TÁJÉKOZTATÓ
Távértékesítés keretében közvetített CASCO biztosítási szerződés megkötését
megelőzően

Jelen dokumentum célja, hogy az OVB Vermögensberatung Kft. és a megbízásából eljáró tanácsadó teljesítse mindazon
tájékoztatási kötelezettségeit, melyeket a vonatkozó jogszabályok a biztosítási szerződés távértékesítés keretében történő
megkötése esetén előírnak.
A tájékoztatást az OVB Vermögensberatung Kft. és a megbízásából eljáró tanácsadó (továbbiakban: Közvetítő vagy OVB illetve
Tanácsadó) a szolgáltatását igénybe vevő fél (továbbiakban e dokumentumban: Ügyfél) részére nyújtja.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és a biztosítási ajánlat megtétele során nyilatkozzon annak elfogadásáról.
A tájékoztatás tartalma:
1.

Tájékoztatás igényfelmérésről és a termékek összehasonlító bemutatásáról

2.

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről

3.

Tájékoztatás a szolgáltatásra, a szerződésre és jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozóan

4.

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása alapján

Az egyes tájékoztatások:
1.

Tájékoztatás igényfelmérésről és a termékek összehasonlító bemutatásáról

A Közvetítő az Ügyféltől kapott tájékoztatás alapján előzetesen felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, melynek
eredményeképpen az ajánlattételt és a biztosítási termék megkötését megelőzően meghatározásra kerül az Ügyfél igényeihez
igazodó biztosítási termékcsoport: CASCO biztosítás.
A Közvetítő az általa üzemeltetett elektronikus felületen az Ügyfél által megadott adatok alapján az Ügyfél igényeihez igazodó
termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek mindegyikére kiterjedő, közérthető és tárgyilagos tájékoztatást nyújt,
valamint összehasonlító elemzést végez.
A Közvetítőtől kapott közérthető és tárgyilagos tájékoztatás, valamint összehasonlításra alkalmas elemzés lehetővé teszi az Ügyfél
számára a megalapozott döntéshozatalt és a legmegfelelőbb termék kiválasztását. A Közvetítő a termék kiválasztására irányuló
tanácsot nem nyújt.
Az összehasonlításra alkalmas elemzés elsődlegesen a Közvetítő által üzemeltetett felületen válik az ügyfél számára elérhetővé,
mely a CASCO biztosítás termékcsoportra és azon belül a Közvetítő által közvetített versengő termékekre terjed ki. Az
összehasonlításra alkalmas elemzést a Közvetítő e-mailben megküldi az ügyfél által megadott e-mail címre.
A Közvetítő a folyamat során az általa közvetített versengő termékekről befolyásolástól mentes, részletes, a termékek
összehasonlítására alkalmas tájékoztatást ad az Ügyfélnek.
Az Ügyfél az ajánlattétel folyamatában nyilatkozik a következőkről:
1.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkapta akként, hogy a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési
Tájékoztató” dokumentum részére elektronikus úton való hozzáféréssel átadásra került, és annak mindenkor aktuális
szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Adatkezelési Tájékoztató”
kategóriában, a dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával. Az „OVB Adatkezelési Tájékoztató”
tartalmát (ideértve különösen az adatkezelések jogalapját, célját, időtartamát, jogairól szóló tájékoztatást stb.) az Ügyfél
megismerte és elfogadja.

2.

A Közvetítőre vonatkozó tájékoztatást megkapta akként, hogy a magyar nyelvű „Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői”
dokumentum részére megfelelő időben, bizonyítható és azonosítható módon, tartós adathordozón díjmentesen
átadásra került, és annak mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon
az „Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői” elnevezésű dokumentum megfelelő
időállapotú verziójának kiválasztásával. Az „Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői” dokumentum tartalmát az Ügyfél
megismerte és elfogadja.

3.

A Közvetítő az Ügyféltől kapott tájékoztatás alapján előzetesen felmérte az igényeit és szükségleteit, melynek

eredményeképpen az ajánlattételt és a biztosítási termék megkötését megelőzően meghatározásra került az Ügyfél
igényeihez igazodó biztosítási termékcsoport.

2.

4.

A Közvetítő az Ügyfél részére az igényeihez igazodó termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek
mindegyikére kiterjedő, közérthető és tárgyilagos tájékoztatást nyújtott, valamint összehasonlító elemzést végzett,
melyet az Ügyfél elektronikus formában átvett.

5.

