
 

 

1607-203/2017 
Az MNB H-JÉ-II-B-52/2017. számú határozata a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. részére átfogó 
vizsgálat lezárásáról 
 
A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.) (Biztosító) 
hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 8-9.) (MNB) az alábbi 

határozatot 
hozza. 
 
1. Az életbiztosítási szerződések állománykezeléséhez kapcsolódóan a Biztosítót 

a) figyelmezteti, hogy mindenkor, folyamatosan olyan nyilvántartási és ellenőrzési rendszert működtessen, 
mely a digitális formátumú iratok nyomtatását minden esetben hibamentesen biztosítja, 

b) kötelezi, hogy alakítson ki és működtessen olyan nyilvántartási és ellenőrzési rendszert, mely a normál (nem 
tértivevényes és nem ajánlott), jogszabály által szabályozott kiküldési határidővel rendelkező postai külde-
ményei postai feladásának időpontját rögzíti és utólagosan is ellenőrizhetővé teszi, 

c) figyelmezteti, hogy mindenkor, folyamatosan olyan nyilvántartási és ellenőrzési rendszert működtessen, 
mely az ügyfél-tájékoztatás szempontjából releváns tartalmú elektronikus levelek archiválását, megőrzését 
teljes körűen biztosítja, 

d) kötelezi, hogy alakítson ki és működtessen olyan nyilvántartási és ellenőrzési rendszert, mely az ajánlatté-
telhez, szerződéskötéshez kapcsolódó, kézbesítetlen elektronikus leveleket és a kézbesítés sikertelenségé-
nek tényét és egyéb adatait is rögzíti és utólagosan ellenőrizhetővé teszi, 

e) kötelezi, hogy alakítson ki és működtessen olyan nyilvántartási és ellenőrzési rendszert, mely biztosítja a Biz-
tosító által kidolgozott és szolgáltatott – az ügyfelek szerződéskötési döntésének befolyásolására alkalmas – 
ügyféltájékoztató eszközök használatának, az azokkal generált tájékoztató számítások eredményének nyil-
vántartását és ellenőrzését. 

 
Az 1. pont b), d) és e) alpontjaiban foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentu-
mokkal alátámasztottan – 2018. január 31-ig számoljon be az MNB részére. 
 
2. Az életbiztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírá-
sokkal összhangban, az életbiztosítási szerződési feltételeihez kapcsolódóan a Biztosítót: 

a) kötelezi, hogy Vienna Active és Globe életbiztosítási termékei szerződési feltételeiben a polgári jogi szabá-
lyoknak megfelelően határozza meg a várakozási időt, illetve, szükség szerint, ehhez kapcsolódóan a kizárá-
sokat, 

b) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben a polgári jogi szabá-
lyoknak megfelelően határozza meg az ajánlattétellel, az ajánlatra tett módosító javaslattal kapcsolatos sza-
bályokat, 

c) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben, illetve szerződési feltételeiben a jövőben min-
den esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozza meg a díjfizetési póthatáridővel kapcsolatos 
szabályokat, 

d) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben egyértelműen hatá-
rozza meg a reaktiválás esetében a kockázatvállalással nem fedezett időszakot, 

e) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően határozza meg a mentesülésére vonatkozó szabályokat, 

f) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően határozza meg a biztosító teljesítésének feltételeire vonatkozó szabályokat, 

g) kötelezi, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően – csupán 
ténylegesen elvégzendő orvosi vizsgálat esetén alkalmazva a törvény szerint lehetővé tett hosszabb időtar-
tamot – határozza meg a biztosító számára nyitva álló kockázatelbírálási időre vonatkozó rendelkezéseket, 

h) kötelezi, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozza 
meg a díjfizetés elmulasztása jogkövetkezményének szabályait, továbbá teremtse meg a díjmentes leszállí-
tásra vonatkozó rendelkezések összhangját, teljeskörűségét a Vienna ACTIVE és Vienna GLOBE életbiztosítá-
si termékei különös szerződési feltételeiben, 

i) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően határozza meg a szerződéskötés különös eseteire irányadó szabályokat, 



 

 

j) figyelmezteti, hogy általános személybiztosítási feltételeiben a jövőben minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően határozza meg az első díj elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre vo-
natkozó rendelkezéseket. 

 
Az 2. a), g), h), i) pontokban foglalt kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. január 31-ig 
igazolja az MNB felé. 
 
