
Az MNB H-JÉ-II-B-24/2021. számú határozata az Union Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról 
 
 
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 1.) (Biztosító) hivatalból 
lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 
9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 

 
1. Kötelezi a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékével összefüggésben alakítson ki olyan 

szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és 
ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a 
Biztosító 
a) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a szerződés létrejöttével kapcsolatban a kötvénynyil-

vántartó szerv és kárnyilvántartó szerv felé fennálló értesítési kötelezettségének;  
b) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a bonus-malus besoroláshoz szükséges adatok 

lekérdezése kapcsán felmerülő ügyfél-tájékoztatási kötelezettségének; 
c) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a díjhátralékos szerződések esetében az üzemben tartó 

felé fennálló felszólítási kötelezettségének; 
d) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnése, valamint 

díjnemfizetéstől eltérő jogcímen történő megszűnése esetében a kötvény- és a kárnyilvántartó szerv felé 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének; 

e) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a szerződés megszűnéséről szóló, az üzemben tartó 
felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének; 

f) a nem írásban létrejött szerződések esetében minden esetben eleget tegyen a szerződés tartalmával egyező 
tartalmú okirat (kötvény) kiállítására és annak a szerződő fél rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
kötelezettségének; 

g) elutasítson minden olyan ajánlatot, amelyet a biztosítási időszak kezdetét hatvan nappal megelőzően tettek;  
h) a részlegesen díjrendezett, de díjnemfizetés miatt megszűnt szerződések megszűnésének az időpontját a 

jogszabályi előírásokkal összhangban állapítsa meg; 
i) által kiküldött díjfizetési felszólító levelek a díjrendezettség tekintetében kizárólag valóságnak megfelelő in-

formációkat tartalmazzanak; 
j) a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állapítsa meg a szerződések megszűnésének dátumát; 
k) ne fogadjon el olyan ajánlatot, amely kockázatviselésének kezdete megelőzi az ajánlat Biztosítóval szembeni 

hatályosulását; 
l) eleget tegyen a ráutaló magatartása folytán létrejött szerződések e minőségüknek megfelelő kezelésére vo-

natkozó kötelezettségének; 
m) csak olyan, díjnemfizetés miatt megszűnt szerződésnek a biztosítási időszakon belüli újrakötésére vonatkozó 

ajánlatot fogadjon el, amely esetén az előzményszerződés nála szűnt meg díjnemfizetési okkal; 
n) a díjnemfizetés miatt megszűnt és biztosítási időszakon belül újrakötött szerződések esetén mindenkor a 

jogszabályoknak megfelelően határozza meg a biztosítási időszak végét; 
o) teljeskörűen eleget tegyen az ajánlatok és a szerződések jogszabály- és szerződésszerű kezelésére vonatkozó 

feladatainak. 
 

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
2. Az informatikai biztonsággal összefüggésben a Biztosítót 

a) kötelezi, hogy informatikai biztonsági rendszerét a jogszabályi követelményeknek megfelelően alakítsa ki, és 
ennek keretében hajtson végre sérülékenységi vizsgálatot a munkaállomásokon, szabályozza a sérülékenységi 
és behatolási tesztek eredményeinek kezelését, a dokumentált és felelősségi körhöz kötött kivételkezelést, a 
kivételek rendszeres felülvizsgálatát, valamint a sérülékenységek javításának kockázatokkal arányos határide-
jének a megállapítását és annak ellenőrzését; 



 

b) kötelezi, hogy informatikai biztonsági rendszerét a jogszabályi követelményeknek megfelelően alakítsa ki, és 
ennek keretében mindenkor gondoskodjon a rendszereinek támogatottságáról, naprakészségéről és a bizton-
sági javítások telepítésének rendszerességéről; 

c) figyelmezteti, hogy informatikai biztonsági rendszerét a jogszabályi követelményeknek megfelelően alakítsa 
ki, és ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a jelszavak és egyéb hitelesítési adatok minden esetben 
titkosított formában kerüljenek továbbításra a hálózaton.  