A Közvetítőtől kapott közérthető és tárgyilagos tájékoztatás, valamint összehasonlításra alkalmas elemzés lehetővé tette
számára a megalapozott döntéshozatalt és a legmegfelelőbb termék kiválasztását.

6.

Az Ügyfél tanácsadásban nem részesült, tehát a Közvetítőtől személyre szabott – bizonyos biztosítási termék vagy
termékek választására irányuló – konkrét ajánlást nem kapott.

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről

Tekintettel arra, hogy a közvetítői tevékenység során a szerződéskötésre (ajánlattételre) távértékesítés keretében, elektronikus
úton kerül sor, a Közvetítő tájékoztatja az Ügyfelet a következőkről.
a) A szerződéskötés technikai lépései:
aa) Az Ügyfél az OVB tanácsadója által részére megküldött / elektronikusan hozzáférhetővé tett internetes hivatkozás (link)
segítségével felkeresi az OVB által üzemeltetett elektronikus felület nyitólapját, amelyről hivatkozásként elérhetőek a Közvetítő
tájékoztató dokumentumai, így az Ügyféltájékoztató, az Adatkezelési tájékoztató, valamint jelen távértékesítési tájékoztató. Az
Ügyfél megismeri és elfogadja a dokumentumok tartalmát, és erről jelölőnégyzetek segítségével nyilatkozik. Az Ügyfél ezt követően
a „Tovább a felületre” gombra kattintva továbbléphet az OVB által üzemeltetett értékesítést végző összehasonlító felületre.
ab) Amennyiben az Ügyfél magyarországi telephelyű gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója és a gépjárműben keletkezett,
szerződésben meghatározott károk bekövetkezése esetére fedezetet nyújtó CASCO biztosítást kíván kötni, úgy az összehasonlító
felületen megjelenő „CASCO” ikonra kattintva kiválasztja az igényeihez igazodó biztosítási termékcsoportot (CASCO biztosítás). Ezt
követően az Ügyfél a „CASCO” ikonra kattintva legördülő ablakban kiválasztja, hogy évfordulós átkötés céljából kíván –e kalkulációt
végezni. Igen válasz esetén az Ügyfél megadja az évforduló dátumát.
−

Ha az évforduló időpontja kevesebb, mint 30 nappal haladja meg a kalkuláció időpontját, akkor az Ügyfél nyilatkozik
arról, hogy intézkedett –e már korábbi szerződése felmondása iránt. Nemleges válasz esetén a rendszer tájékoztatja az
Ügyfelet arról, hogy nincs lehetősége felmondani meglévő biztosítási szerződését, ezért kalkuláció nem készíthető. A
rendszer felajánlja továbbá a későbbi tájékoztatás lehetőségét. Ha az Ügyfél ezt kéri és az adatkezeléshez hozzájárulását
adja, akkor az évfordulót 55 nappal megelőzően e-mailben tájékoztatást kap az évfordulós átkötés lehetőségéről, illetve
az OVB tanácsadója e célból felveszi vele a kapcsolatot.

−

Ha az évforduló dátuma a kalkuláció napját legalább 30 nappal meghaladja, vagy 30 napon belüli évforduló esetén az
ügyfél már intézkedett a szerződése felmondásáról, lehetősége van továbblépni és kalkulációt készíteni.

