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A Bit. 2017. január 1. napjától hatályos 124/A. §-ában foglaltak értelmezésével összefüggő állásfoglalás 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. (Bit.) 2017. január 1. napján hatályba lépő 124/A. §-
ában lefektetett, a megtakarítási jellegű életbiztosítások befektetésének, illetve visszavásárlási értékének 
minimumára vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos kérdésével fordult az MNB-hez. Beadványában bemutatott 
(hipotetikus) példája alapján a Bit. hivatkozott jogszabályhelyén rögzített elvárásoknak a Biztosító akként kíván eleget 
tenni, hogy egy – kockázati díjrész nélküli, 100 egység éves díjjal rendelkező – biztosítási szerződés első és második 
évében a beérkezett díjak 40%-át fektetné be, azaz 60%-os értékesítési költséget érvényesítene úgy, hogy a 
termékben visszavásárlási levonás, illetve egyéb költség nem kerülne érvényesítésre.  
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
A Biztosító abban kérte az MNB állásfoglalását, hogy az általa bemutatott példa alapján kialakított gyakorlata eleget 
tehet-e a Bit. 124/§. §-ában meghatározott befektetési, illetve visszavásárlási értékek minimumára vonatkozó 
szabályoknak. 
 
III. A BIZTOSÍTÓ ÁLLÁSPONTJA 
 
A Biztosító Beadványában előadta, hogy az általa bemutatott példa szerint az első évben a jogszabály által előírt, 
minimális befektetési értékként meghatározott, első éves díjrész 20%-a helyett többet, 40%-ot (azaz 40 egységet) 
fektetne be a Biztosító a befizetett díjból, a második évben pedig szintén 40%-ot, ezzel az első két év díjából a 
befektetett díjrész mértéke 80 egység lesz. Amennyiben a szerződő az első év után él a maradékjogával, és 
kezdeményezi a szerződés visszavásárlását, akkor a Biztosító teljesítése a teljes tartalék, azaz 40 egység lenne, 
amennyiben pedig a második évet követően él a szerződő a maradékjogával, a Biztosító teljesítése értelemszerűen a 
teljes tartalék összege, azaz 80 egység.  
 
A Biztosító álláspontja az, hogy a fenti módon teljesíthető a Bit. 124/A. §-ában meghatározott kötelezettség, 
tekintettel arra, hogy a jogszabály alapján előírt értékeket meghaladja mind a befektetett érték, mind a 
visszavásárlási érték: az első évben az előírt minimum az éves díj 20%-a (példájában 20 egység) helyett 40 egység lesz 
mind a befektetett, mind a visszavásárlási érték, a második évben pedig az előírt minimum éves díj (20 + 50 % 
(példája alapján 70 egység) helyett 80 egység a befektetett és a visszavásárlási érték is. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
IV.1. Releváns jogszabályi rendelkezések 
 
A Bit. második könyve harmadik részének VIII. fejezete 2017. január 1. napjától kiegészül a 48/A. „A megtakarítási 
jellegű életbiztosítások különös szabályai” alcímmel, amely a következőkről rendelkezik: 
 
124/A. § (1) A megtakarítási jellegű, befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetében a biztosító köteles 
befektetni az esedékes és befizetett biztosítási díj kockázati díjrésszel csökkentett 
a) első éves díjrészének legalább a 20%-át, 
b) második éves díjrészének legalább az 50%-át, 
c) harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-át, 
azzal, hogy a díjrészhez kapcsolódó megképzett tartalékon arányosan felszámított elvonást a negyedik év kezdetétől 
a megfelelés céljából nem kell figyelembe venni. 
(2) Ha a szerződő fél a maradékjogával él, akkor az elszámolás alapja legalább az (1) bekezdés szerinti minimális 
befektetési értékek aktuális számlaértéke. Az elszámolás során - a maradékjog érvényesítésére vonatkozó 
rendelkezéstől eltekintve - az ügyfél rendelkezéseinek a konkrét költségvonzata érvényesíthető. 
(3) A megtakarítási jellegű, nem befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetében - amennyiben a szerződő fél a 
maradékjogával él - a visszavásárlási érték a szerződés kezdetétől a maradékjog érvényesítésének időpontjáig eltelt 
biztosítási időszakhoz igazodó módon az esedékes és befizetett biztosítási díj kockázati díjrésszel csökkentett 
a) első éves díjrészének legalább a 20%-a, 
b) második éves díjrészének legalább az 50%-a, 
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c) harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-a. 
    
