
 
Az MNB H-JÉ-II-B-57/2021. számú határozata a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. részére célvizsgálat 

lezárásáról 
 
A Raiffeisen Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) 
(Többes ügynök) hivatalból folytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 
1. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy – többes ügynöki tevékenységre jogosító felügyeleti engedélye hatálya alatt 

– valamennyi általa értékesíthető biztosítási terméket illetően maradéktalanul tartsa meg a biztosítási 
szerződések előkészítése során a többes ügynökre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a termékek tényleges 
és jogszerű értékesítésének feltételei teljesülése érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg, az 
értékesítés során mindenkor tárgyszerűen elemezzen a piacon hozzáférhető, elegendő számú biztosítási 
terméket. 

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. január 
31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t. 

 
2. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy jogszabály szerinti oktatási, képzési, továbbképzési gondossági – szervezési 

– kötelezettségének minden, a vele szerződő biztosítók megbízása alapján általa értékesíthető termékhez 
kapcsolódóan tegyen eleget. 

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. január 
31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t. 

 
3. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy az általa foglalkoztatott biztosításközvetítést végző természetes személyek 

esetén a jogviszony kezdetét és végét meghatározó adatokat a felügyeleti hatósági nyilvántartásba a 
valóságnak megfelelően, belső nyilvántartásának adataival egyezően jelentse be. 
 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. január 
31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t. 

 
4. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy a jogszabály által előírt, szakmai képzésekre, továbbképzésekre vonatkozó 

belső nyilvántartását a jogszabályi előírásnak megfelelően, olyan módon vezesse, illetve módosítsa, hogy 
abból egyértelműen és kétségtelenül megállapítható legyen, hogy az általa foglalkoztatott 
biztosításközvetítést végző természetes személy pontosan milyen termékhez (módozathoz) – adott esetben 
milyen hatályú változatához – kapcsolódó képzésen, továbbképzésen vett részt. 

 
A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. január 
31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t. 

 
5. A rendszeres felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatban figyelmezteti a Többes ügynököt, hogy az egyéb 

tevékenységből származó bevételei, illetve a biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a jövőben minden esetben a hatályos jogszabályi 
előírások szerinti tartalommal állítsa össze és nyújtsa be az MNB részére. 

 
6. Felhívja a Többes ügynököt, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtti, a biztosításközvetítőre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségét mindenkor az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. 
 
7. Felhívja a Többes ügynököt, hogy a biztosítási termékek értékesítése során az elegendő számú, általa 

közvetített biztosítás összehasonlításra alkalmas elemzésére és az elemzés átadására vonatkozó 
kötelezettségét mindenkor az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. 
 



8. Felhívja a Többes ügynököt, hogy a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során az irányadó 
jogszabályi előírásokat tartsa be, és az igényfelmérési kötelezettségét mindenkor a jogszabályban foglaltakkal 
összhangban teljesítse. 
 

9. Felhívja a Többes ügynököt, hogy a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során az irányadó 
jogszabályi előírásokat tartsa be, és az alkalmassági felmérésre vonatkozó kötelezettségét mindenkor a 
jogszabályban foglaltakkal összhangban teljesítse. 

 
10. Kötelezi a Többes ügynököt 

a) e határozat indokolásának I.1-I.5. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 30.000.000,- Ft, 
azaz harmincmillió forint összegű felügyeleti bírság, valamint 

b) e határozat indokolásának II.1-II.2. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 5.000.000,- Ft, 
azaz ötmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 

 
A kiszabott felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) 
napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-
30900002) – „felügyeleti bírság”, illetve „fogyasztóvédelmi 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 Többes ügynök 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. december 14. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 

Szeniczey Gergő s.k. 
Tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és 

piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató 
 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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