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1. rész: Egyesült Királyság – magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvényszám, 

• a kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• a kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb., 

• korábbi igények,  

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. Igazgató és 

Tisztségviselő), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth)  

Pénzügyi információk  • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

engedélyek vagy marketing anyagokkal kapcsolatos kifogások, 

webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvényszám, 

• a kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• a kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb., 

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset leírása, kézibeszélő adatai és IMEI 

szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net 

Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek   

Pénzügyi információk  • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalások 

megakadályozását 

szolgáló adatok 

• cím, 

• korábbi csalárd követelések, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszám, 

• munkakör  

Marketing • név, 

• munkakör, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• engedélyek vagy marketing anyagokkal kapcsolatos kifogások, 

• webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk)  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Látogatók • név, 

• munkakör, 

• email cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvételek, 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

 

Frissítve 2019. november 
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2. rész: Ausztria - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Biztosítási 

Információk 
• Biztosítási szám 

• Biztosítotthoz fűződő viszony 

• Biztosítás adatai, ideértve a biztosítási összeg,  

• Kivételes esetek stb., korábbi igények, 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. gépjármű-biztosításhoz, SPL high net worth), 

• Szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. igazgatói és tisztségviselői 

biztosítás), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme esetére szóló biztosítás), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás)  

• Bűnügyi adatok - pl. közlekedési szabálysértések, el nem évült 

büntetett előélet. 

Pénzügyi információk  • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Marketing • Név,  

• E-mail cím,  

• Érdeklődési kör / marketinglista feliratkozások 

• Jóváhagyások dokumentálása vagy marketing kifogások 

• Marketing jóváhagyások, 

• Webhely információk 

Károsult 

Biztosítási 

információk (kivéve 

harmadik fél 

károsultak) 

• Biztosítási szám 

• Biztosítotthoz fűződő viszony 

• Biztosítás adatai, ideértve a biztosítási összeg,  

• Kivételes esetek stb., korábbi igények 

Biztosítási 

információk (kivéve 

harmadik fél 

károsultak) 

• A kárigény alapjául szolgáló eset leírása, 

• Részletek és a mobiltelefon IMEI száma (Mobiltelefon biztosítás 

esetén), 

• Jármű rendszáma (pl. jármű biztosításhoz, SPL High Net Worth). 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek   

Kárigény részletei • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Pénzügyi információk  • Cím, korábbi csalárd igények, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi előzmények – pl. el nem évült büntetlen előélet 

Üzleti Partnerek, Vendégek és a Csoportwebhelyek Felhasználói 

Elérhetőség • Név, 

• Üzleti cím, 

• Üzleti email cím, 

• Üzleti telefonszám, 

• Munkakör  



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 7 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege 

Marketing • Név, 

• Munkakör , 

• E-mail cím, 

• Érdeklődési kör / marketinglista feliratkozások 

• Jóváhagyások dokumentálása vagy marketing kifogások 

• Webhely információk (ideértve online fiók információk, IP cím és 

böngészőből származó információk) 

Látogatók • Név, 

• Munkakör , 

• E-mail cím, 

• Telefonszám, 

• Kamerás felügyeleti rendszer képei, 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (opcionális) 
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3. rész: Belgium - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött / kezelt információk jellege 

Jelöltek és Biztosítottak 

Elérhetőség I Név, cím, telefonszám, e-mail cím  

Kötvény információk I Kötvényszám, kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, kötvény adatai, 

ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi igények,  

Telematikai adatok 

I Nem, születési idő, kártörténet,  

II Jármű rendszáma (pl. motorkerékpár, SPL)  

III Szakmai háttér vagy önéletrajz (pl. igazgató), 

IV Nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság és jóhírnév 

sérelme), 

V Vagyonösszegzés, tulajdonosi szerkezet, fizikai állapot, biztonság tűz-

és értékvédelem (SPL High Net Worth),  

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

VI Egészségügyi adatok – pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth)  

VII Bűnügyi nyilvántartás – pl. Közlekedési szabálysértések, le nem 

töltött ítéletek (sofőr (kivételesen), SPL High Net Worth)  

Pénzügyi információk I Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 

Marketing I Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, marketing 

hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve az online fiók 

adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsultak)  

I Kötvényszám, kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi 

igények 

I A kárigény alapjául szolgáló eset adatai, kézibeszélő adatai és IMEI 

szám (mobiltelefon), jármű rendszáma (pl. motorkerékpár, SPL High Net 

Worth) 

