jogával a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást 
mellőzve, minden esetben igazolható módon éljen;  

b) valamennyi esetben a jogszabályi határidőben tegyen eleget a biztosítási évfordulóról és a következő biztosí-
tási időszak várható díjáról szóló értesítő megküldésére vonatkozó kötelezettségének,  

c) a díjhátralékos szerződésekhez kapcsolódó felszólítások küldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének 
minden szükséges esetben és a törvényi határidőben tegyen eleget;  

d) minden esetben határidőben tegyen eleget az üzemben tartó felé fennálló, a díjnemfizetés miatt megszűnt 
szerződésekhez kapcsolódó értesítési teendőinek; 

e) minden esetben, illetve a törvényi határidőben adjon indoklással ellátott választ kártérítési igényben foglalt 
egyes követelésekre, illetve tegyen kellően megindokolt kártérítési javaslatot; 

f) a kárnyilvántartásban be nem azonosítható szerződések esetében valamennyi esetben és a jogszabályi határ-
időben tegyen eleget az üzemben tartó felé fennálló tájékoztatási feladatainak; 

g) minden esetben igazolható módon tegyen eleget a díjhátralékos szerződésekhez kapcsolódó felszólítások kül-
désére és az üzemben tartó felé fennálló, a díjnemfizetés miatt megszűnt szerződésekhez kapcsolódó értesí-
tési teendőinek; 

h)  minden esetben megfelelő szakmai gondossággal járjon el, és mellőzze az üzemben tartó megtévesztő tájé-
koztatását. 

 
Az a)-f) pontokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 
30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
4. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződés megkötésekor és a szerződés tartama során teljesítendő ügy-
fél-tájékoztatási kötelezettségei körében 

a) az UL szerződések esetén a szerződő részére évente teljesítendő tájékoztatását minden esetben 12 hónapra 
vonatkoztatva küldje meg, 

b) az UL szerződések esetén az éves értesítő leveket a tájékoztatás időpontját követően mindig 15 napon belül 
küldje meg a szerződőnek, 

c) az UL szerződések esetén a szerződés megszűnéséről szóló tájékoztatást mindig a jogszabálynak megfelelő 
tartalommal és a megszűnéstől számított 15 napon belül küldje meg a szerződőnek, 

d) az UL termékek esetén – az éves, valamint a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó – kötelező tájékoztatá-
sok esetén a biztosítási szerződést terhelő valamennyi költségtípusról és azok mértékéről tájékoztassa az 
ügyfelet; 

e) a függő biztosításközvetítők által alkalmazott biztosításközvetítői tájékoztató tartalmazzon minden, a jog-
szabály által megkövetelt tartalmi elemet, így különösen a biztosításközvetítést végző természetes személy 
nevét, 

f) a casco biztosítási termékének (CTU-09, CTA-09, és a hozzájuk kapcsolódó VBSZ-96) feltételeiben figyelem-
felhívásra alkalmas módon szerepeltesse a Biztosító mentesülésének és szolgáltatása korlátozásának a sza-
bályait, valamint a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat, 

 
A megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
5. Kötelezem a Biztosítót, hogy a számviteli eljárásait és ezekre vonatkozó belső szabályozó dokumentumait illetően, 
hogy a leltárak a jogszabályi előírásoknak megfelelően támasszák alá a mérlegtételeit. 
 
A megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
6. Kötelezem/Figyelmeztetem a Biztosítót, hogy a felügyeleti adatszolgáltatását illetően 

a) az MNB részére készített évközi jelentések céljából történő zárás során az analitikus és főkönyvi nyilvántar-
tásokat teljeskörűen egyeztettesse, és az esetleges eltéréseket rendezze, 

b) az adatszolgáltatási táblák kitöltésére vonatkozó jogszabályi előírásokat a jövőben maradéktalanul tartsa be. 
 
Az a) pont kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. nap-
jáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
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7. Kötelezem/Figyelmeztetem a Biztosítót, hogy alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtes-
sen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer, mely a jogszabályi előírásokkal 
összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító 

a. a kgfb nyilvántartásában rögzítésre kerüljön minden adat, így különösen az ajánlat keltére és beérkezésére 
vonatkozó adatok, valamint abban csak a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek, így különösen a szer-
ződéskötési okok vonatkozásában; 

b. minden kgfb ügyfélküldemény kiküldési idejét a nyilvántartásában rögzítse; 
c. a jövőben a késői kárkifizetéseket minden esetben figyelembe vegye a következő biztosítási időszak bonus-

malus fokozatának megállapítása során; 
d. a díjnemfizetéssel megszűnt majd újrakötött kgfb szerződések esetén a biztosítás évfordulót a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően határozza meg; 
e. minden kgfb szerződés esetén a jogszabály által meghatározott időszakban kérdezze le a kártörténeti nyil-

vántartásból a szerződések bonus-malus besorolásához szükséges adatokat; 
f. általánosan és rendszerszinten ellenőrizhesse, hogy a személyi sérüléses károk esetén a kárkifizetési kötele-

zettségének határidőben eleget tett-e; 
g. a Biztosító a kárnyilvántartó szerv felé fennálló adatszolgáltatási feladatait határidőben teljesítse. 