Ezt követően, illetve az évfordulós átkötésre vonatkozó kérdésre adott nemleges válasz esetén az Ügyfél megadja
mobiltelefonszámát és e-mail címét, majd e-mail címét annak ismételt bevitelével megerősíti. A felugró ablakban rögzített
adatokat az Ügyfél az „Adatmódosítás” gombra kattintva módosíthatja. Adatmódosítás esetén a folyamat ettől a ponttól
újrakezdődik.
ac) Az Ügyfél az OVB által üzemeltetett elektronikus felület „Alapadatok” oldalán megadja a kockázatviselési adatokat, a biztosítani
kívánt gépjárműre vonatkozó adatokat, a gépjármű tulajdoni viszonyaira, valamint az üzembentartóra vonatkozó adatokat,
továbbá az önrészesedésre és a bónuszra vonatkozó adatokat.
Az Ügyfél a biztosítani kívánt gépjárművet a „GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA EUROTAX ADATBÁZISBÓL” vagy a „GÉPJÁRMŰ BETÖLTÉSE
EUROTAX KÓD ALAPJÁN” hivatkozások használatával választhatja ki, melynek során megjelölheti a biztosítani kívánt extra
felszereléseket is. A gépjármű kiválasztása során az elektronikus felület felhívja az Ügyfél figyelmét a megadott adatok
ellenőrzésére. Az ügyfél ezt követően pontosítja a gépjárműre vonatkozó adatokat.
Az adatok hiánytalan kitöltése esetén az Ügyfél a „Tovább” gombra kattintva a „Díjak” oldalra jut.
ad) Az Ügyfél megadja, hogy milyen díjfizetési módot és milyen díjfizetési gyakoriságot választ. Amennyiben az ügyfél az előre
definiált beállításoktól eltérő díjfizetési gyakoriságot és módot kíván választ, akkor az „Újraszámolás” gombra kattint.
ae) Az OVB által üzemeltetett elektronikus felület az Ügyfél igényeihez és szükségleteihez igazodó CASCO biztosítás
termékcsoportban az OVB által közvetített versengő termékek mindegyikéről befolyásolástól mentes, részletes, a termékek
összehasonlítására alkalmas tájékoztatást ad. Ez olyan módon történik, hogy a felület a kalkuláció eredményét és az egyes
biztosítási termékekhez kapcsolódóan a biztosítási feltételekre, ügyféltájékoztatókra, termékismertetőkre és adatkezelési
tájékoztatókra mutató hivatkozásokat, továbbá a jogszabályokban a Közvetítő részére előírt tájékoztatásokat is megjeleníti, ezáltal
lehetővé teszi az Ügyfél számára a legmegfelelőbb termék kiválasztását. Az Ügyfél a hivatkozott dokumentumokat, valamint a
választható kedvezményeket és kiegészítő biztosításokat a termék mellett található fogaskerék ikonra kattintva tekintheti meg. Az
Ügyfél a biztosítási kedvezményeket valamint kiegészítő biztosításokat az adott a kedvezmény- ill. a kiegészítő biztosítás
megjelölése előtt található jelölőnégyzet használatával választhatja ki ill. távolíthatja el. Amennyiben az ügyfél valamely
kedvezményt vagy kiegészítő biztosítást kiválaszt, akkor a termék mellett található „Újraszámolás” gombra kattint. Az OVB
tanácsadója vagy az elektronikus felület a termék kiválasztására irányuló tanácsot nem nyújt. Ha valamely biztosító az Ügyfél által
megadott adatok alapján nem ad kalkulációt, akkor a felület ezt az információt megjeleníti.

