AZ E UROP ASSISTANCE S.A. I RISH B RANCH Ü GYFÉL

TÁJ ÉKOZTATÓJ A

Tisztelt Partnerünk!
1. Köszönjük b izalmát, hogy meg kívánja kötni a TERM ÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia b iztosítási
szerződést. Kérjü k, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi
tájéko ztatónkat, amelyben tájéko ztatjuk
 a Biztosító és a biztosításközvetítő főbb adatairól
 a bejelentéseivel és panaszaival foglalkozó szervezeti egységeinkről, valamint az egyéb, a
panaszok rendezésére rendelkezése álló fóru mo kró l
 felügyeleti szervünk megnevezéséről és székhelyéről
 meg ismertetjük az adatvédelem és adatkezelés legfontosabb szabályaival
 meg ismertetjük a távértékesítésre vonatkozó szabályozással
 tájéko ztatjuk a b iztosítási szerződés jellemző irő l
2. A Biztosító főbb adatai:
Biztosító cégneve:
EUROP ASSISTANCE S.A. (société anonyme, részvénytársaság)
Biztosító székhelye:1pro menade de la Bonnette 92230 Gennevilliers, Franciaország
Nyilvántartási száma:Párizsi Kereskedelmi Kamara, Cg. 451366405
Web: http://www.europ-assistance.com
A Biztosító a biztosítási tevékenységet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX.
törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, tagállami biztosítóként határon átnyúló
szolgáltatásként végzi az ír fióktelepén keresztül, mely adatai az alábbiak:
Cégnév: Europ Assistance S.A. Irish Branch
Székhelye: 13-17. Dawson street, Dublin 2 Írország
Cégjegyzékszám: 907089
Biztosító közremű ködője:
Cégneve: Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28
Nyilvántartási száma:01-09-565790
Web: http://www.europ-assistance.hu
Email: biztositas@europ-assistance.hu
Telefon: +36 1 2367575
A biztosításközvetí tő főbb adatai:
A BOURBON 2005 Biztos ítási A lkusz Kft. (1152 Budap est, Zriny i utca 16.) a Magyar Nemzet i Ban k
által E-II/754/2005 szám alatt nyilvánt artásba vett alkus z. A b iztos ításkö zv etítő függet len
biztosítás kö zvet ítő, így az általa a s zakmai t evékenysége során o ko zott káro kért saját maga áll h elyt . A
TERM ÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztos ítási s zerződéssel kapcsolatban a b iztosítás kö zvet ítő az
EAIB nev ében jár el.
3. Panaszkezelési eljárás:
Abban az esetben, ha az általun k nyú jtott szo lgáltat ással kapcsolatb an bármilyen pan asza van , kérjü k,
fordu ljon a kö zremű ködőn khö z postán (Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft.,
1134, Budap est, Dévai u. 26-28.) telefonon a +36 1 2367575 telefons zámon vagy e -mailben
biztositas @eu rop-assistance.hu címen.
A panaszb ejelentés fogadásának n ap ján a Biztos ító telefonon vagy e -mailben jelzi Önn ek, hogy
várhatóan miko rra v izsgálja ki bejelentését. A kiv izsgálás ered ményérő l 30 napon belü l a Biztosító
mun katársa írásban válas zlevelet kü ld Önn ek.
Abban az esetben, ha nem sikerü l a panas zát megnyugtató módon rend ezn ie a velün k való egyezt etés
során, fogyas ztóvédelmi ügyekben a Magyar Nemzet i Ban kn ál fogyasztóv édelmi eljárást
kezd eményezhet , vagy a szerződés létrejöttév el, érvényességével, joghatásaival és megs zű nésével,
továbbá a szerződ ésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az általános szerződési

