
A CHUBB CSOPORT HONLAPJA – FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

 

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

 

A jelen Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Chubb Group Holdings, Inc. és/vagy annak egy vagy 

több kapcsolt vállalkozása („Tulajdonos”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) a Chubb Biztosító és 

Viszontbiztosító Társaságok Csoportján belül (együttesen az „Chubb Csoport”). A Chubb Csoport 

tagjai a világ különböző országaiban és joghatóságai területén biztosítási és/vagy viszontbiztosítási 

tevékenység végzésére engedéllyel vagy egyéb jóváhagyással rendelkező biztosító és viszontbiztosító 

társaságok. A Chubb Csoporthoz tartoznak még olyan társaságok is, amelyek a biztosítói iparág és 

más ügyfelek számára szolgáltatásokat nyújtanak. 

 

A jelen Honlap segítségével a felhasználók internetes információkhoz és anyagokhoz férhetnek hozzá. 

Ezen anyagok között lehetnek biztosítási kérelmek és szerződésminták, továbbá a Chubb Csoporton 

belül működő biztosítási és biztosítással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó társaságok bizonyos 

biztosítási termékeivel és szolgáltatásaival („Termékek és Szolgáltatások”) kapcsolatos egyéb 

információk. A Honlap tartalmaz továbbá szövegeket, ábrákat, grafikákat, logókat, gombokat, 

képeket, szerzői műveket és egyéb információkat (együttesen „Tartalom”), továbbá a Honlap 

hozzáférést biztosíthat bizonyos szellemi tulajdonhoz fűződő joggal védett olyan szoftverekhez, 

melyek a navigálást és a Honlapon keresztül kínált funkcionalitás igénybevételét teszik lehetővé 

(„Szoftver”). 

 

FIGYELEM! A Honlaphoz történő hozzáférésre és annak használatára (valamint a Chubb Csoport 

tagvállalatainak egyéb honlapjaihoz történő hozzáférésre és azok használatára) az alábbi Felhasználási 

Feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok és előírások az irányadók. Kérjük, figyelmesen olvassa 

el ezeket a feltételeket! Amennyiben ezeket a feltételeket nem fogadja el vagy magára nézve nem 

tekinti ezeket kötelezőnek, a Honlap vagy a Honlapon található Tartalom, Szolgáltatások, illetve 

Szoftverek igénybevételére vagy egyéb használatára ön nem jogosult. Amennyiben ön a Honlapot 

igénybe veszi és használja, azzal az alábbi feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri 

el. 

 

A Tulajdonos jogosult a Felhasználási Feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül 

megváltoztatni, módosítani, kiegészíteni vagy frissíteni. Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában 

a jelen Honlapra felkerülő új Termékekre és Szolgáltatásokra, Tartalomra és Szoftverre a hozzáadás 

időpontjában hatályos Felhasználási Feltételek az irányadók. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a 

Honlapon, hogy a Felhasználási Feltételek nem frissültek és változtak-e. 

 

Tilos a Honlapon szereplő információkat olyan országokban vagy joghatóságokban, illetve 

olyan személyeknek felhasználni, ahol vagy akiknek ezt jogszabály tiltja. Amennyiben ez önre is 

alkalmazandó, úgy ön nem jogosult a jelen Honlapon szereplő bármely információt igénybe 

venni vagy felhasználni. 

 

HOZZÁFÉRÉS ÉS TARTALOM 

  

Korlátozott Engedély és Oldalelérés – A Tulajdonos korlátozott engedélyt biztosít önnek a jelen 

Honlaphoz történő hozzáféréshez és annak személyes célra történő felhasználásához, a Honlapot vagy 

annak bármely részét azonban (az oldal gyorsító tárba történő letöltése kivételével) letölteni vagy 

módosítani kizárólag a Tulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulásával jogosult. A jelen engedély nem 

terjed ki a Honlap vagy annak tartalmának viszonteladására vagy kereskedelmi célú felhasználására; a 

terméklisták, leírások vagy árak gyűjtésére vagy felhasználására; a Honlap vagy annak tartalmának 

származtatott felhasználására; vagy adathalász, robot vagy hasonló adatgyűjtő vagy adatnyerési 

eszközök használatára. Tilos a jelen Honlapot vagy annak bármely részét a Tulajdonos kifejezett 

írásbeli hozzájárulása nélkül kereskedelmi célból reprodukálni, lemásolni, többszörösíteni, 

értékesíteni, továbbadni, látogatni vagy más módon felhasználni. A Tulajdonos vagy kapcsolt 

vállalkozásai kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Tulajdonos vagy kapcsolt vállalkozásainak 



védjegyeit, logóit vagy bármilyen szellemi tulajdonhoz fűződő joggal védett információt (ideértve 

képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy formát) frame-elni vagy ezekre bármilyen framing technikát 

alkalmazni. A tulajdonosok kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Chubb nevét (neveit) 

vagyszolgáltatási védjegyeit felhasználni bármilyen meta taghez vagy egyéb „rejtett szöveghez”. 