af) Az Ügyfél áttekinti az ae) pont szerint kapott tájékoztatást, ellenőrzi a kalkuláció alapjául szolgáló adatokat, értelmezi a
biztosítási termékekről szóló befolyásolástól mentes, részletes, a termékek összehasonlítására alkalmas közérthető és tárgyilagos
tájékoztatást, a biztosítási feltételeket és tájékoztatókat, valamint az egyéb, jogszabályokban előírt tájékoztatásokat is. Az Ügyfél az
általa észlelt bármilyen hiba, elírás, szám- vagy számítási hiba kijavítását a „Vissza” gombra kattintva az „Alapadatok” oldalon
valósíthatja meg. (a folyamat az ab) ponttól megismétlődik). Az ae) ponttól kezdődő, ajánlattételhez vezető folyamatot az Ügyfél
akkor kezdeményezi, ha a kalkuláció (vagy módosított kalkuláció) minden paramétere hibátlan és eredménye az igényeinek,
szükségleteinek megfelelő, az Ügyfél számára legmegfelelőbb termék kiválasztására alkalmas.
ag) Az Ügyfél a számára legmegfelelőbb terméket az adott termék mellett található biztosítási díjra kattintva választhatja ki, majd
választását a felugró ablakban megjelenő „Megkötöm” gombra kattintva erősítheti meg. Ezzel egyidejűleg az Ügyfél által megadott
e-mail címre automatikusan továbbításra kerül az ae) pontban hivatkozott kalkuláció eredménye és abba hivatkozásként
beágyazottan a kapcsolódó dokumentumok. Az Ügyfél számára legmegfelelőbb termék kiválasztását követően az Ügyfél továbblép
az ajánlattételhez szükséges személyes és egyéb adatok (elérhetőség, bankszámla adatok, gépjárműre vonatkozó egyéb adatok,
gépjármű sérüléseire vonatkozó adatok stb.) bevitelére szolgáló oldalra. Az „Alapadatok” oldalon megadott adatok nem
módosíthatók. Az Ügyfél az általa észlelt bármilyen hiba, elírás, szám- vagy számítási hiba kijavítását a „Vissza” gombra kattintva az
„Alapadatok” oldalon valósíthatja meg. (a folyamat az ac) ponttól megismétlődik).
ah) Az Ügyfél az OVB által üzemeltetett elektronikus felületen nyilatkozik az eddigi tájékoztatások elfogadásáról, ellenőrzi az általa
választott biztosítás termék részletes adatait, megnyitja és értelmezi a hivatkozásként elérhető biztosítási feltételeket és
tájékoztatókat. Az Ügyfél az általa észlelt bármilyen hiba, elírás, szám- vagy számítási hiba kijavítását a „Vissza” gombra kattintva az
„Alapadatok” valamint az „Ajánlati Adatok” oldalon valósíthatja meg (ekkor a folyamat az ac) ponttól, vagy az ad) ponttól
megismétlődik). A felület a kalkuláció paramétereinek lehetséges változása miatt automatikusan ismételt kalkulációt végez, a díj
módosulása esetén az Ügyfél figyelmeztetést kap.
ai) A felületen (szoftverben) működő informatikai megoldások (ellenőrző mechanizmusok) által ellenőrzésre kerül az Ügyfél által
bevitt, ajánlattételhez szükséges személyes- és egyéb adatok hiánytalansága és a felület jelzi a hibásan vagy hiányosan bevitt
adatokat, az Ügyfél az adatok javítása vagy kiegészítése után léphet tovább.
aj) A biztosítási ajánlat megtételét megelőzően az Ügyfél megnyitja és elolvassa az elektronikus felületen elérhető biztosítói
tájékoztatásokat és nyilatkozik arról, hogy a kapott tájékoztatásokat megértette és elfogadja. Ezt követően az Ügyfél az „Ajánlatot
teszek” gombra kattint, amellyel megteszi a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatát (ajánlat), mely automatikusan
továbbításra kerül a biztosító rendszerébe.
ak) Az Ügyfél a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozat (ajánlat) megtételéről e-mailben kap automatikus visszaigazolást az
OVB-től és a biztosítótól. Az elektronikus felületen az Ügyfél az „Ajánlat” gombra kattintva letöltheti az ajánlati képet, továbbá az
ajánlattételt visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél további teendőivel kapcsolatos, valamint jogszabályban előírt egyéb
tájékoztatásokat. Az e-mail mellékletét képezi többek között az ajánlati kép, a termékismertető és a biztosítási feltételek.
Amennyiben a biztosítási szerződés megkötéséhez szemle lefolytatása szükséges, erről a biztosító tájékoztatja az ügyfelet.
al) Amennyiben az ajánlattétel folyamatában technikai hiba lépett fel, erről az Ügyfél e-mailben tájékoztatást kap, és az OVB
megteszi a probléma orvoslásához szükséges intézkedéseket, melyekről tájékoztatja az Ügyfelet.
b) Az Ügyfél az ac)-ag) pontok szerinti kalkulációs-, illetve ajánlattételhez vezető folyamatot, annak 60 napon belüli folytatása
érdekében megszakíthatja. Ennek technikai lépései a következők:
ba) Az Ügyfél az „Alapadatok”, a „Díjak” vagy az „Ajánlati adatok” oldalon elhelyezett jelölőnégyzetek aktiválásával önkéntes és
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja személyes adatainak az aa) pont szerint általa előzetesen megismert és
elfogadott „OVB Adatkezelési Tájékoztató” 1. sz. Mellékletében meghatározottak szerinti kezeléséhez (Megkezdett KGFB illetve
CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása). Ezt követően elérhetővé válik az Ügyfél számára a
„KÉSŐBB FOLYTATOM” gomb.
bb) Az Ügyfél a „KÉSŐBB FOLYTATOM” gombra kattint, mellyel megszakítja a folyamatot. A folyamat megszakításáról az
elektronikus felület felugró ablakban tájékoztatást ad az Ügyfél részére. Ezzel egyidejűleg az Ügyfél e-mailben tájékoztatást kap a
folyamat megszakításáról, valamint az e-mail tartalmazza a kalkulációs, illetve az ajánlattételi folyamat folytatásához szükséges
hivatkozást.
bc) Az Ügyfél elolvassa és értelmezi az e-mailben kapott tájékoztatásokat, majd az e-mailben található „Folytatom a díjkalkulációt”
hivatkozás használatával az elektronikus felület
-

