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H-PBT-H-2075/2019. Kötelezést tartalmazó határozat 
 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület G.P. (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a 
továbbiakban: Biztosító) és CDE Kft. (xyz.; a továbbiakban: Alkusz, Biztosító és Alkusz továbbiakban 
együtt: Pénzügyi Szolgáltatók) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba 
vett, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, meghallgatáson kívül az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Biztosítót, hogy a Kérelmező 2018. november 28. napján kelt, 
xxx szerződésre vonatkozó ajánlatának megfelelő tartalommal, a jelen határozat kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) naptári napon belül állítson ki biztosítási fedezetet igazoló kötvényt és küldje 
meg a Kérelmező részére. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület erre irányuló kérelem hiányában az eljárási költségek viseléséről történő 
rendelkezést mellőzte.  
 
Ha a Biztosító az eljáró tag kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja 
végre, a Kérelmező kérheti a bíróságtól az eljáró tag határozatának végrehajtási záradékkal történő 
ellátását.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Biztosítót és a Kérelmezőt, hogy a jelen kötelezést tartalmazó 
határozat végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül 
írásban értesítsék a Testületet. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül hatályon kívül helyezése kérhető a Fővárosi Törvényszéktől, ha a tanács 
összetétele vagy eljárása nem felelt meg a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: MNB tv.) rendelkezéseinek, a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az 
eljárásra, a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 
 
A határozat ellen a Pénzügyi Szolgáltató a kézbesítéstől számított 15 napon belül ellentmondással 
élhet. A kellő időben előterjesztett és a Testület által el nem utasított ellentmondás folytán az eljárás 
perré alakul, illetve a jelen határozat hatályát veszti. Ebben az esetben a Kérelmezőnek a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 257. §-a szerinti keresetet 
tartalmazó iratot kell benyújtania az illetékes bírósághoz – az ügyszám feltüntetésével és az ügy 
Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárási előzményének megjelölésével – továbbá meg kell fizetnie a 
peres eljárás illetékét. A perré alakulás tényéről, továbbá az eljárásrendről a Pénzügyi Békéltető 
Testület szükség szerint tájékoztatót fog küldeni. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 96. § (1) bekezdése, 113.§ (2) bekezdés, 114. § (1)-
(5) bekezdései, 116.§, 120. § (1) és (3) bekezdései, valamint 121-122.§ alapján hozta meg. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást az Alkusszal szemben az MNB tv. 112. § (3) bekezdésének d) 
pontja alapján megszünteti. A határozat nem érinti a Kérelmező azon jogát, hogy igényét bírósági úton 
érvényesítse. 
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INDOKOLÁS 
 
A rendelkezésre bocsátott dokumentumokból megállapítható tényállás szerint a Kérelmező, mint 
szerződő és biztosított 2018. november 28-án az Alkuszon keresztül xxx elnevezésű biztosítási 
szerződés megkötésére tett ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) xxx csomaggal, 2018. december 1. napi 
kezdettel, a Biztosító részére. Az ajánlat szerint a havi biztosítási díj xxx Ft volt, a befizetendő díjelőleg 
minimum 2 havi díj, vagyis yyy Ft. A Kérelmező 2018. november 29-én yyy Ft-ot fizetett be a Biztosító 
részére „elsődíj azonosító xxx” jogcím megjelöléssel. Az ajánlatot az Alkusz 2018. november 30. napján 
postán megküldte a Biztosító részére, akinek az érkeztető bélyegzője 2018. december 3. napján került 
az ajánlatra. A Biztosító 2019. január 17. napján kelt levelében a Kérelmező ajánlatát 
„kockázatelbírálási előírásai értelmében” elutasította és a befizetett biztosítási díjat visszafizette a 
Kérelmező részére.  
 