ATulajdonos által adott engedély vagy licenc bármilyen jogosulatlan felhasználással megszűnik. 

 

A termékek és szolgáltatások rendelkezésre állása – Amennyiben a Chubb Csoport Szabályozás 

Státusz Táblázat a Chubb Csoporthoz tartozó vállalatok felügyeleti státuszáról másként nem jelzi, a 

Chubb Csoport nem USA illetőségű tagjai nem rendelkeznek engedéllyel, illetve egyébként nem 

jogosultak arra, hogy az Egyesült Államokban tevékenységet végezzenek, és nem folytatnak üzleti 

tevékenységet az Egyesül Államokban sem a jelen Honlapon keresztül, sem egyéb módon. Bizonyos 

országokban, nem USA illetőségű vevők vagy képviselőik esetleg köthetnek biztosítást nem USA-beli 

Chubb Csoport tagokkal a jelen Honlapon keresztül elérhető honlapokon keresztül. 

 

A különböző biztosítási és egyéb jogszabályi korlátozások miatt előfordulhat, hogy a jelen Honlapon 

szereplő Termékek és Szolgáltatások közül nem minden érhető el minden felhasználó számára. A 

Termékek és Szolgáltatások köre továbbá joghatóságonként eltérő lehet, és a Chubb Csoport 

tagvállalatai nem ugyanazokat a Termékeket és Szolgáltatásokat kínálják a felhasználók részére, 

illetve nem minden joghatóságban érhető el vagy felel meg az előírásoknak az összes Termék és 

Szolgáltatás. AMENNYIBEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÁSKÉNT NEM 

RENDELKEZNEK, A JELEN HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK NEM 

MINŐSÜLNEK ÉRTÉKPAPÍRRA, BIZTOSÍTÁSI TERMÉKRE, VAGY AZ Chubb 

CSOPORT CÉGEINEK EGYÉB TERMÉKEIRE VAGY SZOLGÁLTATÁSIRA 

VONATKOZÓ ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLATNAK VAGY VÁSÁRLÁSRA TÖRTÉNŐ 

FELHÍVÁSNAK. A Chubb Csoport tagjai nem kínálnak, illetve nem értékesítenek értékpapírt, 

biztosítási terméket, illetve egyéb terméket vagy szolgáltatást, vagy ha a Chubb Csoport tagjai 

ilyet értékesítenek, akkor azok nem hatályosak olyan joghatóságokban, ahol az ilyen ajánlat, 

vásárlás vagy értékesítés az adott joghatóság értékpapírokra, biztosításokra vonatkozó vagy 

egyéb jogszabályai szerint törvényellenes. 

 

Amennyiben a szövegkörnyezet úgy kívánja, az „Chubb” vagy „Chubb Csoport” nevek mindenkor 

használhatók a Chubb Csoport tagjainak összesített pénzügyi eredményeire vagy együttes 

tevékenységeire történő hivatkozásokban. Ilyen értelemben ezek a hivatkozások nem jelentik, hogy a 

Chubb Limited vagy más Chubb Csoport tagvállalat egyedi tevékenységet végez, különleges 

engedélyezési helyzete van az adott joghatóságban, vagy hogy egyedi eredményeket ért el.  

 

Amennyiben az ön joghatóságában elérhető Termékekről és Szolgáltatásokról kíván többet megtudni, 

kérjük, forduljon a Chubb Csoport kijelölt képviselőjéhez vagy az ön üzletkötőjéhez.  

 

A jelen Honlapon szerepelhetnek a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó bizonyos összefoglaló 

leírások vagy egyéb hasznos információk. A Chubb Csoport célja, hogy ezek a lehető legpontosabbak 

legyenek; ezen anyagok azonban a Termékek és Szolgáltatások általános leírására szolgálnak, és 

minden tekintetben az érintett Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó tényleges kötvény vagy 

termék/szolgáltatási szerződés egyedi feltételei az irányadók ezekre. Kérésre a teljes kötvény 

feltételek hozzáférhetők. 