Kárigény adatai  II Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

III Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 
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Információ típusa Az általában begyűjtött / kezelt információk jellege 

Pénzügyi információk I A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás elleni adatok  I Cím, korábbi csalárd követelések, a kárigény alapjául szolgáló eset 

részletei 

II Bűnügyi nyilvántartások – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség I Név, munkahelyi cím, munkahelyi email cím, munkahelyi 

telefonszám(ok), munkakör  

Marketing I Név, munkakör, email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve az 

online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 

Látogatók  II  Név, munkakör, email cím, telefonszám, biztonsági kamera felvétele, 

étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

II Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Utoljára frissítve 2019. november 

 

  



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 10 

4. rész Bulgária - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név, cím, telefonszám, e-mail cím 

Kötvény információk • Kötvényszám, kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, kötvény 

adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi igények, 

telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, születési idő, kártörténet 

• Jármű rendszáma (pl. motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai háttér vagy önéletrajz (pl. Igazgató és Tisztségviselő), 

• Nyilvános információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév sérelme), 

• Eszközök listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok – pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

• (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-

és utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi nyilvántartás – pl. Közlekedési szabálysértések, le nem 

töltött ítéletek  

• (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 

Marketing • Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista nyilvántartások, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• Kötvényszám, kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi 

igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset adatai, eszköz adatai és IMEI szám 

(mobiltelefon), 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 11 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Pénzügyi információk • Aktuális bankszámla adatai  

Csalás ellenes adatok • Cím,  

• Korábbi csalárd követelések,  

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók  

Elérhetőség • Név, üzleti cím, munkahelyi e-mail cím, munkahelyi telefonszám , 

munkakör 

Marketing • Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista nyilvántartások, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 

Látogatók • Név, munkakör, email cím, telefonszám, biztonsági kamera felvétele, 

étkezési preferenciák (rendezvényekre), rokkantsággal kapcsolatos 

adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2020. november 
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5. rész: Csehország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

A biztosított 

Elérhetőség • név,  

• cím,  

• telefonszám,  

• e-mail cím 

Kötvény Információk • biztosítás száma,  

• biztosítotthoz fűződő viszony,  

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• korábbi igények, 

• telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem 

• születési idő 

• korábbi kárigények 

• jármű rendszáma (pl. járműbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. vezetői felelősségbiztosítás), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. haláleseti biztosítás, 

rokkantbiztosítás, sikkasztási biztosítás) 

• vagyonleltár, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth) 

• egészségügyi adatok – pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (kombinált baleset-és 

egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, 

ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (vezetői felelősségbiztosítás (kivételes esetekben), SPL High 

Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 13 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Marketing • név, 

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és böngészőből 

származó információk) 

A károsult személy 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvényszám,  

• biztosítotthoz fűződő viszony,  

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, telefon adatai és IMEI 

száma (Mobiltelefon), jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net 

Worth) 

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • cím,  

• korábbi csalárd követelések,  

• kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek 

Elérhetőség • név, 

• üzleti cím, 

• üzleti email cím, 

• üzleti telefonszám, 

• munkakör  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Marketing • név, 

• munkakör, 

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és böngészőből 

származó információk) 

Látogatók • név,  

• munkakör,  

• email cím,  

• telefonszám,  

• biztonsági kamera felvétele, 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019 novemberében 
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6. rész: Dánia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név,  

• Cím,  

• Telefonszám,  

• E-mail cím 

Kötvény Információk • Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények, 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. Igazgató és 

Tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 

Marketing 

információk 
• Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsult) 

• Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz / Biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobile Phone), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL 

High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk  • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím, 

• Korábbi csalárd követelések, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi email cím, 

• Munkahelyi telefonszám, 

• Munkakör  

Marketing • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• Marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• Webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Látogatók • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Telefonszám, 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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7. rész: Észtország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név,  

• Cím,  

• Telefonszám,  

• E-mail cím 

Kötvény információk • Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények, 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. Igazgató és 

Tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk  • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok. 

