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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A társaság neve: VICTORIA-VOLKSBANKEN  
  Életbiztosító Zrt. 
Székhelye:  1074 Budapest, Dohány u. 14. 
Postacíme:  1074 Budapest, Dohány u. 14. 
Telefonszáma:  327-08-60 
Faxszáma:  327-08-70 
 

Az életbiztosítási szerződés jellemzőiről a 
VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. Álta-
lános Életbiztosítási Feltétele i és a Különös Felté-
telek adnak tájékoztatást.  
A biztosítási időszakkal és tartammal,  a kockázat-
viselés kezdetével,  a biztosítási eseménnyel,  a díj-
fizetéssel,  a díjmódosítás módjával, idejével, a biz-
tosító szolgáltatásával, annak teljesítési módjával,  
idejével, a szerződés megszűnésének eseteivel, a 
szerződés felmondásának feltételeivel,  a biztosító 
mentesülésének feltétele ivel, az alkalmazott kizá-
rásokkal,  az értékkövetés módjával és mértékével,  
a többlethozam visszajuttatásának mértékével és 
módjával, a tőke- és hozamgaranciával kapcsola-
tos részletes szabályokat az Általános Életbiztosí-
tási Feltételek tartalmazzák. A könnyebb tájékozó-
dás érdekében e szabályokra vonatkozó rendelke-
zéseket eltérő betűtípussal jelö ltük. 

Az ügyfelek az esetleges panaszaikat a  
VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. (a to-
vábbiakban röviden: Biztosító) székhelyén (1074 
Budapest, Dohány utca 14.), a fenti telefon- illetve 
faxszámon, szóban vagy írásban adhatják elő.  
Az ügyfelek fordulhatnak még a  
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez  
(1013 Budapest, Kriszt ina körút 39. postacíme: 
1535 Budapest, 114. Pf.: 777.,  tel.:  489-91-00),  
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, a békélte-
tő testületekhez. A panasz vagy a jogvita rendezé-
sének sikertelensége esetén a bírói út igénybevé-
tele is lehetséges. 

A Biztosítót ti toktartási kötelezet tség terhel i min-
den olyan rendelkezésére álló adattal kapcsolat-
ban, amely az egyes ügyfele i személyi körülmé-
nyeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására 
vagy a biztosítóval kötöt t szerződéseire vonatko-
zik . Az ilyen,  biztosítási titoknak minősülő adatot a 
Biztosító csak akkor adhatja ki harmadik személy-
nek, ha a biztosító ügyfele vagy törvényes képvise-

lőj e a k iszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan 
meghatározva erre vonatkozóan írásban felmentést 
ad. 

A Biztosító titoktartási kötelezettsége a biztosítók-
ról és a biztosítási tevékenységrő l szóló – módosí-
tott – 2003. évi LX. törvény előírásai szerint nem 
áll fenn a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletével szemben; a folyamat-
ban lévő büntetőeljárás keretében elj áró nyomozó 
hatósággal és ügyészséggel, a büntetőügyben,  
polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a 
felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal,  to-
vábbá a végrehajtási ügyben elj áró önálló bírósági 
végrehajtóval, a hagyatéki ügyben eljáró  közjegy-
zővel szemben; az adóhatósággal szemben,  ha az 
adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben 
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezett-
ség, illetve ha biztosítási szerződésbő l eredő adó-
kötelezettség alá eső kif izetésrő l törvényben meg-
határozott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; a 
feladat-körében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat-
tal;  a biztosítóval, a biztosításközvetí tővel,  a szak-
tanácsadóval,  a harmadik országbeli biztosító, füg-
get len biztosításközvetítő  vagy szaktanácsadó 
magyarországi képviseletével, ezek érdek-
képviselet i szervezeteivel, illetve a biztosítási, biz-
tosításközvetí tői, szaktanácsadói tevékenységgel 
kapcsolatos versenyfelügyelet i feladatkörében eljá-
ró Gazdasági Versenyhivatalla l szemben; a fel-
adatkörében eljáró gyámhatósággal szemben, az 
egészségügyrő l szó ló 1997. évi CLIV. törvény 108. 
§ (2) bekezdésében fogla lt egészségügyi hatóság-
gal szemben; a külön törvényben meg-határozott 
feltételek megléte esetén a titkos-szolgálat i eszkö-
zök alkalmazására,  titkos információ gyűj tésére 
felhatalmazott szervvel szemben, a viszontbiztosí-
tóval, valamint közös kockázatválla lás (együttbiz-
tosítás) esetén a kockázatválla ló biztosítókkal 
szemben; az állományátruházás keretében átadás-
ra kerülő biztosítási szerződési állomány tekinteté-
ben az átvevő biztosítóval, a k iszervezett tevé-
kenység végzéséhez szükséges adatok tek inteté-
ben a k iszervezett tevékenységet végzővel 
szemben. 

A törvény szerint,  ha a fentebb felsorolt szervek 
közül közigazgatási szervek vagy az igazság-
szolgáltatás szervei írásbeli megkereséssel fordul-
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nak a Biztosítóhoz, akkor e szerveknek az ügyfél 
nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését,  a 
kért adatok faj táját, az adatkérés célját és jogalap-
ját kell megjelö lni.  A többi szerv vagy személy 
megkeresése esetén a kért  adatok faj táját, az 
adatkérés célját és jogalapját kell megjelö lni.  A cél 
és a jogalap igazolásának minősül az adat megis-
merésére jogosító jogszabályi rendelkezés megje-
lö lése is. 