 

Safe Harbor – Biztonságos Kikötő nyilatkozat – A jelen Honlap mindenkor tartalmazhat jövőre 

vonatkozó kijelentéseket az Egyesült Államok 1995. évi Private Securities Litigation Reform Act 

című törvényében meghatározott jelentésnek megfelelően. A Törvény „biztonságos kikötőt” biztosít a 

jövőre vonatkozó kijelentésekre. Chubb Limited vagy leányvállalatai, üzletágai vagy azok nevében 

tett bármilyen írásbeli vagy szóbeli kijelentés a jövőbeli eseményekre és pénzügyi teljesítményekre 

vonatkozó jelenlegi megítélést tükrözi. Ezen jövőre vonatkozó kijelentéseket bizonytalansági 

tényezők és bennük rejlő kockázatok befolyásolják, melyeknek köszönhetően a tényleges eredmények 

lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben szereplő eredményektől. Ezen 

bizonytalansági tényezőkről és kockázatokról, valamint az 1995. évi Private Securities Litigation 



Reform Act szerinti „biztonságos kikötőről” további információkat a Biztosítéki és Tőzsdei 

Bizottsághoz (Securities and Exchange Commission) benyújtott Chubb Limited beadványokban talál, 

ideértve a legutóbbi 10-K és 10-Q nyomtatványokat, valamint a legutóbbi 10-K nyomtatvány óta 

beadott bármely 8-K nyomtatványt. 

 

TULAJDONJOG ÉS KORLÁTOZÁSOK 

 

Szerzői jog – Amennyiben a Felhasználási Feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen Honlapon 

szereplő minden Tartalom és Szoftver a Chubb Csoportnak vagy kapcsolt vállalkozásainak vagy 

harmadik személy beszállítónak a szerzői joggal védett műve, melyet az Egyesült Államokbeli és a 

nemzetközi, szerző jogról szóló jogszabályok védenek. A Tartalmak és Szoftverek bármilyen 

összeállítása (értsd összegyűjtése, összerendezése és felsorolása) a Chubb Csoport vagy kapcsolt 

vállalkozásai kizárólagos tulajdonát képezi, és azt az Egyesült Államokbeli és a nemzetközi, szerzői 

jogról szóló jogszabályok védik. Személyes felhasználás céljából a Honlapról bármilyen információ 

letölthető és kinyomtatható, amennyiben az érintetlen marad, és az információban szereplő szerzői 

jogvédelmi vagy egyéb nyilatkozatot nem távolítják el, illetve nem módosítják. Amennyiben a jelen 

Felhasználási Feltételek erről kifejezetten másként nem rendelkeznek, a jelen Honlapról nyert 

Tartalmak, ideértve aszövegeket, képeket, hang- és képanyagokat, sem részben, sem egészben 

semmilyen módon nem változtathatók meg, nem módosíthatók, nem többszörösíthetők, nem 

terjeszthetők (sem fizetésért, sem másként), nem közvetíthetők, nem jeleníthetők meg, nem adhatók 

elő, nem reprodukálhatók, nem hasznosíthatók fel újra, nem tehetők közzé, nem adhatók ki, nem 

engedélyezhetők, nem frame-elhetők, nem tölthetők le, nem tárolhatók további felhasználásra, 

azokból származtatott mű nem készíthető, nem ruházhatók át és nem értékesíthetők a Tulajdonos vagy 

az adott harmadik személy beszállító előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ön illetve az ön által 

meghatalmazott bármely személy kizárólag a Tulajdonos kifejezett engedélyével használhatja fel a 

Tartalmat, ideértve a képeket. A szövegek vagy képek jogosulatlan felhasználása szerzői jogi 

törvényt, védjegytörvényt, adatvédelmi törvényeket és vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket 

sérthet. Sem a Tulajdonos, sem kapcsolt vállalkozásaik nem szavatolják, hogy a jelen Honlap 

Tartalmának, az ott megjelenő Szolgáltatásoknak, Szoftvereknek vagy egyéb anyagoknak a 

felhasználása vagy igénybevétele nem sérti harmadik személyek jogait. 

 

Védjegyek és szolgáltatási védjegyek – Bizonyos védjegyek, ideértve a „Chubb”, „ESIS” és 

„Westchester” védjegyeket, a Chubb Limited vagy valamely kapcsolt vállalkozása bejegyzett 

szolgáltatási védjegyei. A jelen Honlap domain-neve (www.chubb.com), a Chubb logók, minden 

lapfejléc, egyedi grafika és gombikon a Chubb Csoport vagy kapcsolt vállalkozásainak szolgáltatási 

védjegye, védjegye, logója és/vagy arculati jegye. Minden egyéb a Honlapon szereplő, bejegyzett 

vagy be nem jegyzett védjegy, szolgáltatási védjegy, arculati jegy, terméknév, cégnév vagy logó az 

adott tulajdonos tulajdonát képezi. A vonatkozó jogszabályok betartásán túl, ön kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Honlapon szereplő ilyen védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, arculati jegyeket vagy 

egyéb logókat kizárólag a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használja fel. 