Marketing 

információk  
• Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsult) 

• Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz / Biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk  • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím, 

• Korábbi csalárd követelések, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi email cím, 

• Munkahelyi telefonszám, 

• Munkakör  

Marketing • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• Marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• Webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Látogatók • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Telefonszám, 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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8. rész: Finnország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név,  

• Cím,  

• Telefonszám,  

• E-mail cím 

Kötvény információk • Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények, 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. Igazgató és 

Tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk  • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 

Marketing 

információk  
• Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsult) 

• Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz / Biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk  • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím, 

• Korábbi csalárd követelések, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi email cím, 

• Munkahelyi telefonszám, 

• Munkakör  

Marketing • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• Marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• Webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk) 



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 23 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Látogatók • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Telefonszám, 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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9. rész: Franciaország - magyar  

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név,  

• Cím,  

• Telefonszám,  

• E-mail cím 

Kötvény információk • Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények, 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. Igazgató és 

Tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk  • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• Név, e-mail cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketing hozzájárulások vagy kifogások, webhely adatok (ideértve 

az online fiók adatai, IP cím és böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Károsult 

Kötvény információk 

(kivéve harmadik fél 

károsult) 

• Kötvény száma,  

• Kötvénytulajdonoshoz / Biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., 

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk  • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím, 

• Korábbi csalárd követelések, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi email cím, 

• Munkahelyi telefonszám, 

• Munkakör  

Marketing • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• Marketing hozzájárulások vagy kifogások,  

• Webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és 

böngészőből származó információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Látogatók • Név,  

• Munkakör, 

• E-mail cím,  

• Telefonszám, 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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10. rész: Németország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Biztosítási 

Információk 
• biztosítás száma 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• biztosítás adatai, ideértve a biztosítási összeg,  

• mentességek stb., korábbi igények, 

• Telematikai adatok  

Személyes 

kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• korábbi igények, 

• jármű rendszáma (pl. gépjármű-biztosításhoz, SPL high net worth) 

• szakmai tapasztalatok vagy önéletrajz (pl. igazgatói és tisztségviselői 

biztosítás), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás)  

• bűnügyi adatok - pl. közlekedési szabálysértések, el nem évült 

büntetett előélet 

Pénzügyi információk • banki adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Marketing • név,  

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista elhelyezése 

• marketingcélú hozzájárulás dokumentálása vagy 

• marketingcélú hozzájárulás megtagadása, 

• Webhely információk 

Károsultak 

Biztosítási 

információk (kivéve 

harmadik fél 

károsultak) 

• biztosítási szám 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony 

• biztosítás adatai, ideértve a biztosítási összeg,  

• mentességek stb., korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei,  

• mobiltelefon adatai és IMEI száma (mobiltelefon biztosítás esetén), 

• a jármű rendszáma (pl. gépjárműbiztosítás esetén, SPL High Net 

Worth) 

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk • a fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • cím, korábbi csalárd követelések, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• bűnügyi adatok – pl. el nem évült büntetett előélet 

Üzleti Partnerek, Vendégek és Látogatók és a Webhely 

Elérhetőség • név, 

• üzleti cím 

• üzleti e-mail cím  

• üzleti telefonszám 

• munkakör 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei 

Marketing • név, 

• munkakör, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista elhelyezése, 

• marketingcélú hozzájárulás dokumentálása vagy marketingcélú 

hozzájárulás megtagadása, 

• webhely adatok (ideértve az online fiók adatai, IP cím és böngészőből 

származó információk) 

Látogatók • név, 

• munkakör, 

• email cím, 

• telefonszám, 

• kamerás felügyeleti rendszer felvételei, 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos információk (opcionális) 

Frissítve: 2019. november 
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11. rész: Görögország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Biztosítási 

szerződéssel 

kapcsolatos 

információk 

• Biztosítási szerződés száma, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• szerződés részletei, ideértve a biztosítás összege, mentességek, stb.,  

• korábbi igények,  

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, születési idő, korábbi igények, 

• jármű rendszáma (pl. autó, SPL High Net Worth) 

• korábbi tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató és munkavállaló) 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme) 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Különleges adatok 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás)  

• (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-

és utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás) 

• (Igazgató és Munkavállaló (kivételesen) SPL High Net Worth)  

Pénzügyi információk • Bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

terhelésre használt hitelkártya adatai 

Marketing  • Név, email cím, érdeklődési kör / marketing regisztrációs feladatok, 

marketing célú hozzájárulások és kifogások rögzítése, webhely 

adatok, IP cím és keresőmotor által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk 

Károsult 

Biztosítási szerződés 

adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak)  

• Biztosítási szerződés száma, szerződő félhez / biztosítotthoz fűződő 

viszony, biztosítási szerződés részletei, ideértve a biztosítási összeg, 

mentességek, stb., korábbi igények  

Káradatok  • a kárigény alapjául szolgáló esemény részletei, mobiltelefon adatai 

és IMEI száma (Nemzetközi Mobileszköz-azonosítószám) 

(Mobiltelefon), jármű rendszáma (pl. Autó, SPL High Net Worth). 

