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Elérhetôségei az alábbiak:
I

Köszönjük bizalmát, hogy ajánlatával Társaságunkat, az
MKB Általános Biztosító Zrt.-t kereste meg. Kérjük az
ajánlat aláírása elôtt figyelmesen olvassa el jelen ügyféltájékoztatónkat, a biztosítási feltételeket (dôlt betûvel
külön kiemelve a biztosítási szerzôdés legfontosabb
ismertetôi) és esetleges kérdéseivel forduljon
bizalommal a biztosítás közvetítôjéhez. Csak akkor írja
alá az ajánlatot, ha biztos abban, hogy az ajánlat szerinti
biztosítás mindenben megfelel az Ön igényeinek.
Tájékoztatjuk, hogy jelen ügyféltájékoztató a
biztosítási szerzôdés részét képezi.
1. A Biztosító tulajdonosai az MKB Bank Zrt., valamint
a Versicherungskammer Bayern.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045631
Nyilvántartja: A Fôvárosi Bíróság, mint cégbíróság
Fô tevékenységi köre: nem életbiztosítás
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Elérhetôségei:
I
levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
I
telefon: + 36 1 886 6900
I
fax: + 36 1 886 6909
I
e-mail: info@mkbb.hu
2. Az ajánlattal, a biztosítási szerzôdéssel és a Biztosító
szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel vagy
esetleges problémáival forduljon bizalommal a
biztosítás közvetítôjéhez.
További információk találhatóak a www.mkbb.hu és
https://direkt.mkbb.hu honlapokon is. Amennyiben
problémáira megnyugtató választ a fentiek igénybevétele után sem kap, kérjük, forduljon bizalommal a Biztosító Ügyfélszolgálatához.
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Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail: info@mkbb.hu
Telefax:+36 1 886 6909
Telefon:+36 1 886 6900

A panaszt az ügyfélszolgálat részére szóban
(telefonon vagy személyesen), illetve írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján),
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben lehet
megtenni. Szóbeli panaszát hétfôn 12-18 óráig
kedden 8-13 óráig, szerdán 12-18 óráig, csütörtökön
8-20 óráig, pénteken 8-13 óráig teheti meg.
Telefonon közölt szóbeli panasz megtételére pedig
hétfôtôl-szerdáig 8-17 óráig, csütörtökön 8-20 óráig,
pénteken 8-15-óráig van lehetôség. Társaságunk
panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával,
és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a
honlapunkon, illetôleg az ügyfélszolgálati irodánknál
kihelyezett panaszkezelési szabályzatunkban.
3. A Biztosító felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti
Bank (továbbiakban: Felügyelet).
I
Székhelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
I
Központi levelezési címe: Budapest,
BKKP Pf. 777.
I
Központi telefonszáma:
(36-1) 489-9100
I
Ügyfélszolgálati telefonszáma:
06-40-203-776
I
Központi fax száma: (36-1) 489-9102
I
E-mail címe: ügyfélszolgálat@mnb.hu

Társaságunk a Felügyelet által felügyelt tevékenység
folytatására jogosult szervezet, amely tevékenységünket fogyasztóvédelmi hatóságként a Felügyelet
ellenôrzi
a) a fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvényben meghatározott jogszabályokban elôírt rendelkezéseknek,
b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény rendelkezéseinek,
c) a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII, törvény rendelkezéseinek,
d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek
(továbbiakban együttesen fogyasztóvédelmi
rendelkezéseknek), továbbá
e) a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos
kötelezettség
betartását, és eljár e rendelkezések pénzügyi
szervezet általi megsértése esetén (továbbiakban
fogyasztóvédelmi eljárás).

