2020. március 27.
83973-10/2020
Az MNB H-JÉ-II-B-14/2020. számú határozata az CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. részére célvizsgálat lezárásáról
A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1033 Budapest,
Flórián tér 1.) (Biztosító) hivatalból lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
1. Elrendeli az ellenőrzési eljárást lezáró döntés meghozatalára irányuló, a V-JÉ-II-1/2020. számú végzéssel
felfüggesztett eljárás folytatását.
2. Az olaszországi határon átnyúló tevékenységének kárrendezésével kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy
a) alakítson ki és működtessen olyan, a jogszabályoknak megfelelő és arányos kárrendezési folyamatot, illetve
rendszert,
aa) amely lehetővé teszi, hogy a beérkező kárigényeket/lehívásokat a beérkezésüket követően haladéktalanul
e minőségüknek megfelelően kezelje,
ab) amelyben biztosított a megfelelő erőforrások rendelkezésre állása, különös tekintettel a megfelelő szakértelemre,
ac) amely biztosítja, hogy eleget tegyen a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.
b) alakítson ki olyan belső szabályozást, amely a kárrendezés lefolytatását részletesen – a folyamat egyes
lépéseinek a határidőket és felelőseit is rögzítve – szabályozza, továbbá lehetővé teszi, hogy a Biztosító a
károkat a megkötött biztosítási szerződésekben vállalt kötelezettségeivel összhangban rendezze.
A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2020. június 30.
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.
3. Az olaszországi határon átnyúló tevékenységének irányítási rendszerével összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy
– az alábbi a) és b) pontok tekintetében e tevékenysége jövőbeni és termékértékesítést is magában foglaló
fenntartásának szándéka esetén – alakítson ki és működtessen olyan
a) termékbevezetési folyamatot, amely mindenkor szavatolja, hogy
aa) a Biztosító számára a piacra és a tevékenység végzésére vonatkozó minden szükséges és érdemi információ,
beleértve a jogszabályi környezetet, rendelkezésre álljon,
ab) a Biztosító tisztában legyen az egyes termékek/szerződések kockázataival, és ezekre tekintettel hozzon
döntést a termékbevezetésről,
ac) a vezető jogász a bevezetendő termék jogi megfelelőségéért mindekor teljes körű felelősséget vállal.
b) kockázatvállalási rendszert, amely biztosítja, hogy az általános termékfeltételektől eltérő szerződést a Biztosító
csak azt követően kössön meg, hogy megfelelően felmérte az egyedi szerződési feltételekből származó kockázatokat.
c)

olyan információs rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a Biztosító vezető testületeihez – igazgatóság, vezetői
értekezlet – minden, a Biztosító működése, kockázatai szempontjából lényeges információ a lehető legrövidebb időn belül és teljeskörűen eljut.

A fenti foglalt kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2020. június
30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.
4. Az olaszországi határon átnyúló tevékenységének belső kontrollrendszerével kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy
a) a megfelelőségi feladatkör működését oly módon alakítsa át, hogy az határon átnyúló tevékenység végzése
esetén is biztosítsa a Biztosító mindenkori megfelelését a tevékenységére és működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak.
b) alakítson ki és működtessen olyan – hatékony – kockázatkezelési rendszert, amely alkalmas azon egyedi és
összesített kockázatok és kockázati kölcsönhatások folyamatos azonosítására, mérésére, nyomon követésére,
kezelésére és jelentésére, amelynek egyedi vagy összesített szinten ki van vagy ki lehet téve a Biztosító, és
amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban biztosítja
ba) a koncentrációs kockázat meghatározó forrásainak azonosítását és kezelését,
bb) a felmerülő lényeges kockázatokra vonatkozó információk aktív monitorozását és elemzését,
bc) hogy a kockázati térképre mindenkor a Biztosító aktuális és valós kockázatai és azok Biztosítóra gyakorolt
valós hatásai kerüljenek fel,
bd) a kárrendezési eljárások megfelelőségének vizsgálatát, illetve ellenőrzését,
be) a megfelelő viszontbiztosítás vagy más kockázatcsökkentési technika kiválasztását.
A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2020. június 30.
napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.
5. A Biztosító felügyeletéhez szükséges információk MNB részére való rendelkezésre állása körében
a) kötelezi a Biztosítót, hogy – a kötelezettség megszüntetéséig – teljesítsen rendkívüli adatszolgáltatást a jelen
határozathoz tartozó mellékletben rögzített adatkörök tekintetében.
Határidő: a jelen határozat kézhezvételét követő második héttől, heti rendszerességgel, a hét utolsó munkanapján 10 óráig.
b) kötelezi a Biztosítót, hogy – a kötelezettség megszüntetésééig – az MNB részére küldje meg egyes testületi
szervei (igazgatóság, vezetői értekezlet, felügyelőbizottság, kockázatkezelési bizottság) működése során –
jelen határozat kézhezvételét követően – készült és megtárgyalt előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, és az adott
szerv által hozott határozatokat.
Határidő: az egyes testületi szervek ülését követő 3. nap.
A fentieknek elektronikusan olvasható módon, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához”
megnevezésű rendszer (ERA rendszer) Elektronikus ügyintézés – Biztosítók → Folyamatos felügyelés → Határozati
kötelezések teljesítése űrlapján keresztül tegyen eleget.
6. Kötelezi a Biztosítót e határozat rendelkező részének 2-4. pontjaiban jelzett és a határozat indokolásának I-III.
fejezeteiben megállapított jogszabálysértések miatt 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint összegű felügyeleti bírság
megfizetésére.
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB
hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság”
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság 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.
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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, 2020. március 27.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Szeniczey Gergő
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