 

A Honlapon keresztül megadott információk – A megadott személyes adatokon és információkon 

kívül (melyeket a Chubb Csoport Honlapjának Adatvédelmi Nyilatkozatában meghatározottak szerint 

kezelünk), a jelen Honlapon keresztül a Tulajdonosnak közvetlen beírással, benyújtással, elektronikus 

levélben vagy más módon eljuttatott információkat, ideértve adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket 

vagy javaslatokat, nem bizalmas és szellemi tulajdonhoz fűződő joggal nem védett információként 

kezeljük, és mint ilyen a Tulajdonos tulajdonává válnak. Az ilyen információk bármilyen célra 

felhasználhatók, ideértve a másolást, ajánlattételt, nyilvánosságra hozatalt, közvetítést, kiadást, 

sugárzást és kihelyezést. A Tulajdonos a Honlapon keresztül vagy bármilyen egyéb módon a 

Tulajdonosnak eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t vagy technikát szabadon 

felhasználhatja bármilyen célra, ideértve többek között az ilyen információkat felhasználó 

termékfejlesztést és értékesítést.  

 

Szellemi tulajdonhoz fűződő joggal védett szoftver – A Honlapon keresztül elérhető Szoftverek a 

Tulajdonos vagy annak beszállítója tulajdonát képezik, és azokat az amerikai oltalmi és szerzői jogi 



törvények és/vagy nemzetközi megállapodások védik. A Szoftverek kizárólag a jelen Honlapon 

keresztül kínált rendeltetésszerű funkcionalitások között történő navigálásra és azok felhasználására 

használhatók, tilos minden egyéb felhasználásuk. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Szoftvereket 

nem másolja, nem terjeszti, nyilvánosan nem teszi közzé, nem módosítja, nem alakítja át, nem fordítja 

vissza, nem fejti vissza, illetve semmilyen más módon nem próbálja megfejteni a Szoftver 

forráskódját, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy kizárólag a Tulajdonos által a jelen Honlapon 

keresztül a Tartalom eléréséhez rendelkezésre bocsátott felületet használja a Szolgáltatások vagy a 

Tartalom eléréséhez.  

 

A Honlapon rendelkezésre bocsátott Szoftver a Tulajdonos tulajdonát képezi vagy ahhoz a Tulajdonos 

engedéllyel rendelkezik, továbbá a Szoftver tartalmazhat olyan technológiát, melyre az Amerikai 

Egyesült Államok vagy más országok és joghatóságok kiviteli törvényei és jogszabályai szigorúan 

szabályoznak. Tilos az ilyen szoftverek másolása, átadása vagy exportálása, amennyiben az az ilyen 

vonatkozó törvényekbe és jogszabályokba ütközik. A Tulajdonos nem engedélyezi a Honlapon 

elérhető szoftverek vagy műszaki adatok letöltését vagy exportálását olyan joghatóságba, melyet a 

kiviteli törvények és jogszabályok tiltanak. 

 

Tiltott felhasználás – Tilos: a jelen Honlapot felhasználni vagy a felhasználását megkísérelni (i) 

törvényellenes, jogosulatlan, rosszhiszemű vagy rosszindulatú célból, vagy (ii) ha az bármely 

szerverben vagy bármely szerverhez kapcsolódó hálózatban kárt okozhat, használhatatlanná teszi, 

túlterheli azokat vagy csökkenti a teljesítményüket, vagy (iii) ha annak célja, hogy másokat a Honlap 

használatában és igénybevételében akadályozzon, vagy (iv) ha annak célja, hogy jogosulatlanul 

felhasználói fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy bármilyen szerverhez vagy rendszerekhez 

kapcsolódó hálózatokhoz férjen hozzá feltörés, jelszóbányászat vagy egyéb módszer segítségével, 

vagy (v) ha annak célja, hogy olyan rendszerekhez, adatokhoz férjen hozzá, melyeket a Tulajdonos 

nem szándékozott a felhasználó részére elérhetővé tenni, vagy (vi) ha annak célja, hogy a Tulajdonos 

által nem szándékosan elérhetővé tett anyagokat vagy információt szerezzen meg bármilyen módon, 

vagy (vii) a rendeltetése szerinti üzleti céltól eltérő bármilyen más célból.  

 

Ezen felül a Honlap használatával kapcsolatosan ön továbbá vállalja, hogy: 

(a) nem tölt fel, illetve nem továbbít olyan üzenetet, információt, adatot, szöveget, szoftvert 

vagy képet, illetve egyéb tartalmat („Anyag”), mely törvényellenes, ártalmas, fenyegető, 

sértő, zaklató, jogellenes, becsületsértő, vulgáris, szeméremsértő, rágalmazó vagy 

egyébként kifogásolható, vagy amely mások adatvédelemhez vagy 

személyiségvédelemhez fűződő jogait sérti; 

(b)  nem hoz létre hamis személyazonosságot abból a célból, hogy másokat félrevezessen 

vagy másnak adja ki magát, illetve másnak, ideértve többek között a Chubb Csoport 

képviselőjét, a személyiségazonosságát vegye fel, illetve nem állítja hamisan, hogy 

bármilyen kapcsolatba lenne bárkivel; 