Békéltetetô Testületi eljáráson kívül – közvetítôi
eljárást is kezdeményezhet, a közvetítôi tevékenységrôl szóló 2002. évi LV. törvény alapján.
A fogyasztó a biztosítási szerzôdésbôl eredô
igényeit a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mellôzésével bírói úton is
érvényesítheti. A bíróság eljárására a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadóak.
4. A Biztosító feladatai ellátásához az ügyfél azon
adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási
szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával,
szolgáltatásával összefüggnek. Az adatkezelés célja
csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a Biztosító követeléseinek megítéléséhez szükséges vagy törvényben meghatározott más cél lehet.
Ügyfélnek minôsül az ajánlattevô, Szerzôdô, a
Biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a Biztosító szolgáltatására jogosult más személy. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerzôdésre ajánlatot tesz.
Biztosítási titok:
a) az ügyfél személyes adatai
b) a biztosított vagyontárgy és annak értéke
c) a biztosítási összeg
d) élet,- baleset,- betegség- és felelôsségbiztosításnál az egészségi állapottal összefüggô
adatok
e) a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyelet elôtt fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhetô. A biztosítási szerzôdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és joghatásaival kapcsolatos jogvitákban
a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni. A biztosítási
szerzôdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos esetleges pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében írásban
benyújtott kérelmet terjeszthet elô a Pénzügyi
Békéltetô Testületnél (székhely: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.; levelezési címe: H-1525 Budapest
BKKP Pf.: 172.). A Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó a biztosítótársasággal
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Pénzügyi Békéltetô Testület mûködésével kapcsolatos egyéb lényeges információk (így a Testület
eljárási szabályzata) a www.felugyelet.mnb.hu/pbt
honlapon megtalálhatóak. A permegelôzô, konfliktuskezelô, vitarendezési eljárások közül – a Pénzügyi
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f)

kifizetés ideje
a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggô
valamennyi tény és adat

5. A Biztosító a személyes adatokat, továbbá az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa
kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt
kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosító a
létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos
személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a
szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.
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Telefonon történt panaszkezelés esetén a Biztosító a
közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt
egy évig megôrzi. A Biztosító köteles törölni minden
olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem
jött szerzôdéssel kapcsolatos, az egészségügyi
állapottal közvetlenül összefüggô adatot, amelynek
kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt,
vagy amelynek kezeléséhez az érintet hozzájárulása
nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez
nincs törvényes jogalap.

A Biztosító a Szerzôdô (Biztosított) személyes
adatait, erre vonatkozó és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül csak a Bit. 153-161.§ és 165.§-aiban
nevesített szervezeteknek továbbíthatja.
6. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás
nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik –
titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat,
akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak
megfelelôen tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az
Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulását Ön a biztosítási ajánlattétellel adja meg.
Az adatkezelés jogalapja a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban:
Bit) 155.§- a.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha
a) a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. törvény 153-161. §-aiban és
165.§-ában foglaltak alapján a titoktartási
kötelezettség nem áll fenn.

A biztosítási szerzôdés végrehajtása érdekében a
Biztosító kezeli az ügyfelek személyes adatait (a továbbiakban „személyes adatok”). Az érintett ügyfél
egészségi állapotával összefüggô adatokat a
Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérôl szóló 1997. évi XLVII.
törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett
írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében
eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
továbbá az általuk kirendelt szakértôvel,
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint
csôdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt
szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben

Adatfeldolgozási tevékenységet kizárólag erre irányuló megbízási szerzôdés alapján, kiszervezett
tevékenység keretében jogosultak harmadik személyek végezni. Az ügyfél adatait kizárólag társaságunk erre feljogosított munkatársai, megbízott
biztosításközvetítôi, illetve a társaságunk részére
külön szerzôdés keretében adatfeldolgozási- vagy
kiszervezett tevékenységet végzô személyek, szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

d)
e)

Az ügyfél adatait jogosultak megismerni továbbá
mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel
szemben társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a 6. pont értelmében nem
áll fenn.
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f)
g)
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eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa kirendelt szakértôvel,
az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási
szerzôdésbôl eredô kötelezettség alá esô
kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági
szolgálattal,
a Biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító,
független biztosításközvetítô vagy szakta-