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

Pénzügyi adatok • A fizetéshez használt bankszámla adatai  

Csalás ellenes adatok  • Cím, korábbi fiktív igények, a kárigény alapjául szolgáló esemény 

részletei 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, munkahelyi cím, üzleti email cím, üzleti telefonszám, munkakör 

Marketing • név, munkakör, email cím, érdeklődési kör / marketing regisztrációs 

feladatok, marketing hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve internet fiók adatai, IP cím és keresőmotor 

által generált információk) 

Látogató  • Név, munkakör, email cím, telefonszám, képek, étkezési preferenciák 

(rendezvényekre), rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása 

önkéntes) 

Frissítve 2019 decemberében 
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12. rész: Magyarország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvényszám, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• kötvény tartalmának részletei, ideértve biztosítási összeg, kivételek, 

stb. kártörténet, 

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. Motor, SPLHighNetWorth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató and Tisztségviselő), 

• nyilvános információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév sérelme), 

• eszközök listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás)  

• (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPLHighNetWorth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 

Marketing • név, 

• e-mail cím, 

• érdeklődési kör / marketing lista feliratkozások, 

• marketing anyagokkal kapcsolatos engedélyek vagy panaszok 

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngészőből 

származó  információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• a kötvény tartalmának részletei, ideértve a biztosítási összeg, 

kivételek, stb., 

• kártörténet 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset leírása, jármű rendszáma, 

mobiltelefon adatai és IMEI száma (Mobiltelefon), 

• A jármű rendszáma (pl. Motor , SPL High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalások 

megelőzéséhez 

szükséges adatok 

• cím, 

• korábbi megalapozatlan kárigények, 

• a kárigényhez vezető esemény részletei, 

• Bűnügyi adatok – pl. el nem évült ítéletek  

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszámok, 

• munkakör  

Marketing • név,  

• munkakör,  

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketing lista feliratkozások,  

• marketing anyagokkal kapcsolatos engedélyek és panaszok,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngészőből 

származó információ).  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Látogatók • név,  

• munkakör,  

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvétel,  

• étkezési preferenciák (rendezvényekre),  

• rokkantság (opcionális)  

Frissítve 2019. december 
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13. rész: Írország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• a kötvény tartalmának részletei, ideértve a biztosítási összeg, 

kivételek, stb., kártörténet, 

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. Motor, SPLHighNetWorth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató and Tisztségviselő), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz szükséges hitelkártya adatok 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Marketing • név, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketing célú hozzájárulások és kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző által 

generált információk) 

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb., 

• korábbi igények 

A Kárigény Részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset leírása, kézibeszélő adatai és IMEI 

szám (Mobiltelefon),  

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalások 

megelőzéséhez 

szükséges adatok 

• cím, 

• korábbi csalárd kárigények, 

• a kárigényt megalapozó esemény részletei, 

• Bűnügyi adatok – pl. el nem évült ítéletek cím 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszámok, 

• munkakör  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk jellege  

Marketing • név,  

• munkakör,  

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketing lista feladatok,  

• marketing célú hozzájárulások és kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző által 

generált információk) 

Látogatók • név,  

• munkakör,  

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvételek,  

• étkezési preferenciák (rendezvényekre),  

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (opcionális) 

Frissítve 2019. november 
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14. rész: Olaszország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• vezetéknév, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• kötvény részletei, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb.,  

• kártörténet, 

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. Motor), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató and Tisztségviselő), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• eszközök listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing 

információk 
• név, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketing célú hozzájárulások és kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb., 

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, jármű rendszáma (pl. 