(c) nem tölt fel és nem továbbít olyan Anyagot, amelynek többszörösítésére, nyilvánosságra 

hozatalára vagy továbbítására valamely jogszabály, szerződéses vagy bizalmi jogviszony 

(például titoktartási megállapodások) alapján nem jogosult; 

(d) nem tölt fel és nem tesz fel olyan fájlokat, amelyek vírust, trójai falovat, férget, időzített 

bombát, üzenetküldést gátló programkódot (cancelbot), hibás fájlt vagy bármilyen 

hasonló szoftvert vagy programot, ami mások számítógépében vagy tulajdonában kárt 

okozhatna; 

(e) nem töröl kommunikációs műveletek során feltöltött szerzői hozzárendelést, 

jognyilatkozatot vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogvédelmi jelzést vagy címkét; 

(f) nem használja a Honlap kommunikációs funkcióit oly módon, hogy az annak forrásainak 

elérhetőségét vagy más felhasználóit hátrányosan érintse (pl. túlzott kiabálással, kizárólag 

nagybetűk használatával vagy ismétlődő szöveg állandó és folyamatos közzétételével); 

(g) nem tölt fel és nem továbbít kéretlen reklámokat, hirdetési anyagokat, kéretlen 

reklámlevelet, spamet, lánclevelet, piramis játékot vagy bármilyen egyéb felhívást, 

reklámot vagy egyebet; 

(h) nem szegi meg a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket; 



(i) nem tölt fel és nem továbbít olyan Anyagot, amely bármilyen szabadalmat, védjegyet, 

szolgáltatási védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogot sért; 

(j) nem töröl és nem módosít mások által közzétett Anyagot; 

(k) nem manipulálja vagy jeleníti meg másként a Honlapot framing, tükrözés vagy hasonló 

navigációs technológia felhasználásával, illetve kizárólag a Honlap főoldalához 

www.chubb.com kapcsolódik közvetlenül a fent meghatározott korlátozott engedélynek 

és a Honlaphoz való hozzáférésnek megfelelően; 

(l) senkit nem regisztrál, nem irat fel, nem próbál regisztrálni, felíratni bármilyen Termékre 

vagy Szolgáltatásra, vagy arról leíratni, amennyiben arra nincs kifejezett meghatalmazása 

a másik személytől; 

(m) másokról információt nem halászik illetve nem más módon nem gyűjt. A Tulajdonos 

fenntartja a jogot, hogy bármilyen megfelelőnek ítélt intézkedést megtegyen a fentiek 

tényleges vagy feltételezett megsértése esetén, ideértve többek között, a felhasználói 

hozzáférés és/vagy fiók felfüggesztését vagy megszüntetését.  

 

A Tulajdonos jogosult bármilyen feltételezett vagy állítólagos bűncselekmény vagy polgári jogi 

sérelem vizsgálatában a hatósággal és/vagy harmadik személyekkel együttműködni. Amennyiben 

ilyen jellegű korlátozás a Chubb Csoport Honlapjának Adatvédelmi Nyilatkozatában nem szerepel, a 

Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Tulajdonos megítélése szerint a vonatkozó 

jogszabályok, előírások, jogi eljárások vagy kormányzati felhívás betartása érdekében szükséges 

bármilyen információt kiadjon, illetve bármilyen információt vagy anyagot a saját belátása szerint 

szerkesszen, ne tegyen közzé vagy eltávolítson. 

 

BIZTONSÁG ÉS FELÜGYELET 

 

Jelszavas fiókok, jelszavak és biztonság – Amennyiben lehetőséget kapott, hogy a jelen Honlapon 

fiókot nyisson, mellyel az oldal jelszóval védett oldalaihoz is hozzáférhet, és ezt a lehetőséget ön 

elfogadja, akkor kérjük, hogy a regisztrációs folyamat befejezéseként pontos, teljes és naprakész 

adatokkal töltse ki a vonatkozó regisztrációs nyomtatványt, továbbá válasszon egy jelszót és egy 

felhasználói nevet! Kizárólag ön felel jelszava és fiókja titokban tartásáért, valamint a felhasználói 

fiókban történő tevékenységekért. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy (i) haladéktalanul értesíti a 

Tulajdonost fiókja jogosulatlan használatáról, illetve a biztonsági előírásokkal kapcsolatosan 

tudomására jutott visszaélésekről, és (b) minden alkalommal, mielőtt az oldalt elhagyja, teljes 

egészében kilép a felhasználói fiókjából. A Tulajdonos nem felel az ön jelszavának vagy fiókjának 

tudtával vagy tudta nélkül történő felhasználásából eredő károkért vagy veszteségekért. Ön azonban 

felelős minden, az ön fiókja vagy jelszava felhasználásával a Tulajdonosnak vagy egyéb 

személyeknek okozott kárért. Tilos mások felhasználói fiókját, akár a fióktulajdonos engedélyével, 

akár anélkül, használni. 

