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Az MNB H-JÉ-II-15/2020. számú határozata az CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. részére helyreállí-
tási terv elutasításáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1033 Bu-
dapest, Flórián tér 1.) (Biztosító) ellátott folyamatos felügyelet keretében az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 

1. A Biztosító által az MNB részére 2020. január 6-án benyújtott, 2020. február 28-án kiegészített helyreállítási 
tervet elutasítja, egyben előírja a Biztosítónak, hogy e határozat átvételét követően, legkésőbb 2020. április 
15. napjáig jóváhagyás céljából nyújtson be – a végrehajtandó feladatokat megjelölő, azokhoz felelősöket és 
határidőket rendelő, megfelelő ütemezéssel rendelkező, jogszabályban az alábbiak szerint meghatározott tar-
talmú – helyreállítási tervet az MNB részére. 
 
A helyreállítási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Biztosító – tekintettel a 2019. november 4-i, a 
Biztosító szavatolótőke-megfelelése három hónapon belüli, a törvényben meghatározott szint alá csökkenés-
ének kockázatára vonatkozó bejelentésére, az attól számított hat hónapon belül – legkésőbb 2020. május 4. 
napjáig:  
- helyreállítsa a szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőke szintjét, vagy  
- a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából csökkentse kockázati profilját. 

 
A helyreállítási tervnek – az előző bekezdésben meghatározott követelményeken felül – a következőket kell 
tartalmaznia: 
-  az igazgatási költségek várható alakulását, 
- a biztosítási tevékenység - ideértve az aktív és passzív viszontbiztosítást - várható bevételeinek és kiadá-

sainak alakulására vonatkozó részletes tervet, 
- az előzetes mérlegtervet, 
- a biztosítási és viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a 

szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközök várható alakulását, 
- a viszontbiztosításra vonatkozó átfogó terveket. 

 
2. A Biztosító számára – a tiltás megszüntetéséig – az osztalék kifizetését megtiltja.  

 

3. A Biztosító számára valamennyi művelt ágazatot illetően – a szavatolótőke-szükséglet fedezeti szintjének 
helyreállításig, de legfeljebb a jelen határozat kézhezvételétől számított egy éves időtartamra – megtiltja, 
hogy új biztosítási szerződést kössön, a már megkötött szerződéseket meghosszabbítsa.  

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 

Budapest, 2020. március 26. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Dr. Kandrács Csaba s.k. 

Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök 
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