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10.  A bejelentett kárese-
ménykor rendelkezett-e 
más biztosító társaságnál 
is érvényes betegbiz-
tosítással, balesetbiz-
tosítással, amennyiben 
igen, hol?
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A balesetbiztosítás és az összegbiztosításnak minôsülô egészségbiztosítás kivételével, ha ugyanazt a biztosítási érdeket több 
biztosító egymástól függetlenül biztosítja (többszörös biztosítás), a Biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy többhöz 
benyújtani. Amennyiben a  Biztosított a Biztosítóhoz nyújtja be a kárigényét, a Biztosító az általa kiállított fedezetet igazoló doku-
mentumban írt feltételek szerint és az abban megállapított biztosítási összeg erejéig teljesít kifizetést, fenntartva azt a jogát, hogy 
a többi biztosítóval szemben arányos megtérítési igényt érvényesítsen. A Biztosított a kárigény bejelentésekor köteles  nyilatkozni a 
többszörös  biztosítás fennállásáról.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe.

www.colonnade.hu



Tájékoztatás 
a személyes adatok kezelésérôl a kárrendezés teljesítéséhez

Káraktaszám: ………………………..

Személyes adatnak minôsül az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható. 
Biztosítási titok
Az ügyfél biztosítási szerzôdés keretében kezelt, vagy károsultként a kárrendezô biztosító részére átadott személyes 
adata biztosítási titoknak minôsül. 
Az adatkezelés célja 
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége körében személyes adatokat a biztosítási szerzôdés létrejöttével, nyilvántartásá-
val és biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. A károsult kárrendezés érdekében teljesített adatszol-
gáltatása ugyan önkéntes, de a kárrendezési iratokon a biztosító által kért személyes adatok közlése egyben feltétele 
az adatkezelés célját jelentô kárrendezésnek. 
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés céljával összefüggésben a biztosító tudomására jutott adatokat a biztosító a biztosítókról és  biztosítási 
tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében az ügyfél külön hozzájárulása nélkül 
kezelheti. E törvényi felhatalmazás kizárólag azon személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minôsülnek különleges 
adatnak.
Az adatkezelés célja alatt megjelölt adatkezelési céltól eltérô adatkezelés csak az érintett elôzetes hozzájárulása alap-
ján történhet. 
Az érintett kezdeményezésére felelôsségbiztosítás terhére indított eljárásban, a kárrendezési eljárás lefolytatásához 
szükséges ügyfél által megadott adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. A kárrendezési eljárás-
ban a károsult által érintettként megjelölt személyek személyes adatainak kezelése, ha közvetlen igényt nem érvénye-
sítenek, csak a hozzájáruló nyilatkozatukon alapulhat. Ha a személyes adat az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, 
bûnügyi személyes adatra vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minôsül, és az 
kizárólag az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhetô.
A kárrendezési eljárásban kezelt adatok –ha törvény eltérôen nem rendelkezik- a biztosító nem kapcsolhatja össze a 
nyilvántartásában kezelt más adatokkal. 
Az adatkezelés idôtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony 
fennállása alatt, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthetô.
A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának, felelôsségbiztosítás alapján benyújtott kárigény 
esetén a kárrendezés idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal, illetve a biz-
tosító kárrendezésével kapcsolatban igény érvényesíthetô. A biztosító valamint a káreseménnyel kapcsolatban eljáró 
megbízottja (pl. kárszakértô) a kárrendezés lezárását követô törvény által meghatározott idôtartam elteltét követôen 
köteles törölni a károsulttal, a káreseményben érintett más természetes személyek minden olyan személyes adatát, 
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt.
Az adatok átadása: a biztosító, mint adatkezelô törvény, vagy ügyfél felhatalmazása alapján az általa kezelt adatokat 
további adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra átadhatja. A további adatkezelô/adatfeldolgozó személyérôl a biztosító 
köteles az érintettet tájékoztatni. A biztosító és megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titoknak 
minôsülô adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerzôdés adatait) - törvényben meghatározott eseteket kivéve - 
csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltôl vagy annak 
törvényes képviselôjétôl, a kiszolgáltatható titokkört megjelölve, írásban felmentést kapott. Nem sért biztosítási titokra 
vonatkozó szabályt a biztosító, ha törvényi felhatalmazás alapján történô megkeresés vagy kötelezô adatszolgáltatás 
teljesítése során bocsát biztosítási titoknak minôsülô adatokat  törvényben meghatározott szerv(ezet) rendelkezésére. 
A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások kiszervezett tevékenység keretében történô ellátása során igénybe vesz külsô 
közremûködôket. A kiszervezett tevékenységet végzô megbízott korlátozott keretek között személyes adatokat kezelhet, 
és ebben a körben határidô nélkül titoktartásra kötelesi. A biztosítónak a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége 
ez esetben a kiszervezett tevékenységet végzôvel szemben nem áll fenn.
Az ügyfél jogai: jogellenes adatkezelés esetén élhet az Információs önrendelkezési jogról valamint az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott tiltakozási jogával, az Infotv.-ben meghatározott 
jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint – az Infotv. hatálya alá 
nem tartozó esetben is – a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve bírósághoz is fordulhat. A biztosító, mint adatkezelô köteles 
a bejelentést a törvény elôírása szerint kivizsgálni, és annak eredményérôl az ügyfelet írásban tájékoztatni.
A biztosító ügyfele a saját személyes, a biztosító által nyilvántartott, illetve továbbított adatairól – az erre vonatkozó 
törvényekben rögzített korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kérni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában he-
lyesbíti, törvényben meghatározott esetekben törli, zárolja.