A Kérelmező 2019. január 21-én panaszt tett a Biztosítónál, amely szerint a 2018. december 3. napján 
átvett ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozott, így álláspontja szerint létrejött a biztosítási 
szerződés, kérte a vonatkozó kötvény megküldését. A Biztosító 2019. február 11. napján kelt levelében 
a Kérelmező panaszát elutasította, arra hivatkozva, hogy a hiányosan beérkezett ajánlat nem 
tekinthető beérkezettnek, a hiánytalan ajánlat csak 2019. január 11-én érkezett meg hozzá, melyhez 
képest az határidőben került elutasításra, továbbá tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy az ajánlatra 
befizetett yyy Ft biztosítási díj visszautalása iránt intézkedett. A Kérelmező 2019. február 18. napján 
kelt levelében az Alkusz ellen is panaszt tett, amelyben kérte annak tisztázását, hogy kit terhel a 
felelősség azért amiért ajánlatszám nélkül került továbbításra az ajánlata a Biztosítóhoz, mikor került 
az ajánlat továbbításra a Biztosítóhoz, miért tájékoztatták másfél hónapig tévesen arról, hogy az ajánlat 
kötvényesítésre fog kerülni. Az Alkusz a Kérelmező panaszát 2019. február 25. napján kelt levelében 
elutasította, arra hivatkozva, hogy az ajánlatot a Biztosító részére 2018. november 30-án ajánlott 
levélben postai úton megküldte, továbbá ajánlatszámmal a Biztosítónak kellett rendelkeznie, az utólag 
a Biztosító munkatársa által telefonon bediktált ajánlatszámot a 2018. november 28-án kelt ajánlat 
másolatára valóban rávezette és 2019. január 9-én ismételten megküldte a Biztosító részére, azonban 
ez nem változtat azon a tényen, hogy a Biztosító az ajánlatot 2018. december 3-án már átvette.  
 
A Kérelmező ezt követően fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez és kérte a Biztosító kötelezését az 
ajánlat befogadására és az időközben 2019. február 12-én bekövetkezett biztosítási esemény (xxx 
műtét, xxx gyógykezelés, xxx támogatás) miatt zzz Ft biztosítási szolgáltatási összeg megfizetésére, 
illetve amennyiben az ajánlat elutasításával kapcsolatban az Alkusz mulasztása állapítható meg, úgy 
kérte zzz Ft kártérítés megfizetésére kötelezni az Alkuszt.   
 
A Pénzügyi Békéltető Testület az ügyben 2019. május 28. napjára meghallgatást tűzött, amelyről 
értesítette a feleket és egyúttal felhívta a Pénzügyi Szolgáltatókat, hogy a kérelem tárgyában 
terjesszenek elő válasziratot.  
 
A Biztosító a 2019. május 20. napján kelt válasziratában fenntartotta az elutasító leveleiben foglaltakat, 
amely szerint a Kérelmező igényének jogosságát nem ismeri el. Álláspontja szerint az ajánlat elbírálása 
és elutasítása során jogszerűen járt el. A Biztosító előadta, hogy az ajánlat első alkalommal hiányosan 
és nem az ajánlattételhez szükséges nyomtatvány alkalmazásával érkezett meg hozzá, ezért 2018. 
december 17-én jelezte az Alkusz részére a problémát, amelyet követően az ajánlatszámmal ellátott 
„hivatalosnak tekinthető” ajánlat 2019. január 11-én érkezett meg hozzá. A Kérelmező egyébként az 
ajánlatot közlési kötelezettsége megsértésével állította ki, mert arra a kérdésre, hogy rendelkezik-e a 
Biztosítónál más biztosítással, valósággal nem megegyezően, nemlegesen választ adott.  
 