-

„Alapadatok” oldalára jut, amennyiben a „KÉSŐBB FOLYTATOM” gombra kattintva a folyamatot az „Alapadatok” vagy a
„Díjak” oldalon szakította meg,
„Ajánlati adatok” oldalára jut, amennyiben a „KÉSŐBB FOLYTATOM” gombra kattintva a folyamatot az „Ajánlati adatok”
oldalon szakította meg és az „Alapadatok” oldalon megadott „Kockázatviselés kezdete” azonos vagy későbbi napra esik,
mint a díjkalkulációs illetve ajánlattételhez vezető folyamat folytatásának napja, amely az a nap, amikor az Ügyfél az emailben kapott „Folytatom a díjkalkulációt” hivatkozásra kattintva az elektronikus felületet ismételten felkeresi.
„Alapadatok” oldalára jut, amennyiben a „KÉSŐBB FOLYTATOM” gombra kattintva a folyamatot az „Ajánlati adatok”
oldalon szakította meg, de az „Alapadatok” oldalon megadott „Kockázatviselés kezdete” korábbi napra esik, mint a
díjkalkulációs illetve ajánlattételhez vezető folyamat folytatásának napja.

bd) Amennyiben a kalkulációs és ajánlattételhez vezető folyamat az elektronikus felület

-

-

„Alapadatok” oldalán folytatódik, úgy az elektronikus felületen működő informatikai megoldások révén visszatöltődnek
az Ügyfél által az „Alapadatok” oldalon korábban megadott adatok, kivéve az okozott károkra vonatkozó adatokat. Az
Ügyfél ellenőrzi az elektronikus felület által visszatöltött adatokat és megadja a díjkalkulációhoz szükséges további
adatokat, valamint nyilatkozik az okozott károkról. A folyamat az ac) ponttól folytatódik.
„Ajánlati adatok” oldalán folytatódik, úgy az elektronikus felületen működő informatikai megoldások révén
visszatöltődnek az Ügyfél által az „Alapadatok”, a „Díjak” valamint az „Ajánlati adatok” oldalon korábban megadott
adatok. A folyamat az ag) ponttól folytatódik.

c) Ha az Ügyfél az aj) pont szerinti ajánlattételt megelőzően önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja
személyes adatainak az aa) pont szerint általa előzetesen megismert és elfogadott „OVB Adatkezelési Tájékoztató” 1. sz.
Mellékletében meghatározottak szerinti kezeléséhez (Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció
adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében), akkor az évfordulót 55 nappal megelőzően emailben tájékoztatást kap az OVB közvetítésével távértékesítés keretében létrejött biztosítási szerződés évfordulós átkötésének
lehetőségéről. Az Ügyfél elolvassa és értelmezi az e-mailben kapott tájékoztatásokat, majd az e-mailben található „Elkezdem a
díjkalkulációt” hivatkozás használatával az elektronikus felület „Alapadatok” oldalára jut. Az elektronikus felületen működő
informatikai megoldások révén az „Alapadatok” oldalra visszatöltődnek az OVB közvetítésével távértékesítés keretében létrejött
biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattételt megelőző díjkalkuláció során megadott adatok. Az Ügyfél ellenőrzi az
elektronikus felület által visszatöltött adatokat és megadja a díjkalkulációhoz szükséges további adatokat, valamint nyilatkozik az
okozott károkról. A folyamat az ac) ponttól folytatódik.
d) A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ajánlatot mind az OVB, mind a biztosító rögzíti, az ajánlati
képet, a szerződési feltételeket és a kötvényt a biztosító megküldi az Ügyfélnek, e dokumentumok későbbi hozzáférhetőségéről a
biztosító gondoskodik.
e) A biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó jognyilatkozat (ajánlat) megtételét megelőzően történő elektronikus adatrögzítés
során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását az alábbi eszközök biztosítják:
ea) Az Ügyfél ellenőrzi az általa megadott adatok és bármilyen hiba, elírás, szám- vagy számítási hiba, észlelése esetén lehetősége
nyílik javítani a megadott adatokat.
eb) Az ajánlattételi folyamat kezdetén a kalkuláció paramétereinek lehetséges változása miatt a kalkuláció megismétlődik, a díj
módosulása esetén az Ügyfél figyelmeztetést kap, az ajánlattételhez vezető folyamat megszakad és azt meg kell ismételni.
ec) Az Ügyfél által az ajánlattételhez vezető folyamatban végzett elektronikus adatrögzítés során felmerülő hibák azonosítását és
kijavítását biztosítják az adatrögzítéshez használt felületen (szoftverben) működő informatikai megoldások (ellenőrző
mechanizmusok), valamint azonnali üzenetküldési (chat) funkció biztosítja.
f) a szerződés nyelve minden esetben: magyar nyelv.
3.