1

feltételekben meghatáro zott , illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságho z fo rdu lhat, vagy a
Pén zügy i Békéltető Testület eljárását kezde ményezhet i.
A Biztosító felügy elet i s zerve:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Kriszt ina Plaza)
Levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.
Központi telefonszám: 489 9100
Hely i tarifával működő kékszám: 06 40 203 776
Központi fax: 489 9102
4. A szerződés tartama
A biztosítási szerződés határozott tartamú, legrövidebb tartama két év, a leghosszabb három év.
5. A kockázatviselés kezdete
A Biztosító kockázatviselése a megkötött szerződés alapján kiállított kötvényen a biztosítás kezdetének
meg jelö lt nap 00.00 órájától, a d íjjal kiegyenlített nap 24. 00 órájáig tart.
6. Várak ozási i dő
A kockázatviselés kezdő időpontjától a gyártó/ forgalmazó/ eladó garanciájának lejártáig (egy vagy két év) a
Biztosító várakozási időt köt ki. A várako zási időn belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító
kockázatvállalása nem terjed ki.
7. A biztosítási esemény
A biztosított termék alkatrészeinek a Kiterjesztett Garancia szerződési hatálya alatt hirtelen, előre nem látható
meghibásodása, ami tartós hibából ered vagy a gyári alkatrész funkciójának hirtelen megállását eredményezi,
amelyből kifolyólag szó rako ztató elekt ronikai eszkö z és háztartási berendezések esetén javításra vagy cserére
van szükség annak érdekében, hogy a termék eredeti mű ködése helyre álljon.
8. A dí jfizetés
A biztosítási díj összegének megfizetésére a Szerződő köteles. Szerződőnek a biztosítási díj megfizetésére az
ajánlat megtételének napjától számított 15 nap áll a rendelkezésére.
9. A biztosítási szolgáltatás
A Biztosító a közremű ködő országos és nemzetkö zi segítségnyújtási hálózatával együttműködve a Biztosítási
esemény bekövetkeztekor az általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások teljesítésére
vállal kötelezettséget.
10. A biztosítás és a kockázatviselés megszűnése
A Biztosító kockázatviselése megszűnik, az alábbi időpontokban:
i.
a határozott idő lejártakor;
ii.
érdekmúlás időpontjában;
iii.
díjfizetés elmu lasztása esetén a határidő lejártakor.
11. A biztosítás jog viszony fel mondása
A biztosítási szerződést a kockázatviselés megkezdése előtt lehet felmondani. A kockázatviselés
meg kezdését követően a biztosítás fel nem használt napjaira a szerződést az ügyfél a biztosítási szerződés
meg kötésének helyén mondhatja fel.
12. A Biztosító mentesülésének feltételei és az alkalmazott kizárások
A Biztosító mentesülésének esetei és az alkalmazott kizárások az általános szerződési feltételekben
talál hatóak.
13. A szerződésre alkal mazott jog
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A szerződés tekintetében a magyar jogrend az irányadó, az alkalmazandó jog a magyar.
14. Jog vita esetén eljáró bíróság
Jogvita estén a magyar jog az irányadó. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi
Kerület i Bíróság kizárólagosan illetékes, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a magyar polgári
perrendtartás szerinti általános illetékességre vonatkozó szabályok az irányadók. Jogvita esetén az eljárás
nyelve a magyar.
15. Adatk ezelés
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. év i LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében:
Biztosítási titok minden olyan – államt itoknak nem minősülő – a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás
közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a
biztosítás közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval
kötött szerződéseire vonatkozik.
A Biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, ame lyek a biztosítási szerződéssel, annak
létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a
biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állo mányban tartásához, a biztosítási szerződésből
származó követelések meg ítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a Biztosító a fent meghatározott célokból, az egészség
ügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései
szerint, kizáró lag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A fenti céltó l eltérő okból végzett
adatkezelést a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes
hozzájáru lásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak
megadása esetén részére nem adható előny.
A biztosítási titok tekintetében, időbeli korláto zás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási
kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a
Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmad ik személynek, ha a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes
képviselője a kiszo lgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelö lve, erre vonatkozóan írásban felmentést
ad, vagy a Bit. alap ján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel
b) a fo lyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomo zó hatósággal és ügyészséggel
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámo lási eljárás ügyében eljáró
bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel
e) a Bit-ben foglalt esetekben az adóhatósággal
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel,
illetve a b iztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsola tos versenyfelügyeleti
feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal
j) a külön törvényben meghatározott feltételek meg léte esetén a titkosszolgálati eszkö zök alkalmazására,
titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló
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biztosítókkal
l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezető kötvénynyilvántartó szervvel
m) az állo mányátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állo mány tekintetében az átvevő
biztosítóval
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek
egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő
szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel,
kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károko zóval, amennyiben az önrendelkezési jogával
élve a kö zúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegy zőkönyvéből a balesetben
érintett másik jármű jav ítási adataihoz kíván hozzáférni
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzővel
p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielég ítő ad atkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmad ik ors zágbeli b iztosító székhelye szerinti
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielég ítő adatvédelmi
jogszabállyal – a harmad ik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval
q) a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal
r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonus -malus besorolásra nézve a Bit-ben szabályozott esetekben a
biztosítóval
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazo lásának részletes szabályairól
szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus -malus besorolásra nézve a rendeletben
szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)- j), n), r) és s) pontban megjelö lt szerv vagy személy
írásbeli meg kereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az Ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés
meg jelö lését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pontban
meg jelö lt szerv vagy személy kizáró lag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles
meg jelö lni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megis merésére jogosító jogszabályi rendelkezés
meg jelö lése is. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a jelen pontban meghatározott
szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A fenti e) pont alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha
adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi
kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
A Biztosító a jogszabályban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait
továbbíthatja.
A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akko r is
köteles haladéktalanul tájéko ztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti
a) káb ítószerrel visszaéléssel
b) terrorcselekménnyel
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel
d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléss el
e) pénzmosással
f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel
van összefüggésben.
A Biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt
ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeres ésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel
összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról.
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A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korláto zó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző
szerv, illetőleg a pénzügyi információs egységként működő hatóság – a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelő zéséről és megakadályozásáról szóló 2007. év i CXXXVI. törvényben meghatározott
feladatkörében eljárva, vagy nemzetkö zi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldö ző szerv, illetőleg
külfö ldi Pén zügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából – írásban kér biztosítási
titoknak minősülő adatot a Biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külfö ldi adatkérő által aláírt
titoktartási záradékot.
A Biztosító jogutód nélküli megszűnése esetén a Biztosító által kezelt üzleti tit kot tartalmazó irat a
kelet kezésétől számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. Az ü zleti t itokra és a
biztosítási titokra egyebekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv foglaltak alkalmazandók.
Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra h ivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmad ik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az
esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél
a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra
nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.
A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A Biztosító köteles törölni
minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot,
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájáru lása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
A Bit. 78. § (3) bekezdése alapján, ha a Biztosító kis zervezett tevékenység keretében ügyfeleinek személyes
adatát is továbbítja az e tevékenységet végzőhöz, akkor a kiszervezett tevékenységet végző a Biztosító
adatfeldolgozójának minősül. A Biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső
közreműködőket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott
speciális szakértelmére, vagy amikor a kü lső cég bevonásával a Biztosító azonos minőségben, azonban
alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron nyújthatja szolgáltatását. A (kiszervezett tevékenységet végző)
megbízott személyes adatokat kezel, és a vonatkozó jogszabály alapján titoktartási kötelezettség terheli.
16. Elévülési i dő
Tájéko ztat ju k tov ábbá, hogy a TERM ÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítás vonat ko zásában az
igények érvényesít ésére vonat ko zó elévü lési idő 1 év, mely az ált alános szerződ ési gy akorlattó l eltér.
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