Az Alkusz 2019. május 14. napján kelt válasziratában fenntartotta az elutasító leveleiben foglaltakat, 
mely szerint a Kérelmező igényének jogosságát nem ismeri el. Álláspontja szerint a Kérelmező 
igényének elbírálása és elutasítása során jogszerűen járt el. Előadta, hogy a Biztosító honlapjáról 
letöltött ajánlati nyomtatványt, a hozzá tartozó nyilatkozatokkal együtt 2018. november 28-án a 
Kérelmező által megadott adatok alapján kitöltötte és 2018. november 30-án a befizetett díj 
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igazolásával együtt postázta a Biztosító részére, amelyet a Biztosító 2018. december 3. napján át is 
vett. Ezt követően a Biztosítótól az ajánlattal kapcsolatban hibajegyzék, hiánypótlási felhívás, elutasítás 
nem érkezett. A Kérelmező több alkalommal is érdeklődött telefonon a szerződésével kapcsolatban, 
amellyel kapcsolatban telefonon és e-mailben megkereste a Biztosítót, akitől azt a tájékoztatást kapta, 
hogy a szerződés a rendszerben nem látható. 2019. január 9-én a Biztosító arról tájékoztatta, hogy 
azért nem rögzítette az ajánlatot, mert nem volt rajta ajánlatszám, kérte az általa telefonon bediktált 
ajánlatszám utólagos rávezetését az ajánlatra és az ajánlat ismételt postai úton történő megküldését. 
Ezt követően az ajánlat másolati példányára a megadott ajánlatszámot rávezette és 2019. január 9-én 
ismételten postázta a Biztosító részére, majd többszöri érdeklődés után 2019. január 17-én kapott 
arról tájékoztatást a Biztosítótól, hogy az ajánlat elutasításra került. A Kérelmező kárigényével 
kapcsolatban előadta, hogy érdemben nem tud arra nyilatkozni, mert a Kérelmező azzal kapcsolatban 
semmilyen információt nem bocsátott a rendelkezésére, káreseményről nincs tudomása.   
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. május 28. napján az ügyben meghallgatást tartott, amelyről xxx 
szám alatt meghallgatási jegyzőkönyv készült.  
 
A meghallgatáson a Kérelmező előadta, hogy nem vitatja, hogy a Biztosítónál van másik szerződése, 
amire nyújtott is be szolgáltatási igényt, ami jelenleg elbírálás alatt van. A Kérelmező hivatkozott arra, 
hogy jogszabály nem tiltja, hogy egyidejűleg több balesetbiztosítási szerződéssel rendelkezzen. 
Előadta, hogy a kérelemmel érintett szerződésre szolgáltatási igényt nem nyújtott be. A közlési 
kötelezettsége megsértését vitatta, előadta, hogy tájékoztatta az Alkusz munkatársát, hogy 
rendelkezik xxx biztosítással, az Alkusz azonban rosszul töltötte ki a nyomtatványt, vagy utóbb 
kicserélte a lapot. Előadta, hogy az a lap, amelyen a meglévő biztosításával kapcsolatos kérdés 
szerepelt, részéről nem került aláírásra. Kérelmező képviselője ezzel ellentétesen a meghallgatáson 
előadta, hogy az ajánlati nyomtatvány aláírásakor a Kérelmező nem vette észre azt a részt, ami a már 
meglévő szerződéseire vonatkozott, ezért került bele tévesen, hogy nem rendelkezik másik 
szerződéssel. A Kérelmező előadta továbbá, hogy a Biztosítónak jeleznie kellett volna, hogy 
egészségügyi felmérés szükséges, de ez nem történt meg. Előadta, hogy korábbi ugyanilyen típusú 
szerződése megkötésekor sem végzett a Biztosító egészségügyi vizsgálatot. A Kérelmező a 
meghallgatáson módosította a kérelmét, kérte a Biztosító kötelezését arra, hogy az ajánlatát 2018. 
december 1. napi kockázatviselési kezdettel fogadja be, kötvényesítse, ezzel kapcsolatban vállalta, 
hogy a szerződés szerinti biztosítási díjat megfizeti a Biztosító részére. A Kérelmező a Biztosítóval 
szemben korábban támasztott, zzz Ft biztosítási szolgáltatási összeg megfizetésére vonatkozó kérelmét 
visszavonta. A Kérelmező az Alkusz vonatkozásában kérte, hogy amennyiben a szerződés neki felróható 
okok miatt nem jött, úgy a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezze zzz Ft kártérítés megfizetésére. 
  