Tájékoztatás a szolgáltatásra, a szerződésre és jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozóan

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (Távért. tv.) 3. § (2)
bekezdés a)-d) pontjaiban előírt, a biztosítóra mint szolgáltatóra, a biztosító által nyújtott szolgáltatásra és a megkötendő
szerződésre, továbbá a jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozóan előírt tájékoztatást az ajánlattétel folyamatában az OVB
által üzemeltetett felületen elérhető, biztosító által rendszeresített dokumentumok tartalmazzák. Az Ügyfél a biztosítási ajánlat
megtételét megelőzően megnyitja és elolvassa a biztosítói tájékoztató dokumentumokat, és nyilatkozik arról, hogy a kapott
tájékoztatásokat megértette és elfogadja.
4.

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása alapján

A Magyar Nemzeti Bank biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt
elektronikus felületekről szóló 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása alapján az OVB az alábbi tájékoztatást adja.
4.1. Az OVB által üzemeltetett, ajánlattételt segítő felületen CASCO biztosítási szerződés megkötésére van lehetőség.
4.2. Az OVB által üzemeltetett, ajánlattételt segítő felületen megjelenített biztosítási termékekre vonatkozó legfontosabb
jogszabályok:
•

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

•

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény,

•

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (Távért. tv.)

4.3. Az Ügyfélnek ajánlattételt segítő felület használata során lehetősége van telefonon, e-mailen segítséget kérni az OVB
tanácsadójától vagy a felületen elérhető azonnali üzenetküldési (chat) funkció igénybevételével a Közvetítő ügyfélszolgálatától.
Ebben az esetben a tanácsadó illetve az ügyfélszolgálat a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 2 munkanapon belül felveszi az
Ügyféllel a kapcsolatot, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten későbbi időpontot jelöl meg.
4.4. A folyamat során nem kerül sor a biztosítási piacon elérhető összes biztosítás elemzésére, kizárólag az Ügyfél igényeihez
igazodó termékcsoportba tartozó, OVB Vermögensberatung Kft. által közvetíthető, az elektronikus felületen pontosan megjelölt
biztosítási termékek kerülnek összehasonlításra.
4.5. A konkrét szerződés és díjajánlat ismertetésekor is megjelenítésre kerülnek a szerződési feltételek, a fedezett kockázatok köre,
továbbá az alkalmazott kizárások, mentesülések, többletszolgáltatások és a várakozási idő. A várakozási idő alkalmazása azt jelenti,

hogy a biztosítási szerződési feltételek értelmében a biztosító valamely biztosítási esemény kockázatát csak a szerződés létrejöttét
követő későbbi időponttól vállalja, vagy - ha a biztosítási esemény a kikötött várakozási időn belül következik be - jogosult a
szolgáltatást csökkenteni. A várakozási idő legfeljebb hat hónap lehet. Abban az esetben, ha valamely biztosítási szerződés
várakozási időt tartalmaz, annak hosszáról a konkrét biztosítási szerződés szerződési feltételei tartalmaznak tájékoztatást.
4.6. A termékgazda biztosítókról szóló releváns tájékoztató jellegű információkat (különös tekintettel azok ügyfélszolgálataira és a
kárrendezés ügyintézésének lehetőségére, az elérhetőségekre, illetve a biztosító felügyeleti szervének megnevezésére) a biztosítási
feltételek tartalmazzák.
4.7. Az együttkötési kedvezmények, valamit kiegészítő fedezetek megjelenítésre kerülnek, szükség esetén eltávolíthatóak.
4.8. A biztosítási szerződés megkötésének Ügyfél általi kezdeményezése (ajánlattétel) még nem jelenti a szerződés létrejöttét,
melyre az elektronikus felület és az ügyfélnek e-mailben küldött tájékoztatás kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét. A
szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, a biztosító köteles a biztosítási
fedezetet igazoló dokumentumot (kötvényt) kiállítani és az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Ptk. rendelkezéseinek
megfelelően az ajánlattevő ajánlatához annak megtételétől számított tizenöt napig van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama
alatt a biztosító jogosult az ajánlatot elutasítani. 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.