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)
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nácsadó magyarországi képviseletével, ezek
érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV.
törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
a külön törvényben meghatározott feltételek
megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyûjtésére felhatalmazott szervvel,
a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô kötvénynyilvántartó szervvel,
az állományátruházás keretében átadásra
kerülô szerzôdési állomány tekintetében az
átvevô biztosítóval a kárrendezéshez és megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges
adatok tekintetében,
a kárrendezéshez és a megtérítési igény
érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával
kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a
Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a
Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs
Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kár-

r)

bonus-malus rendszer, az abba való besorolás,
illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a Biztosítóval szemben ha az a-j), n) és
r) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely
tartalmazza az ügyfél nevét, vagy a biztosítási
szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját,
az adatkérés célját és jogalapját azzal, hogy k),
l), m), p), q) pontban megjelölt szerv vagy
személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az
adakérés célját és jogalapját köteles megjelölni.
A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat
megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás
keretén kívül a fentebb meghatározott szervek
alkalmazottaira is kiterjed.
A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére
akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni,
ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet:
a) 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi
IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezet-

rendezési megbízottal és a kárképviselôvel,
illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett
másik jármû javítási adataihoz kíván hozzáférni,
a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel,
a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósággal szemben,
valamint

b)

ben elkövetett bûncselekménnyel,
a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel,
kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy
lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyel van összefüggésben.

A Biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban
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elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére
is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott
üggyel összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô
adatokról.

(2) bekezdésében meghatározott bármely
módon biztosított.
A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik
tagállamba történô továbbítása esetén a belföldre
történô adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A biztosítási szolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett GaVI Gesellschaft für
angewandte Versicherungs-Informatik mbH (Székhely: Seckenheimer Str. 150 D-68165 Mannheim,
BRD) adatfeldolgozónak minôsül.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító,
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok
sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során az
összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító
tagja részére történô átadása.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása,
amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy
üzleti adata nem állapítható meg,
b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére
személyes adatnak nem minôsülô adatok
átadása,
c) A (Bit) Nyolcadik részének III. és III/A.
fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint
a Hpt. XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések
teljesítése érdekében történô adatátadás.
A fenti adatok átadását a Biztosító a biztosítási titok
védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a Biztosítótól.
b) a pénzügyi információs egységként mûködô
hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi
információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából írásban kér biztosítási
titoknak minôsülô adatot a Biztosítótól.

Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év
elteltével, az egészségügyi adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minôsülô adatok továbbítása esetén 20 év elteltével
törölni kell.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító
által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez
(harmadik országbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában
– az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a
harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelô szintje az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. §
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A Biztosító, a személyes adatokat a biztosítási, illetve
a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a
biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.
E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez
kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az
irányadók.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse,
illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult
is gyakorolhatja.
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Az érintett ügyfél kérelmére társaságunk köteles
tájékoztatást adni az ügyfél részére az általa kezelt-,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott, az érintett ügyfél adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl, az
adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl.
Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást
kizárhatja, illetve korlátozhatja. Az érintett ügyfél
kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá
– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak zárolását és törlését. Társaságunk az
érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban köteles átvezetni.

8) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény a
biztosítási szerzôdésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E törvényben
és a hozzá kapcsolódó egyéb adószabályokban
lelhetôek fel a biztosításért fizetendô díjra, a
Biztosító szolgáltatására, illetve a biztosítással
kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó rendelkezések.
A jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
A Szerzôdô (Biztosított) nyilatkozata csak akkor
hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egységének jut a tudomására.
9) A biztosítási ajánlat aláírása elôtt kérjük,
szíveskedjék figyelembe venni a következôket:
a) A megkötendô biztosítási szerzôdésre, a szerzôdô felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerzôdési feltételek és záradékok
elôírásai az irányadók.
b) Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követôen
aláírni.
c) A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.
A Szerzôdô (Biztosított) nyilatkozata csak akkor
hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti
egységének tudomására jut.

Az érintett ügyfél az Info tv-ben meghatározott
esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Társaságunk legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja és írásban tájékoztatja
az ügyfelet a döntésérôl. Amennyiben az érintett
ügyfél a döntéssel nem ért egyet, vagy a Biztosító
a fenti határidôt elmulasztja, úgy az ügyfél a döntés
közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) az érintett ügyfél jogosult bejelentéssel élni,
amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10) A biztosítási szerzôdésre, amennyiben a felek
másként nem állapodnak meg, vagy jogszabály
eltérôen nem rendelkezik, a magyar jog szabályai
az irányadók.

MKB Általános Biztosító Zrt.
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