Biztosító a meghallgatáson nem vitatta, hogy első alkalommal 2019. december 3. napján érkezett meg 
hozzá az ajánlat, azonban az nem önindigós ajánlati számmal ellátott nyomtatvány volt, így formai 
hibája miatt nem volt érdemben elbírálható. A Biztosító előadta, hogy a formai hiba miatt felvette a 
kapcsolatot az Alkusszal, 2018. december 17-én telefonon kérte az ajánlatszámmal ellátott ajánlat 
megküldését. A xxx ajánlati számmal ellátott ajánlati dokumentációt csak 2019. január 11-én vette át. 
Az ajánlat elbírálása egészségügyi kockázatfelméréshez volt kötött, így 60 napja volt a kockázat 
elbírálásra. A Kérelmező megsértette a közlési kötelezettségét, valótlan adatot adott meg a már 
meglévő biztosításaival kapcsolatban. A Biztosító előadta, hogy a kockázat elbírálási szakaszban, 
indokolás nélkül jogosult volt elutasítani az ajánlatot. Előadta, hogy egészségügyi felméréssel, 
vizsgálattal kapcsolatban nem kereste meg a Kérelmezőt, mert arra nem volt szükség.  
 
Az Alkusz a meghallgatáson elmondta, hogy a Biztosítótól azt a tájékoztatást kapta, hogy a belső 
portáljáról letöltheti a nyomtatványt, majd manuálisan kap ajánlatszámot az ajánlat a Biztosítótól. Az 
ajánlati dokumentáció a Kérelmező válaszai alapján került kitöltésre. Számára utóbb derült az ki, hogy 
a Kérelmező valótlan adatot adott meg a meglévő biztosításaira vonatkozóan. Az ajánlatot és a részére 
befizetett 2 havi biztosítási díjat 24 órán belül postára adta a Biztosító részére, amelynek Biztosító általi 
átvételét postai szelvénnyel tudja igazolni. Előadta, hogy a Biztosító a 2018. december 3-án átvett 
ajánlatot nem volt jogosult elutasítani 2019. január 17-én, tudomása szerint a szerződéshez egyébként 



4 
 

nem volt szükséges egészségügyi kockázatfelmérés. Teljesen logikátlan egyébként, hogy az első 
alkalommal megérkezett eredeti, nem önindigós példányt nem tudta a Biztosító érdemben elbírálni, 
míg a második alkalommal érkezett másolati, szintén nem önindigós példányt, amire egy telefonon 
bediktált számot rávezettek, már érdemben el tudta bírálni.   
 
A Pénzügyi Békéltető Testület ezt követően a meghallgatást 2019. július 3. napjára elhalasztotta és a 
Biztosítót további nyilatkozattételre hívta fel.  
 
A Biztosító 2019. június 14. napján kelt kiegészítő válasziratában előadta, hogy a vonatkozó törvényi 
rendelkezések és szerződési feltételek szerint is 60 nap állt rendelkezésére az ajánlat elbírálására. Az 
érvényes ajánlat beérkezésének napja álláspontja szerint 2019. január 11. napja volt, amely naptól a 
60 napos határidő számítása megkezdődött. Előadta, hogy belső szabályzata alapján kizárólag az általa 
rendszeresített ajánlattételi nyomtatvány benyújtását tekinti érvényes ajánlattételnek. Előadta, hogy 
a yyy típusú betegbiztosítás jellegéből következően szükséges az előzetes egészségügyi 
kockázatfelmérés. Az ajánlati dokumentáció tartalmazott egészségi nyilatkozatot, ami az egészségügyi 
kockázat felméréshez szükséges adatokat tárta fel, így a szerződési feltételek xxx. pontja szerint a 
Biztosítónak 60 napja volt az ajánlat elbírálására. A Biztosító által rendszeresített ajánlati 
nyomtatványok nyomdai úton kerülnek előállításra, sorszámot kapnak. Az interneten található 
tájékoztató jellegű minta, ilyen sorszámmal nem rendelkezett. A sorszámozás azt a célt szolgálja, hogy 
a nagy ügyfélszámra tekintettel nyomon követhetőek legyenek az ajánlatok. Erre tekintettel egyes 
ajánlatok utólagos sorszámozása megnehezítené a nyilvántartást, esetlegesen ütközést idézhetne elő, 
amit a Biztosító el kíván kerülni. E szerint, kizárólag az ajánlatszámmal ellátott önátírós, 3 példányos 
ajánlati füzet használatával lehet papíralapon ajánlatot tenni. Az ajánlatszám a Biztosító informatikai 
rendszerében történő egyértelmű azonosításhoz szükséges.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. július 3. napján folytatólagos meghallgatást tartott, amelyről yyy 
szám alatt meghallgatási jegyzőkönyv készült.  
 