Motor, SPL High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • cím 

• korábbi csalárd igények, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név vagy cégnév, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszám, 

• munkakör  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • név, 

• munkakör, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• marketing célú hozzájárulások és kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Látogatók • név,  

• munkakör,  

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvételek,  

• étkezési preferenciák (rendezvényekre),  

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019. december 
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15. rész: Lettország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• vezetéknév, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• a kötvény adatai, 

• ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb.,  

• korábbi kérelmek, 

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. motor, SPL High Net Worth) 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. elnökség tagja vagy 

tisztségviselője), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme), 

• tartozékok listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-

és utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések vezetés során, le 

nem töltött ítéletek (elnökség tagja vagy tisztségviselője (kivételesen), 

(SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• név, e-mail cím, 

• érdeklődési kör / marketinglisták, 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Károsult 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb.,  

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám  

• (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek  

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás elleni 

küzdelemmel 

kapcsolatos adatok 

• cím, 

• csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszámok, 

• munkakör  

Marketing • név, 

• munkakör, 

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista, 

• marketingkommunikációra vonatkozó regisztrált hozzájárulások 

vagy kifogások,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk)) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • név, 

• munkakör, 

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• kamerás megfigyelő rendszer felvételei, 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019 decemberében 

  



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 44 

16. rész: Litvánia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név, 

• vezetéknév, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma,  

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• a kötvény adatai, ideértve biztosítási összeg, kivételek, stb.,  

• korábbi igények, 

• telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. motor, SPL High Net Worth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató és Tisztségviselő), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések vezetés során, le 

nem töltött ítéletek 

Pénzügyi információk • bankszámla-adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing • kötvény száma, kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő 

viszony, kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb., 

korábbi igények 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek, stb.,  

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • cím, 

• csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név, 

• vezetéknév, 

• munkahelyi cím, 

• munkahelyi email cím, 

• munkahelyi telefonszám, 

• munkakör  

Marketing • név, 

• vezetéknév, 

• munkakör , email cím, 

• érdeklődési kör/marketing lista feladatok 

• marketingcélú hozzájárulások és kifogások rögzítése, 

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • név, 

• vezetéknév, 

• munkakör , email cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvételek, 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019. december 
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17. rész Hollandia - magyar 

Információ típusa  Az általában begyűjtött / kezelhető információk részletei  

Jelöltek és Biztosítottak 

Elérhetőség I Név, cím, telefonszám, e-mail cím  

Kötvény adatai I Kötvény száma, kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, Kötvény adatai, 

ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi igények,  

Telematikai adatok 

I Nem, születési idő, kártörténet,  

II Jármű rendszáma (pl. motorkerékpár, SPL High Net Worth) 

III Szakmai háttér vagy önéletrajz (pl. igazgató), 

IV Nyilvánosan elérhető információk (pl., halál, rokkantság és 

becsületvesztés), 

V Eszközök összegzése, tulajdonosi szerkezet, fizikai állapot, biztonság, 

tűz-és értékvédelem (SPL High Net Worth),  

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

VI Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

VII Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések vezetés során, le 

nem töltött ítéletek 

Pénzügyi információk  I Bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing I Név, email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, a 

marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző által 

generált információk) 

Károsult 

Kötvény adatai  

(kivéve harmadik fél 

károsultak)  

I Kötvény száma, kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony, 

Kötvény adatai ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb., korábbi 

igények 

I A kárigény alapjául szolgáló eset részletei,  

kézibeszélő adatai és IMEI szám (mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. 

Motor, SPL High Net Worth) 

Kárigény részletei  II Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

III Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, bírósági 

jegyzőkönyvek 
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Információ típusa  Az általában begyűjtött / kezelhető információk részletei  

Pénzügyi információk  I A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok  I Cím, csalárd követelések előzményei, a kárigény alapjául szolgáló eset 

részletei 

II Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség I Név, munkahelyi cím, munkahelyi email cím, munkahelyi 

telefonszám(ok), munkakör  

Marketing I Név, munkakör, email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző által 

generált információk)  

Látogatók  II  Név, munkakör, email cím, telefonszám, biztonsági kamera felvétel, 

étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

II Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Utoljára frissítve 2019. november 
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18. rész: Norvégia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név 

• Cím 

• Telefonszám 

• Email cím 

Kötvény adatai • Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• Korábbi igények 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, 

• Születési idő, 

• Kártörténet, 

• Jármű rendszáma (pl. motor, SPL High Net Worth), 

• Szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató és Tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk (pl. Halál, Rokkantság, Jóhírnév 

sérelme), 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (Igazgató és Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • Bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• Név, email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk)  
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz / Biztosítotthoz fűződő viszony 

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím 

• Csalárd követelések előzményei, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név 

• Munkahelyi cím 

• Munkahelyi email 

• Munkahelyi telefonszámok 

• Munkakör 

Marketing • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• Marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése,  

• Webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Telefonszám 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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19. rész: Lengyelország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név és vezetéknév, 

