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H-EN-II-142/2019. számú határozat
Az ERGO Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. 4. em.)
(Biztosító) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest,
Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza:
Az MNB engedélyezi a Biztosító számára, hogy biztosítási tevékenységét megszüntesse és a Biztosító részére az
MNB által 2016. május 30. napján, H-EN-II-122/2016. számon kiadott biztosítási tevékenység folytatására
jogosító engedélyt – a Biztosító kérelmére – teljes egészében visszavonja.
A Biztosító a jelen határozat véglegessé válását követően biztosítási, viszontbiztosítási és azzal közvetlenül
összefüggő, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint engedélyköteles
tevékenység végzésére nem jogosult. A Biztosító köteles az elnevezéséből a biztosítóra utaló megnevezést
törölni.
A határozatot az MNB a Bit. 46. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 237. § (1) bekezdés e) pontja, a 250. § (1)-(3) és (5)
bekezdése alapján hozta meg.
A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés i) pontjában
biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar
Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018 (XII. 21.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (7) bekezdés
28. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az
MNB rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, az Mnbtv. 49/C. § (3) bekezdés a)
pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző és az indokolásban az azt megalapozó jogszabályhelyek
megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.
Budapest, 2019. szeptember 20.
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