 
IV.2 Az MNB jogértelmezése 
 
A Bit. 124/A. §-ának fent idézett rendelkezései annak kötelezettségét róják a biztosítókra, hogy a befektetési 
egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítás esetében az esedékes és befizetett biztosítási díj – kockázati díjrésszel 
csökkentett – első éves díjrészének legalább a 20%-át, a második éves díjrészének legalább az 50%-át, továbbá a 
harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-át fektessék be, azzal, hogy a díjrészhez kapcsolódó 
megképzett tartalékon arányosan felszámított elvonást is csak a negyedik év kezdetétől nem kell a megfelelés 
céljából figyelembe venni. Előzőek alapján az első három évben az ügyfél által befizetett díjból a (kockázati díjrésszel 
csökkentet) díjrészek fent meghatározott százalékát maradéktalanul és levonásmentesen kell befektetnie a 
biztosítóknak. A Bit. 124/A. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a szerződő fél a maradékjogával (pl. 
visszavásárlás, díjmentes leszállítás) él, akkor az elszámolás alapja legalább a fenti – (1) bekezdés szerinti – minimális 
befektetési értékek aktuális számlaértéke. Az elszámolás során az ügyfél rendelkezéseinek a konkrét költségvonzata 
érvényesíthető.  
 
Az egyéb, nem unit-linked megtakarítási jellegű életbiztosításokra vonatkozóan is korlátozó rendelkezést vezet be a 
törvény, amely alapján amennyiben a szerződő visszavásárolná biztosítását, abban az esetben a visszavásárlási érték 
minimálisan az első éves díjrészének legalább a 20%-a, második éves díjrészének legalább az 50%-a, továbbá a 
harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább a 80%-a lehet. 
 
Fent idézettek alapján – mivel a törvény csak az elvárt minimumot rögzíti – a Biztosítónak természetesen lehetősége 
van az első évben az esedékes és befizetett biztosítási díj több mint 20%-át befektetnie, így e tekintetben a Biztosító 
által bemutatott példa megfelel az előírásoknak. Azonban a második évre vonatkozó rendelkezés, azaz, hogy második 
évben esedékes és befizetett díjak legalább 50 % kerüljön befektetésre, a Biztosító példájában (amelyben ismét csak 
a beérkezett díj 40%-át fektetné be), nem teljesül. A Bit. 124/A. § (1) bekezdés b) pontja a második biztosítási évre 
vonatkozóan befizetett díj befektetendő díjának minimális mértékét határozza meg, ettől kizárólag magasabb érték 
megállapítása lehetséges. 
 
Tekintettel arra, hogy az életbiztosítások esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:447. 
§ (2) bekezdése szerinti, egy éves biztosítási időszaktól való eltérés nem gyakori, és – a Ptk. 6:483. § (1) bekezdése 
alapján – az első évi biztosítási díj befizetését követően a biztosítási évfordulóra vonatkozóan nyílik meg a szerződés 
szerződő fél részéről történő felmondásának lehetősége, ezért ha a biztosító a szerződési feltételekben nem biztosít 
a biztosítási évfordulót megelőző időpontra vonatkozó felmondási jogot a szerződő fél részére, csak kivételes 
esetekben merülhet fel a biztosítási időszakon belül a visszavásárlási összeg kifizetésének kötelezettsége (ld. Ptk. 
6:484.§ (1) bekezdés). A Bit. módosított szövege alapján ugyanakkor a visszavásárlási összeg a szerződés létrejöttétől 
megilleti a szerződőt, azaz az éven belüli, biztosítási összeg kifizetése nélkül megszűnő szerződések esetében az adott 
éves befizetéseknek (legalább) 20%-50%-80%-a lesz a visszavásárlási érték számításának alapja.  
 
A Bit. módosítást végrehajtó – a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
LIII. – törvény indokolása szerint a befektetéshez kapcsolódó életbiztosítás esetén minimum befektetési összegek 
meghatározása az ügyfélvédelem erősítése céljából történt, jelentősége pedig álláspontunk szerint elsősorban abban 
áll, hogy megakadályozza, hogy a biztosítók az első években költség címén a teljes befizetést elvonják. A jogszabály 
továbbá, a (kockázati életbiztosításnak nem minősülő) életbiztosítási termékek megtakarítási céljainak 
megvalósulásra érdekében az egyes években fokozatosan kívánja a (minimális) visszavásárlási értéket növelni, 
ösztönözve a szerződőt a szerződések hosszú távú fenntartására. 
 
Összefoglalva a fentieket, nem felel meg a jogszabályi elvárásoknak a Biztosító példájában bemutatott konstrukció, 
annak ellenére, hogy az első évben a befektetett érték, illetve az ez alapján számított visszavásárlási összeg a 
jogszabály által előírtnál kedvezőbben alakul, illetve az első két évben összegezve is meghaladja azt (első évben 
befizetett – esedékes kockázati díjrésszel csökkentett – díjrész 20%-a és a második évben befizetett díjrész 50%-a, 
azaz a két év összes befizetett díjának összesen 70%-a helyett 80%), tekintettel arra, hogy a második évben a 
befektetett érték egyértelműen a jogszabályi minimális értékekre vonatkozó elvárás alatt marad. 
 
 
 


