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A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-80/2016. számú határozata az Uniqa Biztosító Zrt. részére tevékenységi
engedély tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az Uniqa Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) (Biztosító)
tekintetében hivatalból indított eljárás keretében az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács
felhatalmazása alapján a következő
határozatot
hozom.
I.

Engedélyezem, hogy a Biztosító biztosítási tevékenységet végezzen a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény 1. mellékletének A) része szerinti nem-életbiztosítási ág valamennyi, az
alábbiakban felsorolt ágazatában:
1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket)
2. Betegség
3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével)
4. Sínpályához kötött járművek
5. Légi járművek
6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek)
7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat)
8. Tűz és elemi károk
9. Egyéb vagyoni kár
10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség
11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség
12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek)
13. Általános felelősség
14. Hitel
15. Kezesség és garancia
16. Különböző pénzügyi veszteségek
17. Jogvédelem
18. Segítségnyújtás

II.

Engedélyezem, hogy a Biztosító biztosítási tevékenységet végezzen a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény 2. melléklete szerinti életbiztosítási ág valamennyi, az alábbiakban felsorolt
ágazatában, illetve alágazatában:
1. Az alábbi életbiztosítási tevékenységek, a 2. és 3. pontban meghatározottak kivételével:

a) életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a
meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díjvisszatérítéses életbiztosítás;
b) életjáradékok;
c) az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére
szóló, a munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló
biztosítás, valamint a balesetből vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás.
2. Házassági biztosítás, születési biztosítás
3. Az 1. pont a) és b) alpontjában említett olyan biztosítás, amely befektetési egységekhez kötött.
4. Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások), kockázati elemet nem tartalmazó ügyletek,
amennyiben biztosításmatematikai számítások alapján a biztosító előre megállapodott egyszeri vagy
időszakos befizetések ellenében meghatározott időpontokra és összegre szóló fizetési kötelezettségeket
vállal.
5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése:
a) Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amibe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan
szervezet tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely
tevékenységgel való felhagyás, vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket.
b) Az a) alpontban említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére, vagy egy minimális
kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik.
6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok
előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik
vagy irányítják az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
III.

A Biztosítónak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépése előtt kiadott, a
fenti I-II. pontokban foglaltakkal érintett tevékenységek végzésére jogosító (az Állami Biztosításfelügyelet
által 1991. január 10. napján keltezett, 02/1991. számú határozaton alapuló) tevékenységi engedélyét
egyidejűleg visszavonom, azzal, hogy a korábbi tevékenységi engedélynek a fenti I-II. pontokban
foglaltakkal nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartom.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2016. május 30.

Dr. Windisch László s.k.
az MNB alelnöke