 

Felügyeleti jog – A Tulajdonos rendes körülmények között nem kíséri figyelemmel a Honlap 

általános használatát, illetve nem jogosult harmadik személy honlapok, elektronikus levelek, 

hírcsoportok, vagy egyéb a Honlapon vagy azon keresztül készített vagy elérhető anyagok tartalmát 

szerkeszteni. A Tulajdonos azonban fenntartja a jogot, hogy amennyiben szükségesnek tartja, 

bármikor ellenőrizze a használatot és eltávolítson minden olyan anyagot, mely a Tulajdonos saját 

belátása szerint esetlegesen illegális, felelősséget keletkeztet a Tulajdonos számára, a jelen 

Felhasználási Feltételeket sérti, vagy a Tulajdonos megítélése szerint nem felelnek meg annak a 

célnak, amire a Tulajdonos a Honlapot szánta. 

 

Harmadik személy oldalakra mutató hiperlinkek – A jelen Honlap tartalmazhat a Tulajdonostól 

eltérő személyek tulajdonában és üzemeltetésében levő egyéb oldalakra mutató hiperlinkeket. Ezek a 

hiperlinkek kizárólag hivatkozásként szerepelnek, és csak a felhasználók kényelmét szolgálják. Ezen 

honlapok felett felügyeleti joggal nem rendelkezünk, ezért sem tartalmukért, sem pontosságukért 

felelősséget nem vállalunk, és ha ezt kifejezetten nem jelezzük, ezen oldalakat nem támogatjuk. Ha a 

jelen Honlap olyan internetes oldalra mutató hiperlinket tartalmaz, melynek tulajdonosa, üzemeltetője 



vagy karbantartója nem a Tulajdonos vagy kapcsolt vállalkozásai, ön tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy az ilyen oldalakon található vagy elérhető tartalmakért, termékekért, szolgáltatásokért vagy 

egyéb anyagokért a Tulajdonos nem felel és nem tehető felelőssé. Nem vállalunk semmilyen 

felelősséget az ilyen harmadik személy honlapokon keresztül elérhető információkért, termékekért, 

hirdetésekért, tartalomért, szolgáltatásokért vagy szoftverekért, sem az ilyen honlapokhoz történő 

kapcsolódás eredményeként tett intézkedéseiért. Minden ilyen honlapnak valószínűleg megvannak a 

saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályai, amit javaslunk, hogy mindenkor olvasson el. A 

Tulajdonos nem köteles a jelen Honlapon linkeket fenntartani, és jogosult bármikor saját belátása 

szerint bármilyen indokkal a linkeket eltávolítani. A Tulajdonos és a kapcsolt vállalkozások sem 

közvetlenül, sem közvetetten nem felelnek az ilyen honlapokon vagy azokon keresztül elérhető 

tartalom, termékek, szolgáltatások vagy egyéb anyagok felhasználásával vagy azok alapján felmerült 

vagy állítólagosan felmerült károkért vagy veszteségekért. 

 

Harmadik személy tartalmak felett a Chubb Csoport nem gyakorol szerkesztői felügyeletet; 

Pontosságra vonatkozó nyilatkozat nincs – Amennyiben a jelen Honlapon szereplő bármely 

Tartalmat harmadik személyek bocsátják rendelkezésre, a Tulajdonos az ilyen Tartalmak 

vonatkozásában nem rendelkezik szerkesztői felügyeleti joggal, illetve felelősséggel. Ezért a 

harmadik személyek által a jelen Honlapon kifejezett vagy elérhető vélemények, nyilatkozatok, 

szolgáltatások vagy egyéb információk ezen harmadik személyek véleménye, nyilatkozata, 

szolgáltatása, illetve egyéb információja. Harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott 

vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információk pontosságáért vagy megbízhatóságáért a 

Tulajdonos nem vállal felelősséget, továbbá nem szavatolja, hogy a jelen Honlapon megjelenő 

Tartalom vagy szolgáltatók itt hivatkozott tartalmának felhasználása a Chubb Csoport tulajdonában 

nem levő vagy kapcsolt vállalkozásai közé nem tartozó harmadik személyek jogait nem sérti. 

 

Elektronikus kommunikáció – A Honlap látogatásakor, vagy ha e-mailt küld nekünk, elektronikusan 

kommunikál velünk. Ön hozzájárul, hogy elektronikus úton lépjünk mi is kapcsolatba önnel. A 

társaság e-mailben vagy a jelen Honlapon közzétett felhívások segítségével tartja önnel a kapcsolatot. 

Ön tudomásul veszi, hogy az önnek elektronikusan elküldött szerződések, értesítések, nyilatkozatok 

és egyéb kommunikációk megfelelnek az írásbeli kommunikációra vonatkozó minden jogszabályi 

követelménynek. 