A folytatólagos meghallgatáson a Biztosító előadta, hogy kiegészítő válasziratához az ajánlat formai 
előírásaival kapcsolatos belső előírásait nem küldte meg, de erről minden közvetítőnek tudomása van. 
A Biztosítónak lehet olyan belső utasítása, rendszere, ami a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken 
felül plusz eljárásrendet határoz meg. Az Alkuszt telefonon hívta fel hiánypótlásra az ajánlattal 
kapcsolatban, azonban ez a beszélgetés nem rögzített vonalon történt, ezért ennek a hangfelvételét 
nem tudja rendelkezésre bocsátani. 
 
Az Alkusz előadta, hogy hiánypótlást a Biztosító írásban szokott kérni, vitatta, hogy hiánypótlásra 
vonatkozó felhívást kapott volna.  
 
A Kérelmező előadta, hogy a korábbi biztosítását a Biztosítónak a rendszerében látnia kellett. Előadta, 
hogy egészségügyi kockázatfelmérés álláspontja szerint nem volt, csak egy tesztlapot töltettek ki vele 
az ajánlatban, amin nyilatkozott az egészségügyi állapotáról. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a folytatólagos meghallgatáson, a felek hozzájárulásával az MNB tv. 
106.§ (5) bekezdése alapján elrendelte az eljárás írásbeli folytatását és a Biztosítót további 
nyilatkozattételre hívta fel. 
 
A Biztosító a 2019. augusztus 14. napján érkezett beadványában előadta, hogy a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések és az xxx feltétel yyy. pontja szerint is 60 nap állt rendelkezésére az ajánlat elbírálására, 
ezért akár a 2018. december 3. napi átvételt, akár a 2019. január 11. napi átvételt tekinti irányadónak, 
mindenképpen határidőben történt meg az ajánlat elutasítása. A Biztosító azonban a 2019. január 11. 
napján érkezett ajánlatot fogadja el érvényesnek. A Biztosító előadta, hogy a xxx típusú 
betegségbiztosítás jellegéből következően szükséges az előzetes egészségügyi kockázatfelmérés. Az 
ajánlat tartalmazta az egészségügyi nyilatkozatot, ami az ehhez szükséges adatokat tárta fel. A Biztosító 
illetékes szakterülete az egészségügyi nyilatkozat alapján állapotfelmérést végzett. Az elbírálás alatt 
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derült ki, hogy a Kérelmező a közlési kötelezettségét megszegte, mert nem nyilatkozott korábbi azonos 
biztosításáról. 
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A jelen ügyre hatályos és irányadó jogszabályi rendelkezés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), amelynek vonatkozó rendelkezései szerint: 
 
6:443. §   [A szerződés megkötése]   
(3) Az ajánlattevő ajánlatához annak megtételétől számított tizenöt napig, ha az ajánlat elbírálásához 
egészségügyi kockázatfelmérésre van szükség, hatvan napig van kötve. 
 
6:444. § [A biztosító ráutaló magatartása fogyasztói szerződésben]   
(1) Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak 
beérkezésétől számított tizenöt napon belül - ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van 
szükség, hatvan napon belül - nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára 
vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon 
és a díjszabásnak megfelelően tették. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szerződés - az ajánlat szerinti tartalommal - az ajánlatnak a 
biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét 
követő napon jön létre. 
(3) Ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító csak 
abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten 
felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján 
nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. 
(4) Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér a biztosító 
általános szerződési feltételétől, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított tizenöt napon belül 
javasolhatja, hogy a szerződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a 
szerződő fél a javaslatot nem fogadja el vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a biztosító az 
elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a szerződést 
harminc napra írásban felmondhatja. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló Kommentár (a továbbiakban: Kommentár) fenti Ptk. rendelkezésekhez 
fűzött magyarázata szerint:  
 