• cím, 

• telefonszám, 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• kártörténet 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. gépjármű biztosítás, SPL High Net Worth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. biztosítás az igazgatósági 

tagok és igazgatók számára), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme), 

• Eszközökre vonatkozó információk, építkezések, fizikai állapot, 

biztonság, tűz-és értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, főbb rossz szokások leírása (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás) (kombinált baleset-és egészségbiztosítás, 

rokonsági biztosítás, élet-és utasbiztosítás, ingatlan-és 

balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, el nem évült 

ítéletek (biztosítás az igazgatósági tagok és igazgatók számára 

(kivételesen), SPL High Net Worth) 

Pénzügyi információk • bankszámla adatok (ha Ön a biztosítási díj fizetésére kötelezett) vagy 

hitelkártya adatok fizetéshez 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • név és vezetéknév 

• email cím, 

• érdeklődési kör / levelezőlista feliratkozások, 

• marketing hozzájárulások és kifogások listája, 

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony 

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• kártörténet 

Kárigény részletei • kárigény részletei 

• esemény, 

• információ a mobiltelefonról és az IMEI számról (mobiltelefon 

biztosítás), 

• jármű rendszáma (pl. gépjárműbiztosítás, SPL High Net Worth), 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • a fizetéshez használt bankszámla adatai 

Adatok a pénzügyi 

csalások leküzdésére 
• cím, 

• biztosítási csalások előzményei, 

• káresemény részletei, 

• Bűnügyi nyilvántartás adatai – pl. el nem évült ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név és vezetéknév, 

• üzleti cím, 

• munkahelyi telefonszámok, 

• munkakör 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • név és vezetéknév, 

• munkakör, 

• email cím, 

• érdeklődési kör / levelezőlista feliratkozások, 

• marketing hozzájárulások és kifogások listája, 

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Látogatók • név és vezetéknév, 

• munkakör, 

• email cím, 

• telefonszám, 

• térfigyelő felvételek a Látogató látogatásáról 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes), 

Frissítve: 2019. november  

  



  

  
 

 

JTI/JTI/164800/376/UKM/115293836.1 55 

20. rész: Portugália - magyar 

Információ típusa A Chubb által általában begyűjtött információk részletei 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név,  

• cím,  

• telefonszám,  

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma,  

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• korábbi igények 

• telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. gépjármű biztosítás, SPL High Net Worth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. biztosítás az igazgatósági 

tagok és igazgatók számára), 

• nyilvánosan elérhető információk (pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(egészség- és személyi balesetbiztosítások, rokonsági biztosítási 

kötvények, életbiztosítási kötvények és utazási biztosítási kötvények, 

vagyon- és balesetbiztosítási kötvények, nagy nettó értékű egyedi 

egyszeri díjas életbiztosítások) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (biztosítás az igazgatósági tagok és igazgatók számára 

(kivételesen) magas nettó értékű egyedi egyszeri díjas 

életbiztosítások) 

Pénzügyi információk • bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 
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Információ típusa A Chubb által általában begyűjtött információk részletei 

Marketing 

információk 
• Név,  

• email cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Károsultak 

Kötvény adatai (kivéve 

a harmadik fél 

károsultakat) 

• kötvény száma,  

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony 

• kötvény részletes adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb. 

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei,  

• mobiltelefon adatai és IMEI száma (mobiltelefon biztosítási 

kötvények), 

•  a jármű rendszáma (pl. gépjármű-biztosítások, egyedi egyszeri díjas 

nagy nettó értékű életbiztosítások) 

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai  

Csalás megelőzése és 

leküzdése 
• cím, csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név,  

• Munkahelyi cím,  

• Munkahelyi email,  

• Munkahelyi telefonszámok  

• Munkakör  
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Információ típusa A Chubb által általában begyűjtött információk részletei 

Marketing • Név,  

• Munkakör,  

• email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Office Visitors • Név,  

• Munkakör,  

• email cím, telefonszám,  

• CCTV felvételek,  

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), rokkantsággal kapcsolatos 

adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019. november 
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21. rész: Románia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név,  

• cím,  

• telefonszám,  

• e-mail cím 

Kötvény adatai • kötvény száma,  

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.,  

• korábbi igények,  

• telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem, 

• születési idő, 

• kártörténet, 

• jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth), 

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. igazgató és tisztségviselő), 

• nyilvánosan elérhető információk(pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme), 

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth), 

• egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és életbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-és 

utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, nagy nettó értékű egyedi 

egyszeri díjas életbiztosítások) 

• bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, nincs felfüggesztett 

büntetés (Igazgató and Tisztségviselő (kivételesen), SPL High Net 

Worth) magas nettó értékű egyszeri díjas életbiztosítások) 

Pénzügyi információk • bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing 

információk 
• Név,  

• e-mail cím,  

• érdeklődési kör / marketing lista feladatok,  

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Károsult 

Kötvény adatai (kivéve 

harmadik fél 

károsultak) 

• kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony 

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.,  

• korábbi igények,  

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló eset részletei, telefon adatai és IMEI 

száma (Mobiltelefon), jármű rendszáma (pl. motor, SPL High Net 

Worth egyedi egyszeri díjas nagy nettó értékű életbiztosítások) 

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás megelőzése és 

leküzdése 
• cím, 

• csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• bűnügyi adatok – pl. nincs felfüggesztett büntetés 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi e-mail, 

• Munkahelyi telefonszámok, 

• Munkakör 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • Név, 

• Munkakör, 

• e-mail cím, 

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése,  

• webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Látogatók • Név, 

• Munkakör, 

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• CCTV felvételek, 

• étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019 decemberében 
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22. rész: Szlovákia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • név 

• cím 

• telefonszám 

• email cím 

Kötvény adatai • kötvény száma,  

• kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, a kötvény adatai, ideértve a 

biztosítási összeg, kivételek stb. 

• korábbi igények,  

• Telematikai Adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• nem,  

• születési idő,  

• kártörténet,  

• jármű rendszáma (pl. gépjármű-biztosítás, SPL High Net Worth 

biztosítás),  

• szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. igazgató és képviselők 

felelősségbiztosítása),  

• nyilvánosan elérhető információk(pl. halál és rokkantbiztosítás),  

• vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth biztosítás), 

• Különleges Adatok 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált eset-és életbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás, élet- és 

utasbiztosítás, vagyon- és felelősségbiztosítás, SPL High Net Worth 

biztosítás) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (igazgatói biztosítás (kivételesen)) 

• SPL High Net Worth biztosítás 

Pénzügyi információk • a fizetéshez használt bankszámla adatai 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • knév,  

• munkakör,  

• email cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• név,  

• munkahelyi cím,  

• munkahelyi email,  

• munkahelyi telefonszámok,  

• munkakör 

Kárigény részletei • cím,  

• csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • cím, csalárd követelések előzményei, a kárigény alapjául szolgáló 

eset részletei 

• bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • név,  

• munkahelyi cím,  

• munkahelyi email,  

• munkahelyi telefonszámok,  

• munkakör 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Marketing • név,  

• munkakör,  

• email cím,  

• érdeklődési kör / marketinglista feladatok,  

• marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 

Látogatók • név,  

• munkakör,  

• email cím, telefonszám,  

• CCTV felvételek,  

• étkezési preferenciák (rendezvényekre),  

• rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve 2019. december 
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23. rész: Szlovénia - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név, 

• Cím, 

• Telefonszám 

• E-mail cím. 

Biztosítási kötvény 

adatai 
• Biztosítási kötvény száma, 

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,   

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• Korábbi igények, 

• Telematikai adatok. 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem, születési idő, kártörténet, 

• Jármű rendszáma, 

• Szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. igazgató vagy 

tisztségviselő), 

• Nyilvánosan elérhető információk(pl. halál és rokkantság), 

• Ingatlanleltár, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás)  

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (igazgatói és tisztségviselő (kivételesen)) 

Pénzügyi információk • bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

fizetéshez használt hitelkártya adatok 

Marketing • Név, 

• E-mail cím, 

• Market érdeklődési kör, 

• Marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

• Webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Károsultak 

Biztosítási kötvény 

adatai (kivéve 

harmadik fél 

károsultak) 

• biztosítási kötvény száma, 

• kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony,   

• kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• korábbi igények 

Kárigény részletei • a kárigény alapjául szolgáló ténybeli helyzet részletei, az átvitel 

adatai, az egység és az IMEI szám (mobiltelefon), jármű rendszáma  

• egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás megelőzésére 

vonatkozó adatok 
• Cím, 

• Csalárd követelések előzményei, 

• a kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név, 

• Munkahelyi cím, 

• Munkahelyi e-mail cím, 

• Munkahelyi telefonszám, 

• Munkakör. 