 
Az a)-b) és d)-g) pontokkal összefüggésben megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. 
szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
8. A Biztosító biztosítási tevékenysége, valamint az azzal közvetlenül összefüggő tevékenységei kiszervezésével kap-
csolatban kötelezem/figyelmeztetem a Biztosítót, hogy  

a. az ügymenet kiszervezésére irányuló szerződéseit minden esetben a jogszabály előírásainak megfelelő tarta-
lommal kösse meg, ezen előírásoknak meg nem felelő szerződéseinek módosítása érdekében a szükséges 
lépéseket tegye meg; 

b. a jogszabályi előírásokkal összhangban valamennyi kiemelten fontos feladatkör kiszervezésre vonatkozó 
szerződése vonatkozásában a jogszabály által előírt határidőben teljesítse az MNB felé fennálló bejelentési 
kötelezettségét; 

c. alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, 
adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, mely a jogszabályi előírásokkal összhangban maradéktalanul lehe-
tővé teszi, hogy az ügymenet kiszervezése során a Biztosító a kiszervezési szerződéseire vonatkozó nyilván-
tartását a Kiszervezési szabályzatával összhangban vezesse. 

 
Az a) és c) pontokkal összefüggésben megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szep-
tember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
9. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer biztonságá-
val kapcsolatban 

 alakítsa ki az informatikai rendszerekben tárolt adatok adatmodelljének nyilvántartására és kezelésére vo-
natkozó szabályozást, gondoskodjon az informatikai rendszereknél az adatok szintaktikai szabályainak és az 
adatok tárolási szerkezetének mindenkori dokumentált rendelkezésre állásáról, 

 gondoskodjon az életbiztosítási rendszerének fejlesztése során a külső cég web portálján létrehozott fejlesz-
tési dokumentációk rendszerezett dokumentálásáról. 

 
A megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
10. Kötelezem a Biztosítót, hogy vállalatirányítása keretében: 

a) a jogszabályokkal összhangban a felügyelőbizottság lássa el a belső ellenőrzés irányítását és a Biztosító az 
irányítási rendszerén belül a felelősségi köröket egyértelműen határozza meg és határolja el egymástól, 

b) a belső ellenőrzési tervek a jogszabályi előírásokkal összhangban mindig határozzák meg a következő évek-
ben elvégzendő ellenőrzési munkát, figyelembe véve minden tevékenységet és a Biztosító teljes irányítási 
rendszerét, 

c) a megfelelőségi feladatkört ellátó személy az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság részére készített jelen-
téseket mindenkor a jogszabályok által előírt tartalommal készítse el. 
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A megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
11. Kötelezem a Biztosítót, hogy a terméktervek kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásokkal össz-
hangban a CSU-09 és BOB termékek esetén a terméktervek részét képező díjkalkulációkat minden esetben 
teljeskörűen készítse el, és ennek keretében a CSU-09 termék díjkalkulációjában határozzon meg minden díjképző 
paramétert, a BOB termék díjkalkulációjában részletesen rögzítse a díjkalkulációs elv leírását, valamint egészítse azt 
ki a kiegészítő melléklettel. 
 
A megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
12. Figyelmeztetem a Biztosítót, hogy a panaszkezelése vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban 

a) a panaszkezelési szabályzatát mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint alakítsa ki; 
b) az írásbeli panaszokat minden esetben és a panasz közlésétől számított harminc napon belül válaszolja meg; 
c) a tartalmuk szerint panasznak minősülő beadványokat minden esetben panaszként kezelje. 

 
13. Figyelmeztetem a Biztosítót, hogy az ügyféldokumentumok kezelése során mindenkor a biztosítási titok megtar-
tásával járjon el és biztosítási titkot csak arra jogosult személynek adjon ki.  
 
14. Felhívom a Biztosítót, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésére és megakadályozására 
irányuló eljárásait – az alkalmazott adatfelvételre szolgáló dokumentumokra is kiterjedően – minden esetben felel-
tesse meg a jogszabályi rendelkezéseknek. 
 
15. Kötelezem a Biztosítót 20.000.000,- Ft, azaz Húsz millió forint felügyeleti bírság megfizetésére. 
 
16. Kötelezem a Biztosítót 30.000.000,- Ft, azaz Harminc millió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 
 

A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) na-
pon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – 
„fogyasztóvédelmi bírság”, illetve „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – 
befizetni. A bírságok önkéntes befizetésének elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság 
adók módjára hajtja be. A bírságok befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bír-
ságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi 
pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell 
befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség adók módjára haladéktalanul végrehajtásra 
kerül. 
 
Az MNB felhívja a Biztosító figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van 
lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

 

(…) 

 

Budapest, 2016. június 8. 
 
 
 Dr. Windisch László s.k. 
        az MNB alelnöke 
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