
 

 
A Magyar Nemzeti Bank H-FH-II-3/2020. számú határozata a NOVIS Insurance Company, NOVIS 
Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. részére 
 
 
A NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa 
a.s.-nél (székhelye: 811 02 Bratislava, Námestie Ľudovita Štúra 2.) (Biztosító) hivatalból folytatott fogyasztóvédelmi 
célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 

I. Az MNB a Biztosító Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében értékesített SENSUM 
rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (SENSUM) elnevezésű biztosítási terméke 
Magyarországon történő terjesztését jelen határozat kézhezvételének napjától a jogszerű állapot 
helyreállításáig, azaz a SENSUM biztosítási termék értékesítését megelőzően átadott dokumentumokban a teljes 
költségmutatóra, illetve a termék jövőbeni teljesítményére vonatkozó tájékoztatás jogszabályi előírásoknak való 
megfelelősége megteremtéséig 

 
megtiltja. 

 
II. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor gondoskodjon a szerződéskötést megelőzően átadandó 

életbiztosítási termékismertető dokumentum jogszabályban meghatározott tartalommal történő előállításáról. 
 

III. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy az igényfelmérésre vonatkozó kötelezettsége teljesítése során a jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban mindenkor gondoskodjon az ügyfelek tényleges, konkrét igényeinek és 
szükségleteinek azonosításáról. 
 

IV. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy az alkalmassági felmérésre vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban oly módon alakítsa ki, hogy azok mindenkor 
lehetővé tegyék az ügyfél számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termék ajánlásához szükséges 
információk beszerzését. 

 
V. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy az alkalmassági nyilatkozatban mindenkor összegezze a tanácsadás során 

nyújtott tanácsokat, valamint nyújtson tájékoztatást arról, hogy az adott ajánlás miért és miként felel meg az 
ügyfél befektetési céljainak, kockázattűrő képességének, pénzügyi helyzetének, veszteségviselési képességének, 
ismereteinek és tapasztalatainak, illetve az ajánlott termékek valószínűsíthetően indokolják-e, hogy az ügyfél a 
szerződéses megállapodásuk rendszeres felülvizsgálatát kérje. 
 

VI. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy életbiztosítási termékei általános szerződési feltételeit mindenkor a biztosítási 
szerződési feltételek kötelező és lehetséges tartalmi, illetve formai elemeire, valamint az ügyfelek 
tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban alakítsa ki.   

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2020. május 13. 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 

Nagy Koppány  
igazgató 

Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság  
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 

2020. május 13. 
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