Ajánlati kötöttség biztosítási szerződés esetén (Ptk. 6:443.§ (3)) 
A 6:443. § (3) bekezdése különös szabályt ír elő a biztosítási szerződések vonatkozásában az ajánlati 
kötöttségre: a főszabály szerint 15 nap (kivételesen 60 nap, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi 
kockázatfelmérésre van szükség). Indokolt, hogy a biztosító kellő időben tájékoztassa a másik felet 
arról, ha az ajánlati kötöttség ideje a kockázatfelmérés szükségessége miatt nem 15 nap. Ezért, ha a 
biztosító tenne ajánlatot, elvárható tőle, hogy az ajánlati kötöttségének időtartamát minden esetben 
feltüntesse, függetlenül attól, hogy az eltér-e a 15 napos időtartamtól, mert az ügyfelek nem feltétlenül 
vannak tisztában ezzel a különös szabályozással. Hasonlóan, ha az ügyfél teszi az ajánlatot, akkor az 
ajánlat megtételekor őt indokolt tájékoztatni arról, hogy az ajánlatához meddig marad kötve. Ennek 
körében szükséges felhívni a figyelmét arra, hogy ha az ajánlat elbírálásához előzetes egészségügyi 
kockázatfelmérést kell végezni, és ezért az ajánlati kötöttség meghosszabbodik. Az egészségügyi 
kockázatfelmérés a 6:444. § megfogalmazásából kifolyólag szükségszerűen magában foglalja 
egészségügyi vizsgálat végzését is: tehát az egészségi állapotra vonatkozó kérdőív értékelése még nem 
jelent olyan egészségügyi kockázatfelmérést, amely az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napra emelné 
fel. 
 
A biztosító hallgatása (Ptk.6:444.§) 
Az egyik szűkítés az, hogy a biztosító hallgatásával csak akkor jöhet létre a szerződés, ha a szerződő fél 
fogyasztó. A másik szigorítás - amely szerint az ajánlatot (a jogviszony tartalmára vonatkozó, 
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jogszabály által előírt tájékoztatás birtokában) a rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásnak 
megfelelően kell megtenni - pedig egyértelműsíti, hogy a jogalkotó a biztosítót csak akkor kívánja a 
szerződés létrejöttével szankcionálni, ha a tömeges szerződéskötés során nem nyilatkozik az ajánlatra 
az elvárható időtartamon belül. E megkötés úgy értelmezendő, hogy az ajánlatnak meg kell felelnie 
azoknak a feltételeknek, amelyek az ajánlati lapból és a tájékoztatásból kiderülnek. Ha az ajánlat 
tartalma ezektől a feltételektől meg nem engedett módon eltér (ide nem értve az elírásból fakadó 
hibás kitöltésnek azt az esetét, amikor a tényleges ajánlati tartalom egyértelműen megállapítható), 
akkor a biztosító hallgatásával a szerződés nem jön létre. 
A biztosító nyilatkozatának megtételére vonatkozó határidő főszabály szerint az ajánlat beérkezésétől 
számított tizenöt nap. E határidő anyagi jogi jellegű, tehát a biztosító esetleges elutasító 
nyilatkozatának a határidő leteltéig meg kell érkeznie a szerződő félhez ahhoz, hogy a szerződés ne 
jöjjön létre (BH2005. 248.). Kivételes esetben, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van 
szükség, akkor a határidő 60 nap. A hosszabb határidőre a biztosító véleményünk szerint csak akkor 
hivatkozhat, ha erről előzetesen tájékoztatta a szerződő felet (ez az általános együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettségéből következik), és a vizsgálatnak nemcsak a puszta lehetősége áll fenn, 
hanem azt az adott ajánlat esetén ténylegesen el is végzik. 
 