3. Az életbiztosítási szerződés megkötésekor és a szerződés tartama során teljesítendő ügyféltájékoztatási 
kötelezettségei körében a Biztosítót: 

a) felhívja, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó rendszeres 
tájékoztatási kötelezettségének minden esetben a jogszabályban foglaltaknak megfelelő időszakra 
vonatkozóan és tartalommal tegyen eleget, 

b) felhívja, hogy a jövőben az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó termékismertető dokumentumot 
mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott tartalommal készítse el, és azt az érintett 
ügyfeleknek minden esetben adja át, 

c) felhívja, hogy a jövőben minden esetben bizonyítható módon szerezze be ügyfelei nyilatkozatát a 
szerződéskötést megelőzően megkapott tájékoztatást illetően, 

d) felhívja, hogy az életbiztosítási igényfelmérőt mindenkor a jogszabály előírásoknak megfelelő tartalommal 
készítse el, 

e) kötelezi, hogy a teljes költségmutató értéket az arra irányadó jogszabályi rendelkezések 
figyelembevételével, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által meghatározott és 
közzétett kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával számítsa ki, 

f) kötelezi, hogy a Vienna ACTIVE és Vienna GLOBE életbiztosítási termékeihez rendszeresített, kötelezően át-
adandó termékismertető tartalmát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a megkötni szándékozott 
termék ajánlását megalapozó egyedi indokok rögzítésére is alkalmasan alakítsa ki, 

g) figyelmezteti, hogy a Vienna ACTIVE és Vienna GLOBE életbiztosítási termékeire irányadó, 
ügyféltájékoztatási célt is betöltő általános szerződési feltételeiben, illetve az e termékekhez köthető kiegé-
szítő biztosítások általános feltételeiben, a termékek különös biztosítási feltételeiben, továbbá a kiegészítő 
biztosítások különös feltételeiben a jövőben minden esetben figyelemfelhívásra alkalmas módon emelje ki a 
Biztosító mentesülésének szabályait, szolgáltatása korlátozása feltételeit, az alkalmazott kizárásokat, vala-
mint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő szabályokat, 

h) figyelmezteti, hogy a Vienna ACTIVE és Vienna GLOBE életbiztosítási termékeire irányadó, 
ügyféltájékoztatási célt is betöltő általános szerződési feltételeiben a jövőben minden esetben teljeskörűen 
szerepeltesse a biztosítási titok harmadik személynek történő kiadására lehetőséget biztosítói eseteket, 

i) kötelezi, hogy ajánlattételi és szerződéskötési folyamatával kapcsolatban, annak jogi minőségét illetően 
minden esetben egyértelmű, a valóságnak megfelelő tájékoztatást adjon az ügyfelek részére, 

j) figyelmezteti, hogy életbiztosítási szerződési feltételeiben a jövőben minden esetben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően határozza meg az egészségügyi vizsgálat eredményének megismerésével kapcsolatos 
szabályokat. 

 
A 3. e), f) és i) pontokban foglalt kötelezések teljesítését igazolja az MNB felé, továbbá az a)-d) pontokban szereplő 
felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – adjon tájékoztatást az 
MNB részére, mindezen esetekben 2018. január 31-ig. 
 
4. A panaszkezelésével összefüggésben felhívja a Biztosítót, hogy: 

a) a panaszkezelési szabályzatát mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal 
alakítsa ki, 

b) az írásbeli fogyasztói panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját minden esetben a panasz 
közlését követő harminc napon belül küldje meg a fogyasztók részére. 

 
Az előbbi felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. január 
31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
5. Az ügyfelek adatainak kezelésével összefüggésben figyelmezteti a Biztosítót, hogy megszűnt biztosítási szerződé-
sek kapcsán személyes adatot a jövőben csak addig kezeljen, amíg a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthető, illetve amelynek kezeléséhez van törvényi jogalapja. 
 



 

 

Az előbbi figyelmeztetés teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 
2018. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
6. A vállalatirányítási rendszere kapcsán a Biztosítót 

a) kötelezi, hogy a felügyelőbizottság naptári negyedévente maradéktalanul ellenőrizze a belső ellenőrzési je-
lentések alapján szükséges intézkedések végrehajtását, 

b) figyelmezteti, hogy kockázatkezelési területének szabályzatait minden esetben vizsgálja felül az érintett te-
rület bármely jelentős változása esetén, de évente legalább egyszer, 

c) kötelezi, hogy megfelelőségi jelentéseiben szerepeltesse a jogszabály által előírt összes kötelező tartalmi 
elemet, így a vizsgálatban részt vevő alkalmazottak nevét és a vizsgálat tárgyát képező időszakot is, 

d) kötelezi, hogy szervezeti és működési szabályzatát a működő bizottságokat is figyelembe véve, a Biztosító 
tényleges szervezeti felépítésének megfelelően állítsa össze. 
 

Az 6. pont a), c) és d) alpontjaiban foglalt kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. 
január 31-ig igazolja az MNB felé. 
 