Marketing • Név, 

• Munkakör, 

• E-mail cím, 

• Marketing érdeklődési kör, 

• Marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

• Webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • Név, 

• Munkakör, 

• E-mail cím, 

• Telefonszám, 

• Videokamerás felvételek, 

• Étkezési preferenciák (rendezvényekre), 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes). 

Frissítve 2019. december 
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24. rész: Spanyolország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név 

• Cím 

• Telefonszám 

• Email cím 

Kötvény adatai • Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony,   

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• Korábbi igények 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem 

• Születési idő 

• Kártörténet 

• Jármű rendszáma (pl. Motor) 

• Szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató és Tisztségviselő) 

• Nyilvánosan elérhető információk(pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme) 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-

és utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (igazgatói és tisztségviselő (kivételesen) SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk • Bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• Név, email cím, érdeklődési kör / marketing lista feladatok, 

marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím 

• Csalárd követelések előzményei, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név 

• Munkahelyi cím 

• Munkahelyi email 

• Munkahelyi telefonszámok 

• Munkakör 

Marketing • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Érdeklődési kör/marketinglista feladatok 

• Marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

• Webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Telefonszám 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvények) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 
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25. rész: Svédország - magyar 

Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak 

Elérhetőség • Név 

• Cím 

• Telefonszám 

• Email cím 

Kötvény adatai • Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz fűződő viszony, 

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• Korábbi igények 

• Telematikai adatok 

Személyes kockázattal 

kapcsolatos 

információk 

• Nem 

• Születési idő 

• Kártörténet 

• Jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High Net Worth) 

• Szakmai tapasztalat vagy önéletrajz (pl. Igazgató and Tisztségviselő) 

• Nyilvánosan elérhető információk(pl. halál, rokkantság, jóhírnév 

sérelme) 

• Vagyontárgyak listája, építkezések, fizikai állapot, biztonság, tűz-és 

értékvédelem (SPL High Net Worth) 

• Egészségügyi adatok - pl. fizikai és mentális állapot, kórtörténet és 

beavatkozások, releváns szokások (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás) 

(kombinált baleset-és egészségbiztosítás, rokonsági biztosítás, élet-

és utasbiztosítás, ingatlan-és balesetbiztosítás, SPL High Net Worth) 

• Bűnügyi Adatok - pl. közlekedési szabálysértések, le nem töltött 

ítéletek (igazgatói és tisztségviselő (kivételesen) SPL High Net 

Worth) 

Pénzügyi információk • Bankszámla adatok (amennyiben Ön fizeti a biztosítási díjat) vagy a 

számlázáshoz használt hitelkártya adatok 

Marketing 

információk 
• Név, email cím, érdeklődési kör / marketinglista feladatok, 

marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Károsult 

Kötvény adatai 

(kivéve harmadik fél 

károsultak) 

• Kötvény száma 

• Kötvénytulajdonoshoz / biztosítotthoz fűződő viszony,  

• Kötvény adatai, ideértve a biztosítási összeg, kivételek stb.  

• Korábbi igények 

Kárigény részletei • A kárigény alapjául szolgáló eset részletei, kézibeszélő adatai és 

IMEI szám (Mobiltelefon), a jármű rendszáma (pl. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Egészségügyi adatok – pl. a sérülés leírása, orvosi látlelet 

• Bűnügyi adatok – pl. közlekedési szabálysértések, rendőrségi 

jegyzőkönyvek 

Pénzügyi információk • A fizetéshez használt bankszámla adatai 

Csalás ellenes adatok • Cím 

• Csalárd követelések előzményei, 

• A kárigény alapjául szolgáló eset részletei 

• Bűnügyi adatok – pl. le nem töltött ítéletek 

Üzleti Partnerek és Látogatók 

Elérhetőség • Név 

• Munkahelyi cím 

• Munkahelyi email 

• Munkahelyi telefonszámok 

• Munkakör 

Marketing • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Érdeklődési kör/marketinglista feladatok 

• Marketinggel kapcsolatos hozzájárulások vagy kifogások rögzítése, 

• Webhely adatok (ideértve on-line fiók adatok, IP cím és böngésző 

által generált információk) 
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Információ típusa Az általában begyűjtött információk részletei  

Látogatók • Név 

• Munkakör 

• Email cím 

• Telefonszám 

• CCTV felvételek 

• Étkezési preferenciák (rendezvények) 

• Rokkantsággal kapcsolatos adatok (megadása önkéntes) 

Frissítve: 2019. november 

 