A Biztosító a nyomozóhatóság, valamint a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles 
haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel 
arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-
kereskedelemmel,  terrorizmussal, illegális fegyver-
kereskedelemmel vagy pénzmosás bűncselek-
ményével van összefüggésben. 

A Biztosító a nyomozó hatóságot a „halaszthatat lan 
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban 
előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésre 
is köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az 
adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minő-
sülő adatokról. 

Nem jelenti a biztosítási ti tok sérelmét a biztosító 
álta l a harmadik országbeli b iztosítóhoz vagy har-
madik országbeli adatfeldolgozó szervezethez tör-
ténő adattovábbítás abban az esetben, ha az ügy-
fél ahhoz írásban hozzájárult  és a harmadik or-
szágbeli adatfeldolgozónál a magyar jogszabály-ok 
álta l támasztott  követelményeket k ielégítő adat-
kezelés feltétele i minden egyes adatra nézve telje-
sülnek, valamint a harmadik országbeli adat-kezelő 
székhe lye szerint i á llam rendelkezik a magyar jog-
szabályok által támasztott követelményeket kielégí-
tő adatvédelmi jogszabállyal.   
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan 
összesített  adatok szolgáltatása, amelybő l az 
egyes ügyfelek személye vagy üzlet i adata nem ál-
lapítható meg, vagy a jogalkotás megalapozása és 
a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügy-
minisztérium részére személyes adatnak nem mi-
nősülő adatok átadása .A Biztosító a továbbított 
adatokról nyilvántartást vezet. A Biztosító a felada-
tai e llátásához jogosult kezelni a biztosított  (szer-
ződő, kedvezményezett) személyi adatait, a bizto-
sítási összeget, az egészségi á llapotta l összefüggő 
adatokat, a kifizetett biztosítási összeget, a kifize-

tés idejét, a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, 
nyilvántartásával,  a szolgáltatással összefüggő va-
lamennyi lényeges tényt és körülményt. 

A Biztosító köteles a biztosított (szerződő, ked-
vezményezett) kérésére a Biztosító által vezetett  
nyilvántartásokban tárolt  saját adatairó l tájékozta-
tást adni, valamint  a biztosított  (szerződő, kedvez-
ményezett) által kezdeményezett adathe lyesbítést 
átvezetni.  

A Biztosító a biztosítási titoknak minősülő adatokat 
a biztosítási jogviszony fennállásának idején, to-
vábbá azon időtartam alatt kezelhet i, ameddig a 
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvé-
nyesíthető .A Biztosító törölni köteles minden 
olyan, az ügyfeleivel,  a volt  ügyfele ivel, létre nem 
jött  szerződésekkel kapcsolatos személyes adatot, 
amelynek kezelésével kapcsolatban az adatkeze-
lési cél megszűnt vagy amelynek kezeléséhez 
nincs törvényi jogalap vagy amelynek kezeléséhez 
az ér intett hozzájárulása nem áll rendelkezésre. 

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelé-
sére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt 
személlyel kapcsolatba hozható adatok tekinteté-
ben az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a 
biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gya-
korolhatja. 

Az életbiztosítási szerződésre és az abból fakadó 
igények érvényesítésre a magyar jog szabályait 
kell alkalmazni. 

A életbiztosítási szerződésre irányadó adójog-
szabályok: a személyi jövedelemadóról, az adózás 
rendjérő l,  a társasági adóról, a számvitelrő l, a tár-
sadalombiztosítás ellátásaira és a magán-nyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezeté-
rő l,  az egészségügyi hozzájárulásról,  a foglalkozta-
tás elősegítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló mindenkor hatályos jogszabályok. 

Az Általános Életbiztosítási Feltételek III./1.10 
pontjában meghatározott felmondás esetén a Biz-
tosító jogosult adminisztrációs költség címén az 
éves díj 1/12-ed részét, de legfelj ebb 10.000,-Ft-ot, 
orvosi vizsgálat esetén a vizsgálatnak a Biztosító 
álta l számlával igazolt díját a szerződőtő l követelni.

 
Az Ön független biztosításközvetítője a V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft. 

(H-1074 Budapest Dohány u.  14. ; tel:06-1-413-3840, fax:06-1-327-0870) 
 

1.) Felügyelet i hatósága: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (H-1013 Budapest Kriszt ina krt. 39)  
2.) Reklamációs lehetőségek: 

a.) a Társaság Ügyfélszolgálatán (1074 Budapest,  Dohány utca 14., tel:  (06-1-413-3840), 
b.) a PSZÁF (1013 Budapest Kriszt ina krt.39.,tel.:06-1-489-91-00), 
c.) Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen (1088 József krt.3. tel.:  459-48-00), 
d.) a terület i gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületeknél. 

3.) A szakmai tevékenység során okozott kárért a Társaság fele lősségbiztosítója (Generali-Providenc ia 
Biztosító Zrt.) áll helyt. 
4.) A Társaság tevékenységi engedélyét a PSZÁF az E-II/242/2005. számú engedélyével adta meg, 
regisztrációs száma:205071202616 (ellenőr izhető: www.pszaf.hu). 