A Biztosító által az eljárás során rendelkezésre bocsátott xxx Betegségbiztosításra vonatkozó xxx 
feltételek xxx (a továbbiakban: xxx feltétel) vonatkozó xxx-uuu., xyz-zzz. pontjai szerint:  
 

xxx. A biztosító a szerződéskötéshez egészségi nyilatkozatot és orvosi vizsgálatot is kérhet.  
uuu. A szerződés úgy jön létre, hogy a biztosító az ajánlat és a hozzátartozó nyilatkozatok 
alapján kockázatelbírálást végez, majd az ajánlatra elfogadó nyilatkozatot (KÖTVÉNYT) állít ki. 
A biztosítási fedezetet igazoló dokumentum a KÖTVÉNY.  
 
xyz. A biztosítónak jogában áll az ajánlatot, annak - a kötvény kiállítására jogosult szervezeti 
egységéhez történő - beérkezését követő 15 napon belül, ha az ajánlat elbírálásához 
egészségügyi kockázatfelmérésre van szükség a beérkezést követő 60 napon belül indoklás 
nélkül elutasítani.  
zzz. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra, annak beérkezését követő tizenöt 
napon belül, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi kockázatfelmérésre van szükség a 
beérkezést követő 60 napon belül nem nyilatkozik. 

 
A fenti vonatkozó általános biztosítási feltétel rendelkezései alapján a Biztosító kockázatelbírálást az 
ajánlat és a hozzátartozó nyilatkozatok alapján végez, vagyis nem végez orvosi vizsgálatot. Ugyanakkor, 
ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi kockázatfelmérésre van szükség, a Biztosító az ajánlatot annak 
beérkezését követő 60 napon belül utasíthatja el indokolás nélkül.  
 
A Ptk. fent idézett 6:444.§ (1) bekezdése a 15 napos általános szabálytól eltérő 60 napos egészségügyi 
kockázatfelmérést egészségügyi vizsgálat végzéséhez köti, ami szükségszerűen magában foglal egy 
tényleges egészségügyi vizsgálatot, azzal, hogy az egészségi állapotra vonatkozó kérdőív értékelése 
nem jelent olyan egészségügyi kockázatfelmérést, ami az elbírálás határidejét 60 napra emelné fel. 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az általános biztosítási feltétel xxx., uuu. és xyz. pontja 
együtt kizárólag úgy értelmezhető, hogy egészségügyi kockázatfelmérés szükségessége esetén orvosi 
vizsgálat elvégzése szükséges, amely esetben a Biztosítónak 60 nap áll rendelkezésére az elbírálásra, 
amely eljárás megkülönböztetendő az általános biztosítási feltétel yyy. pontjában foglalt „alap” (15 
napos) kockázatelbírálástól, amely csak az ajánlat és a hozzátartozó nyilatkozatok értékeléséből áll. A 
Pénzügyi Békéltető Testület rögzíti, hogy ellenkező értelmezés esetén a Biztosító általános biztosítási 
feltételeinek fenti rendelkezései – a Ptk. 6:455.§ a) pontjában meghatározott, egyoldalú kógencia 
szabályába ütközően – ellentétesek lennének a fenti jogszabályi rendelkezésben foglaltakkal.  
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Az eljárás során a Kérelmező és a Biztosító egybehangzóan nyilatkozott, hogy egészségügyi vizsgáltra 
a Kérelmező, mint biztosított esetében nem került sor, vagyis a Biztosítónak a fenti rendelkezések 
alapján 15 nap állt rendelkezésére az ajánlat érdemi elbírálására.  
 
Az eljárás során a Biztosító nem vitatta, hogy 2018. december 3. napján vette át a kérelemmel érintett 
ajánlatot, azonban formai hibára, az ajánlati sorszám hiányára hivatkozva csak 2019 január 17-én 
bírálta el. A Biztosító által az eljárás során hivatkozott, az ajánlati dokumentáció formai 
követelményeiről szóló belső utasítás, szabályzat nem került csatolásra, annak Alkusz részére történő 
esetleges megküldése, annak közzététele nem került igazolásra. A Kérelmező által aláírt, 2018. 
november 28. napján kelt ajánlat és a Biztosító által az eljárás során csatolt ajánlati dokumentáció 
formailag és tartalmilag megegyezett, a Kérelmező által tett ajánlat a Biztosító által rendszeresített 
ajánlati lapon került előterjesztésre. A Kérelmező az eljárás során csatolt, befizetést igazoló 
csekkszelvény szerint, 2018. november 29. napján yyy Ft biztosítási díjat a Biztosító részére 
megfizetett. A Biztosító az eljárás során a Kérelmező által befizetett biztosítási díj díjszabásnak 
megfelelőségét nem vitatta, a díjjal kapcsolatban csak arról nyilatkozott, hogy az ajánlat elutasítását 
követően azt visszafizette a Kérelmező részére.  
 
