Tájékoztató - Távértékesítés keretében közvetített utasbiztosítási
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 megtételét megelőzően nyilatkozzon annak
elfogadásáról.
A tájékoztatás tartalma:

1.
2.
3.
4.

Tájékoztatás igényfelmérésről
Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről
Tájékoztatás a szolgáltatásra, a szerződésre és jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozóan
Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank 5/2015. (V. 05.) számú ajánlása alapján

Az egyes tájékoztatások:
1.

Tájékoztatás igényfelmérésről

A Közvetítő az Ügyféltől kapott tájékoztatás alapján előzetesen felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, melynek
eredményeképpen az ajánlattételt és a biztosítási szerződés megkötését megelőzően meghatározásra kerül az Ügyfél
igényeihez igazodó biztosítási termékcsoport: utasbiztosítás.
A Közvetítő az Ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe (a
továbbiakban: Biztosító) ügynökeként jár el, versengő termékeket nem közvetít, azonban a Biztosító által üzemeltetett
elektronikus felület útján a biztosítási termékről közérthető és tárgyilagos tájékoztatást nyújt a Biztosítási
termékismertető, valamint a biztosítási termék Szerződési Feltételei alapján, melyek az Ügyfél részére igazolható módon,
elektronikus formában kerülnek átadásra. A Közvetítő az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan tanácsadást nem
nyújt.
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,
jogaimról szóló tájékoztatást stb.) az Ügyfél megismerte és elfogadja.

a)

2.

A Közvetítőre vonatkozó tájékoztatást megkapta akként, hogy a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató”
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 „OVB Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „Ügyféltájékoztató – Biztosítás közvetítői” elnevezésű
dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával. Az „OVB Ügyféltájékoztató” 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 szerződés megkötését megelőzően meghatározásra került az
Ügyfél igényeihez igazodó biztosítási termékcsoport.

4.

A Közvetítő a Biztosító által üzemeltetett elektronikus felület útján a biztosítási termékről közérthető és
tárgyilagos tájékoztatást nyújtott a Biztosítási termékismertető, valamint a biztosítási termék Szerződési
Feltételei alapján, melyek az Ügyfél részére igazolható módon, elektronikus formában kerültek átadásra.

5.

A Közvetítőtől kapott közérthető és tárgyilagos tájékoztatás lehetővé tette az ügyfél számára a megalapozott
döntéshozatalt a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattételt illetően.

6.

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

2.

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről

Tekintettel arra, hogy a közvetítői tevékenység során a szerződéskötésre (ajánlattételre) távértékesítés keretében,
elektronikus úton, kizárólagosan a Biztosító (és nem az OVB) által üzemeltetett elektronikus felületen kerül sor, így:
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-

A szerződéskötés technikai lépéseiről szóló tájékoztatást, valamint
Azokról az eszközökről szóló tájékoztatást, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák
azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják
a Biztosító távértékesítési tájékoztatója tartalmazza.
b)

A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ajánlatot a Biztosító rögzíti, az ajánlati képet, a
szerződési feltételeket és a kötvényt a Biztosító megküldi az Ügyfélnek, e dokumentumok későbbi
hozzáférhetőségéről a Biztosító gondoskodik.

c)

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 a Biztosító által üzemeltetett felületen elérhető, és a 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. A kizárólagosan a Biztosító által üzemeltetett, ajánlattételt segítő felületen gépjármű asszisztencia biztosítási
szerződés megkötésére van lehetőség.
4.2. A kizárólagosan a Biztosító által üzemeltetett, ajánlattételt segítő felületen megjelenített biztosítási termékre
vonatkozó legfontosabb jogszabályok:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.),
A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
(Távért. tv.)
4.3. Az ajánlattételt segítő felület használata során az Ügyfélnek lehetősége van telefonon vagy e-mailen segítséget kérni a
Biztosítótól és az OVB tanácsadójától is. Utóbbi esetben a tanácsadó 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. Az elektronikus felület működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Mapfre Asistencia
S.A. Magyarországi Fióktelepe áll helyt.
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 a biztosítási szerződés várakozási időt tartalmaz, annak hosszáról a
biztosítási szerződés szerződési feltételei tartalmaznak tájékoztatást.
4.6. A termékgazda Biztosítóról szóló releváns tájékoztató jellegű információkat (különös tekintettel annak
ügyfélszolgálataira és a kárrendezés ügyintézésének lehetőségére, az elérhetőségekre, illetve a Biztosító felügyeleti
szervének megnevezésére) a biztosítási feltételek tartalmazzák.
4.7. Együttkötési kedvezményeket, valamint kiegészítő fedezeteket a termék nem tartalmaz, így azok nem kerülnek
megjelenítésre, az Ügyfél az igényeinek megfelelő szolgáltatáscsomagot választhatja meg.
4.8. A biztosítási szerződés megkötésének Ügyfél általi kezdeményezése (ajánlattétel) még nem jelenti a szerződés
létrejöttét, 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,
ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi kockázatfelmérésre van szükség, hatvan 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.
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