7. Kiszervezéssel kapcsolatos eljárásai, gyakorlata kapcsán figyelmezteti a Biztosítót, hogy: 

a) a jövőben, a Biztosító egyes tevékenységeinek kiszervezésére vonatkozó szabályzat újraalkotása vagy módo-
sítása során minden esetben legyen figyelemmel a kiemelten fontos tevékenységek meghatározására irány-
adó jogszabályi rendelkezések teljes körére, 

b) a jövőben, kiszervezési tárgyú szerződéseiben mindenkor teljes körűen rögzítse a jogszabályok által előírt 
kötelező tartalmi elemeket. 

 
8. Informatikai biztonsági eljárásai és gyakorlata kapcsán kötelezi a Biztosítót, hogy gondoskodjon a jogszabályban 
előírt és az informatikai biztonsági kockázatelemzés alapján indokolt, a kockázattal arányos védelmi intézkedések 
megvalósításáról. 
 
Az előbbi kötelezés teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. 
január 31-ig számoljon be az MNB részére. 
 
9. Tartalékolási eljárásaihoz, gyakorlatához kapcsolódóan kötelezi a Biztosítót, hogy: 

a) amennyiben a biztosítási szerződés életbiztosítási és nem-életbiztosítási kockázatokat is fedez, a biztosítási 
kötelezettségeket – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – ossza fel életbiztosítási és nem-életbiztosítási 
részekre, 

b) a jogszabályi előírásoknak megfelelően validálja biztosítástechnikai tartalékait és a validációt megfelelően 
dokumentálja. 

 
Az előbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. január 31-ig igazolja az MNB felé. 
 
10. A termékeihez kapcsolódó terméktervek kötelező tartalmi elemei – díjkalkulációi – kapcsán: 

a) kötelezi a Biztosítót, hogy a Globe és Active megnevezésű életbiztosítási termékeihez kínált kiegészítő bizto-
sítások díjkalkulációit a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el, 

b) figyelmezteti, hogy az egyes biztosítások díjkalkulációit a jövőben minden esetben a jogszabályi előírások 
teljes körű figyelembevételével készítse el. 

 
Az a) pontban szereplő kötelezés teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. január 31-ig igazolja az 
MNB felé. 
 
11. Jutalékszámítási és jutalékfizetési gyakorlatához kapcsolódóan kötelezi a Biztosítót, hogy: 

a) alkosson olyan jutalékszámítással és jutalékfizetéssel kapcsolatos szabályzatot, mely a jutalékkezeléshez 
kapcsolódó manuális beavatkozásokat minden tekintetben, kimerítően szabályozza, 

b) rendszeres díjfizetésű megtakarítási jellegű életbiztosításaihoz kapcsolódóan a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően fizessen jutalékot. 

 
Az előbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2018. január 31-ig igazolja az MNB felé. 
 



 

 

12. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó eljárásai 
kapcsán a Biztosítót: 

a) figyelmezteti, hogy a jövőben minden törvényben előírt kötelező esetben szerezze be ügyfelei kifejezett és 
egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy azok saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járnak-
e el, 

b) kötelezi, hogy nyilvántartási rendszerét akként alakítsa át, illetve működtesse, hogy az minden esetben le-
hetővé tegye a tényleges tulajdonosokkal kapcsolatos szűrések, és ezek alapján esetlegesen szükséges beje-
lentések végrehajtását. 

 
A b) pontban foglalt kötelezés teljesítését igazolja az MNB felé, továbbá az a) pontban szereplő figyelmeztetéssel 
kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – adjon tájékoztatást az MNB részére, 
mindezen esetekben 2018. január 31-ig. 
 
13. Adatszolgáltatási eljárásaihoz, gyakorlatához kapcsolódóan figyelmezteti a Biztosítót, hogy az MNB részére telje-
sítendő adatszolgáltatásait a jövőben minden esetben az irányadó jogszabályi előírások maradéktalan figyelembevé-
telével teljesítse. 
 
14. Kötelezi a Biztosítót 

a) e határozat rendelkező részének 1-2., 5-11. és 13. pontjaiban jelzett és a határozat indokolásának I-II., VI-XI. 
és XIII. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint összegű 
felügyeleti bírság, 

b) e határozat rendelkező részének 12. pont b) alpontjában jelzett és a határozat indokolásának XII.2. 
pontjában megállapított jogszabálysértés miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti 
bírság, 
 
azaz összességében 12.000.000,- Ft, azaz tizenkétmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

 
15. Kötelezi a Biztosítót 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 
 
A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon 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 
bírságösszeg 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 magasabb összegű bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2017. szeptember 18. 
  Magyar Nemzeti Bank 
 
 Dr. Kandrács Csaba s.k., 
 az MNB ügyvezető igazgatója 
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