 
Az a)-b) pontban foglalt kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 
2021. december 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
3. Kötelezi a Biztosítót, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékével összefüggésben alakítson 

ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, és 
adatszolgáltatási rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, 
hogy a Biztosító 

a) csak akkor alkalmazzon 60 napos kockázatelbírálási határidőt, ha egészségügyi vizsgálat elvégzése is 
szükséges, továbbá ilyen esetben szükséges az ügyfelek megfelelően tájékoztatása a hosszabb időtartamú 
ajánlati kötöttségről, illetve kockázatelbírálási határidőről;  

b) által kiállított kötvény/fedezetet igazoló dokumentum mindenkor tartalmazza a kockázatviselés kezdetének 
időpontját; 

c) mindenkor rögzítse a kockázatviselés kezdetének pontos dátumát az életbiztosítási szerződések 
nyilvántartására és állománykezelésére használt rendszerében; 

d) a szerződés megszűnésekor küldött elszámolólevelekben valamennyi kötelező elemről tájékoztatást adjon a 
szerződő számára. 

 
A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
4. A tevékenysége egyes elemeinek kiszervezésével kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy  

a) a működési sajátosságainak figyelembevétele alapján értékelje újra a kiszervezési szerződéseit abból a szem-
pontból, hogy az azokban rögzített tevékenységek és feladatkörök kiemelten fontosnak minősülnek-e, vala-
mint az újraértékelés eredményeként a kiemelten fontos tevékenységre, illetve feladatkörre vonatkozó szer-
ződései tekintetében teljeskörűen biztosítsa az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, 
melynek keretében teljesítse az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségét is; 

b) hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartást, mely maradéktalanul biztosítja a kiszervezési tárgyú szer-
ződések valóságnak megfelelő tartalmú és teljes körű nyilvántartását és az e szerződésekkel kapcsolatos jog-
szabályi kötelezettségek teljesítését;  

c) kezdeményezze a kiemelten fontos feladatkör, illetve tevékenység kiszervezésére vonatkozó szerződéseinek 
módosítását annak érdekében, hogy azok a jogszabályi rendelkezésekkel összhangba kerüljenek, így a kiszer-
vezési szerződéseiben a felmondás esetére olyan hosszú felmondási idő kerüljön megállapításra, amely biz-
tosítja, hogy a biztosító megfelelő alternatív megoldást találjon. 

 
A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
5. Kötelezi a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire 

vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei 
szerződési feltételeiben  
a) mellőzze azt a fordulatot, ami szerint kockázatelbírálásra nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor az ösz-

szes, a biztosító kockázatelbírálásához szükséges dokumentáció hiánytalanul beérkezett a biztosítóhoz; 
b) teljeskörűen rögzítse a szerződő fél biztosított felé fennálló tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendel-

kezéseket;  
c) teljeskörűen szerepeltesse a biztosító ráutaló magatartásával létrejövő szerződéssel összefüggő rendelkezé-

seket; 
d) teljeskörűen rögzítse a biztosított írásbeli hozzájárulása nélkül kötött szerződésre vonatkozó rendelkezése-

ket; 
e) teljeskörűen rögzítse a biztosított hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával kapcsolatos előírásokat; 



 

f) teljeskörűen rögzítse a biztosítási szerződésnek az adójóváírásra jogosító jogszabályi feltételek megváltozta-
tása miatti módosítására vonatkozó rendelkezéseket; 

g) teljeskörűen rögzítse az előzetes fedezetvállalásra vonatkozó rendelkezéseket, ha biztosítja ennek lehetősé-
gét a szerződőnek; 

h) teljeskörűen rögzítse a biztosított szerződésbe való belépésére vonatkozó szabályokat; 
i) a visszavásárlási értékkel rendelkező szerződések kapcsán csakis a jogszabályoknak megfelelő rendelkezése-

ket rögzítsen, ennek keretében mellőze a díjmentes leszállításhoz a jogszabályban előírtakon túli feltételek 

alkalmazását és szüntesse meg az őt meg nem illető felmondási/visszavásárlási jogot;  
j) csak olyan, a kárrendezéshez szükséges okiratok bemutatását írja elő, melyek a biztosítási esemény bekövet-

kezésének igazolásához, és a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához elengedhetetlenül 
szükségesek, ennek során mellőzze a kötvény vagy a kötvényelvesztési nyilatkozatnak átadására vonatkozó 
kötelezettséget; 

k) teljeskörűen rögzítse a biztosítási szerződésből eredő igények elévülési idejére vonatkozó rendelkezéseket; 
l) a díjfizetés kezdetére vonatkozó rendelkezéseket hozza összhangba egymással; 
m) teljeskörűen rögzítse a biztosító kockázatviselésének kezdetére vonatkozó szabályokat; 
n) teljeskörűen rögzítse a biztosítási díjak befektetési egységekre való átváltásának időpontját, ennek során azt 

is, hogy az átváltásra milyen napi árfolyamon kerül sor. 
 