 

Tartalommódosítás – A Tulajdonos a saját belátása szerint jogosult a Termékeket és 

Szolgáltatásokat, a Tartalmat vagy Szoftvert, illetve ezek bármely részét, önnek küldött értesítéssel 

vagy anélkül módosítani vagy megszüntetni. Sem a Tulajdonos, sem pedig a kapcsolt vállalkozások 

nem tartoznak ön vagy harmadik személyek felé felelősséggel a Termékek és Szolgáltatások, a 

Tartalom vagy Szoftver bármilyen módosításáért vagy megszüntetéséért. 

 

Adatvédelmi szabályzat – Adatvédelmi Szabályzatunk leírja, hogyan gyűjti, használja és védi a 

Chubb Csoport a nem nyilvános személyes adatokat, továbbá tájékoztatja önt arról, hogy a 

megszerzett adatok védelmét hogyan biztosítjuk és hogyan kezeljük. Kérjük, olvassa el a Chubb 

Csoport Honlapjának Adatvédelmi Nyilatkozatát! 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Jognyilatkozat – A jelen Honlapon szereplő információkat a Tulajdonos a felhasználók tájékoztatása 

céljából készítette azzal, hogy azokat nem olyan tanácsnak vagy ajánlásnak szánta, mely alapján a 

felhasználók eljárhatnak. A Tulajdonos megtett minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy megfelelő 

információkat és anyagot gyűjtsön össze, készítsen el és bocsásson a felhasználók rendelkezésére, de 

szavatosságot nem vállal a jelen Honlapon vagy a Tulajdonos által üzemeltetett egyéb honlapon 

található vagy hivatkozott információk pontosságáért, hiánytalanságáért vagy helyességéért. 

 

A jelen Felhasználási Feltételekben szereplő információk és leírások nem a Termékekre és 

Szolgáltatásokra vonatkozó feltételek és kizárások kiegészítéseként szolgálnak, hanem kizárólag 

általános tájékoztatás a céljuk; kérjük, hogy feltételek és kizárások hiánytalan megismerése érdekében 



olvassa el a mindenkor hatályban levő kötvényt és az adott Termék- vagy Szolgáltatási szerződést. 

Amennyiben a Chubb Csoporttól vagy harmadik személyektől Chubb Csoport termékei közül vásárol, 

úgy az ügyletre vonatkozó feltételek alkalmazandók a vásárlásra, és az ilyen vásárlást nem 

befolyásolja a jelen Honlap használata. 

 

A Honlap tervezési és oktatási eszközöket, többek között a kalkulátorokat, bocsáthat felhasználói 

rendelkezésére. Ezen eszközök és kalkulátorok segítségével „lehetséges” forgatókönyveket lehet 

lemodellezni, melyek eredménye csupán tájékoztató jellegű, és a meghatározott információkon és 

feltételezéseken alapul. Arra nincs semmilyen garancia, hogy a megjelenített eredmények pontosak, 

illetve hogy mindenkor elérhetők. Ezek az eszközök és kalkulátorok továbbá nem részei annak a 

tervezési jelentésnek, amelyért ön esetlegesen fizetett, még akkor sem, ha ezekben az eszközökben és 

kalkulátorokban szerepelnek olyan adatok, amelyek valamely jelentésből származnak vagy abban 

találhatók. 

 

A JELEN HONLAPOT ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. A TARTALMAKAT ÉS 

SZOFTVEREKET „MEGTEKINTETT” VAGY „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON 

BOCSÁTJA A TULAJDONOS RENDELKEZÉSRE, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN 

KIFEJEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE 

TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGI SZAVATOSSÁGOT VAGY A 

RENDELTETÉSSZERŰSÉGET. A TULAJDONOS NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, 

HOGY A TARTALOM VAGY A SZOFTVER PONTOS, NAPRAKÉSZ, FOLYAMATOS, NEM 

JOGSÉRTŐ, VÍRUS- VAGY HIBAMENTES, ILLETVE HOGY EZEKET A PROBLÉMÁKAT 

KIJAVÍTJA. 

 

Felelősség korlátozása – ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TULADJONOS 

NEM FELEL A HONLAP, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁTLATÁSOK, A TARTALOM VAGY A 

SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, VAGY A 

HONLAPHOZ, A TERMÉKEKHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, A TARTALOMHOZ VAGY 

SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB OKBÓL FELMERÜLŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 

VÉLETLEN, EGYEDI, KÖVETKEZMÉNYI VAGY A KÁR ÉRTÉKÉNÉL NAGYOBB 

KÁRTÉRÍTÉST MAGA UTÁN VONÓ KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 

TERMÉKVESZTESÉG, HASZNÁLAT KIMARADÁSA, ADATVESZTÉS VAGY EGYÉB 

IMMATERIÁLIS VESZTEGÉSEK OKOZTA KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A 

TULAJDONOST A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL IDŐBEN 

TÁJÉKOZTATTÁK. ÖN TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A HONLAP 

HASZNÁLATÁVAL LEMONDOTT A TULAJDONOS VAGY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI 

ELLENI KÖZVETLEN PERINDÍTÁS JOGÁRÓL, ILLETVE AZON JOGÁRÓL, HOGY A 

HONLAP HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEK VAGY KÁROK MIATT CSOPORTOS 

KERESETET NYÚJTSON BE. 