Fentiekre tekintettel a Kérelmező és a Biztosító között a szerződés a Ptk. 6:444.§ (1) bekezdése szerint, 
az ajánlatnak megfelelő tartalommal létrejött, mert a Biztosító a Kérelmező ajánlatára annak 
beérkezésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozott, és az ajánlatot a Kérelmező a Biztosító 
által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tette, ezért a Pénzügyi Békéltető 
Testület kötelezte a Biztosítót, hogy 15 napon belül a Kérelmező 2018. november 28. napján kelt 
ajánlata tartalmának megfelelően állítsa ki a biztosítási fedezetet igazoló kötvényt és azt küldje meg a 
Kérelmező részére. 
 
A Kérelmező 2018. november 29-én yyy Ft összegben kettő havi biztosítási díjat a Biztosító részére 
megfizetett, amellyel az ajánlattételkori díjfizetési kötelezettségének eleget. tett. A Biztosító azonban 
a befizetett biztosítási díjat az ajánlat visszautasítására tekintettel 2019. január 17-én visszafizette a 
Kérelmező részére, így a kötvény kiállításakor a Biztosítónak szükséges a díjszabásának megfelelő, a 
biztosítási díj megfizetésére vonatkozó díjbekérőt is küldenie a Kérelmező részére.  
 
Mindezekre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező részben foglaltak szerint kötelezte 
a Biztosítót.  
 
Az eljáró tag az eljárási költségek viseléséről erre irányuló kérelem hiányában nem rendelkezett. 
JOGSZABÁLYI ALÁVETÉS ESETÉN TÖRLENDŐ  
Az MNB tv. 113.§ (2) bekezdés alapján egyezség hiányában az eljáró tag az ügy érdemében kötelezést 
tartalmazó határozatot hoz a 39.§-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy 
szervezettel szemben alávetés hiányában, amennyiben a kérelem megalapozott és a fogyasztó 
érvényesíteni kívánt igénye nem haladja meg az egymillió forintot.  
 
Mivel a Kérelmező kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Biztosító jogszabályi alávetése a jelen 
ügyben fennáll, az eljáró tag a rendelkező rész szerinti kötelezést tartalmazó határozatot hozta. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a Kérelmezőnek az Alkusz vonatkozásában előterjesztett kártérítés 
megfizetésére irányuló kérelme vonatkozásában megállapította, hogy az ajánlat Biztosító általi 
elutasítása nem az Alkusz mulasztásának következménye. A Kérelmező a zzz Ft kártérítés 
megfizetésére irányuló igényét sem az Alkusz panaszeljárása során, sem jelen eljárásban nem 
terjesztette elő, a kárigénye jogalapját és összegszerűségét nem igazolta, így az érdemben nem 
kerülhetett kivizsgálásra. A Pénzügyi Békéltető Testületnek egyébként az Alkuszra vonatkozó kérelmet, 
a Biztosítóra vonatkozó kérelem megalapozottsága miatt a fentieken túlmenően sem volt szükséges 
vizsgálnia. 
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Az MNB tv. 112. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a Testület az eljárást megszünteti, ha az eljárás 
folytatására megítélése szerint bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát is – nincs 
szükség. 
 
A fentiek alapján a Pénzügyi Békéltető Testület az Alkusz vonatkozásában a rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott és az eljárást megszüntette. 
 
Az eljárás lefolytatására nyitva álló határidőt a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke az MNB tv. 112.§ 
(5) bekezdése alapján 30 nappal meghosszabbította. A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. július 29. 
napjától 2019. augusztus 20. napjáig eljárási szünetet tartott, amely időtartam az eljárási határidőbe 
nem számítható be.   
 
Budapest, 2019. augusztus 22. 
 
 
 
 
 

 _______________________ 
Dr. Nagy Olga s.k. 

a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljáró tagja 
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