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 
31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 

 
6. Kötelezi a Biztosítót, hogy a nem-életbiztosítási termékeinek szerződési feltételeit a biztosítási szerződési felté-

telek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásokkal hozza összhangba, így  
a) a lakossági vagyonbiztosítási termékeinek szerződési feltételeiben kellően hosszú határidőt biztosítson a kár-

bejelentésre vonatkozóan; 
b) a lakossági vagyonbiztosítási termékeinek szerződési feltételeiben kellően hosszú határidőt biztosítson a vál-

tozások bejelentésére vonatkozóan; 
c) a lakossági vagyonbiztosítási termékeinek szerződési feltételeiben kellően hosszú időt adjon meg a biztosítási 

szerződésből eredő igények elévülésére; 
d) a lakossági vagyonbiztosítási és utasbiztosítási termékeinek szerződési feltételeiben a mentesülésre 

vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályi előírásokkal összhangban rögzítse;  
e) az utasbiztosítási termékének szerződési feltételeiben mellőzze azon rendelkezést, ami szerint a 

kockázatelbírálási idő alatt bekövetkezett biztosítási esemény esetében az ajánlat visszautasíthatja, ha az 
ajánlati lapon nem hívta fel erre kifejezetten az ügyfél figyelmét; 

f) az utasbiztosítási termékének szerződési feltételeiben teljeskörűen ismertesse biztosítási szerződés meg-
hosszabbítására vonatkozó részletszabályokat; 

g) az utasbiztosítási termékének szerződési feltételeiben csak olyan, a kárrendezéshez szükséges okiratok be-
mutatását írja elő, melyek a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, és a teljesítendő szolgálta-
tás mértékének meghatározásához elengedhetetlenül szükségesek, ennek során mellőzze a kötvény átadá-
sára vonatkozó kötelezettséget; 

h) az utasbiztosítási szerződési feltételekben rögzítse az ajánlati kötöttségre vonatkozó rendelkezéseket; 
i) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének szerződési feltételeit dolgozza át oly módon, hogy az 

kizárólag hatályos jogszabályi rendelkezéseket ismertessen; 
j) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének szerződési feltételeit dolgozza át oly módon, hogy az 

a részleges díjrendezettség jogkövetkezményei vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelő rendelkezése-
ket tartalmazzon. 

 
A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
7. Az ügyfelek tájékoztatásához kapcsolódóan felhívja a Biztosítót, hogy 

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó, az esedékes díj kiegyenlítésére felszólító levelekben 
pontosan jelölje meg a díj esedékességének dátumát;  

b) a kgfb szerződésekhez kapcsolódóan az ajánlat módosítására tett javaslat esetén mindenkor hívja fel az érin-
tett üzemben tartók figyelmét az ajánlat módosítására vonatkozó javaslat tényére; 

c) a károsult kártérítési igényével összefüggő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat 
mindenkor tartsa be; 



 

d) a nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó termékismertető dokumentum tartalmára vonatkozó köte-
lező előírásokat mindenkor tartsa be; 

e) a függő biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatás nyújtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
mindenkor tartsa be;  

f) az életbiztosítási termékismertető tartalmának kialakítására és a szerszerződéskötést megelőző átadására vo-
natkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be; 

g) mindenkor gondoskodjon a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jogszabályban meghatározott 
tartalommal történő előállításáról; 

h) a szerződést kötni kívánókat még az ajánlat elküldését megelőzően kellő időben és egyértelműen tájékoztassa 
a vonatkozó jogszabályban meghatározottakról, ekként az Union 24 online felületén a különböző joghatáso-
kat kiváltó funkciógombokat elnevezéseikben is egyértelműen különböztesse meg, valamint nyújtson egyér-
telmű tájékoztatást arról, hogy a szerződéskötési folyamat mely lépése minősül ajánlattételnek, illetve a to-
vábblépés milyen jogkövetkezményekkel jár. 