Az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha a biztosító adatait
•  kizárólag a biztosító jogi kötelezettségének teljesítéséhez, jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ide nem 

értve a kötelezô adatkezelést,
•  ha adatait a biztosító az eredeti adatfelvételi céltól eltérôen, üzletszerzési, közvélemény-kutatási, vagy tudományos 

kutatási céllal kívánja használni,
• vagy, ha törvény erre feljogosítja.



Nyilatkozat 
hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez

Kijelentem, hogy a biztosító szolgáltatásának igénybevétele elôtt a  személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékozta-
tását megismertem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás alapján teszem meg.

1. Alulírott, mint a biztosító szolgáltatása iránti igény érvényesítôje  a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki 
arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy a biztosító a szolgáltatási igényem elbírálása érdeké-
ben, a tájékoztatóban megjelölt adatkezelés idôtartama alatt. 

Igen* Nem**

a) a biztosítási szolgáltatás elbírálásához és teljesítéséhez a biztosító által kért és általam megadott sze-
mélyes és a különleges adataimat (így különösen egészségi adataimat) kezelje.

b) A szolgáltatás elbírálásához és a kár rendezéséhez szükséges  alábbi dokumentumaimról fénymá-
solatot/digitális képet készítsen. Figyelem: Egyedileg kitöltendô a tényállás ismeretében. Általános fel-
hatalmazás nem kérhetô!

c) Az általam bejelentett  kár- és biztosítási eseménnyel összefüggésben a személyes adataim felhasz-
nálásával a rendôrségi és ügyészségi és tûzoltósági iratokba a tényállás teljes körû tisztázása érdekében 
betekintést nyerjen, valamint azokról másolatot kapjon.

d) a szolgáltatás megfelelô teljesítése, a visszaélések megelôzése érdekében az általam bejelentett 
kárigénnyel közvetlenül összefüggô, és más biztosító által kezelt adataimat a személyes adataim fel-
használásával a jelen kárigényem elbírálásához beszerezze a másik biztosítótól.

e) teljes gépjármû-lopáskár esetén a biztosított vagyontárgy és a kárügy biztosítási titoknak minôsülô 
adatait (a gépjármû rendszáma, a lopás idôpontja és helyszíne) személyem azonosíthatósága nélkül a 
gépjármû megtalálása érdekében újságban, interneten megjelentethesse.

2. Alulírott, mint a biztosító szolgáltatása iránti igény érvényesítôje önként és határozottan kijelentem, hogy a házior-
vosomat, valamint mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászo-
kat és gyógykezelésemmel foglalkozó más személyeket, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárat, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóságot, a 
társadalombiztosítási kifizetôhelyet a szolgáltatási igénybejelentôben megjelölt káreseményemmel összefüggô igé-
nyem elbírálásához szükséges mértékben az ôket terhelô titoktartás alól felmentem. Felhatalmazom a fenn megjelölt 
személyeket, szervezeteket, hogy a biztosító az általa kért adataimat 

Igen  Nem  

megtekintse

azokról másolatot készítsen

elektronikus levélben, jelszóval védett dokumentumban megkaphassa

Kelt, …………………….....……..

....................…….............…..……… 
a szolgáltatási igény jogosultja/képviselôje saját kezû aláírása 

Név:………………………………………………………………….……………..…..

lakcíme:        …………………………………………..……….. telefonszáma: …………………….

* Kérjük hozzájárulása esetén az igen rovatot szíveskedjék kitölteni. 
** Ha nem járul hozzá bármelyik adatkezelési, adattovábbítási esethez, akkor az annak megfelelô nem rovat kitöl-
tésével jelezze.

A károsult, sérült /kiskorú sérülése esetén a szülô, gyám/, kedvezményezett a jelen nyilatkozatot csak személyesen 
jogosult megtenni. A cselekvôképesség korlátozottsága, illetve cselekvôképtelenség esetén megfelelô képviselôi 
nyilatkozat szükséges.