 
A fenti felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
8. Az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatban felhívja a Biztosítót, hogy  

a) a panaszok határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor mara-
déktalanul tartsa be; 

b) a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul 
tartsa be; 

c) a panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor 
maradéktalanul tartsa be; 

d) a telefonon közölt szóbeli panaszok jegyzőkönyvbe vételére, illetve a panaszok panasznyilvántartásban való 
rögzítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be. 

 
A fenti felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
9. Kötelezi a Biztosítót arra, hogy kárrendezési tevékenységével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, 

valamint alakítson ki és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési 
rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi a jogszabályban, 
belső szabályzatokban, szerződési feltételekben előírt határidőknek történő megfelelést, továbbá a határidők 
teljesítése megfelelőségének felügyeleti hatóság általi ellenőrzését. 

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
10. A számviteli eljárásaival és felügyeleti adatszolgáltatásokkal kapcsolatban a Biztosítót 

a) kötelezi, hogy a számviteli politikáját teljeskörűen a jogszabályi előírásokkal összhangban készítse el, így ab-
ban határozza meg, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, értékelés szempontjából lényegesnek, illetve nem 
lényegesnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen fel-
tételek fennállása esetén alkalmaz; 

b) figyelmezteti, hogy a számlarendjét és a számlatükrét a jövőben mindenkor a jogszabályi előírásokkal össz-
hangban alakítsa ki, ennek során gondoskodjon arról, hogy számlarendje mindenkor teljeskörűen tartalmazza 
az általa használt valamennyi főkönyvi számlát; 

c) figyelmezteti, hogy a jövőben a Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatásokat – köztük a Szolvencia II-es 
mérleget – az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által előírt módon készítse el és teljesítse. 

 
A fenti a) pontba foglalt kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. 
október 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
11. Figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jövőben mindenkor megfelelően dokumentálja a biztosítástechnikai tartalékok 

számítására szolgáló aktuáriusi és statisztikai módszerek megválasztását és alkalmazását. 
 



 

12. Kötelezi a Biztosítót, hogy gondoskodjon a biztosításközvetítést végző természetes személyekről vezetett belső 
nyilvántartásának jogszabályi előírásokkal összhangban való vezetéséről, ennek során rögzítse benne a közte és a 
biztosításközvetítő természetes személy között fennállott jogviszony megszüntetésének okát, körülményeit, vala-
mint a tőle kilépett biztosításközvetítő természetes személy közvetítői igazolványa bevonásának tényét.  

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 
13. Kötelezi a Biztosító gondoskodjon arról, hogy a termékfejlesztési folyamat vonatkozásában a jogszabályi 

előírásokkal összhangban álló és teljes körű belső szabályzatokkal rendelkezzen, ennek során részletesen térjen 
ki arra – ha biztosít ilyen lehetőségeket –, hogy mely munkafolyamatok esetén lehet eltérő feladatokat is 
alkalmazni, illetve mely munkafolyamatok során lehet a szabályzatban felsorolt feladatoktól eltekinteni. 

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2021. október 31. 
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
  
14. Kötelezi a Biztosítót a jelen határozat rendelkező részének 1-6. és 9. pontjában jelzett és a határozat 

indokolásának I-VI. és IX. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió 
forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére. 

 
15. Kötelezi a Biztosítót a jelen határozat rendelkező részének 7. a)-d), 7. f), 7. h) valamint 8. a) és 8. c)-d) pontjában 

jelzett és a határozat indokolásának VII.1.-6., VII.8., VII.13., valamint VIII.1. és VIII.3-4. pontjában megállapított 
jogszabálysértések miatt 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 

 
A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától 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 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 háromszázhatvanötöd 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 által kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett 
bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság hajtja be. 
 
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, 2021. június 14. 
 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 Dr. Kandrács Csaba s.k., 
 Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és 
 fogyasztóvédelemért felelős alelnök 
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