 

Bizonyos államok törvényei nem teszik lehetővé a törvényi szavatosságok korlátozását, sem pedig 

bizonyos károk kizárását vagy korlátozását. Amennyiben ilyen törvények vonatkoznak önre is, a fenti 

jognyilatkozatok, kizárások vagy korlátozások részben vagy egyáltalán nem vonatkoznak önre, és önt 

további jogok illethetik meg. 

 

Kártalanítás – Ön vállalja, hogy a Tulajdonost, a Chubb Csoportot, kapcsolt vállalkozásait és 

tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, vállalkozóit, megbízottait, engedélyeseit, szolgáltatóit, 

alvállalkozóit és beszállítóit kártalanítja és mentesíti a jelen Honlap ön általi használata és a jelen 

Felhasználási Feltételek megszegése miatt felmerülő veszteségek, kötelezettségek, kiadások, károk és 

költségek tekintetében, ideértve az ésszerű ügyvédi és eljárási díjakat. Amennyiben ön a Honlap vagy 

az oldalt közvetítő rendszerek működésében műszaki zavart okoz, vállalja a felelősséget a műszaki 

zavarból eredő vagy azzal okozott veszteségekért, kötelezettségekért, kiadásokért, károkért és 

költségekért, ideértve az ésszerű ügyvédi és eljárási díjakat. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy 

saját költségére bármely olyan ügyben, melyben önt kártérítési kötelezettség terheli a kizárólagos 



védelmet és irányítást átvegye, és ilyen esetekben ön köteles a Tulajdonossal a védekezésben 

együttműködni. 

 

A jelen Honlap a Felek által kikényszeríthető választottbírósági rendelkezéseket tartalmaz. 

Vitarendezés – A jelen Felhasználási Feltételekből vagy a jelen Honlap használatából, illetve azzal 

kapcsolatosan felmerülő vitákat vagy követeléseket a felek az American Arbitration Association 

kereskedelmi választottbíráskodás szabályai szerint választottbírósági eljárásban rendezik, azzal, hogy 

amennyiben ön a Tulajdonos vagy a Chubb Csoport bármely szellemi tulajdonhoz fűződő jogát 

bármilyen módon megsértette vagy veszélyezteti, úgy a Tulajdonos jogosult átmeneti vagy egyéb 

megfelelő intézkedés kérelmezni a Pennsylvaniai Nemzetközösség területén működő bármely állami 

vagy szövetségi bíróságon, és ön hozzájárul ezen bíróságok kizárólagos illetékességéhez. Az ilyen 

jogvitákat vagy követeléseket egyenként rendezik a felek, és azok nem vonatók össze más felek 

követeléseivel és jogvitáival. A választottbírósági eljárás helye Philadelphia, Pennsylvania, és a 

választottbíróság döntése bármely erre illetékes joghatóságban végrehajtható és/vagy 

kikényszeríthető. Mind Ön, mind pedig a Tulajdonos jogosult átmeneti vagy előzetes intézkedést 

kérelmezni a pennysylvaniai Philadelphiában illetékességgel rendelkező bármely állami vagy 

szövetségi bíróságon, amennyiben az az Ön vagy a Tulajdonos valamely olyan jogának vagy 

tulajdonának védelme érdekében szükséges a választottbírósági eljárás lezárásáig. Ön tudomásul 

veszi, hogy a pennsylvaniai Philadelphia bármely szövetségi vagy állami bíróságán eljárás indítható a 

jelen választottbírósági rendelkezés végrehajtása érdekében. 

 

Irányadó jog; Részleges érvényesség – A jelen Felhasználási Feltételekre az amerikai Pennsylvaniai 

 Nemzetközösség (Commonwealth of Pennsylvania) törvényei és a vonatkozó Egyesül Államokbeli 

szövetségi törvények az irányadók tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezések, kivéve, ha az adott 

jogszabály egy bizonyos joghatóságban az irányadó alkalmazandó jogszabály szerint nem 

alkalmazható. Amennyiben bármely illetékességgel rendelkező bíróság valamely rendelkezést 

törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét és 

végrehajthatóságát nem érinti. Az egyes részek címei kizárólag tájékoztató jellegűek, és a 

rendelkezések értelmezését és hatályát nem befolyásolják. 

 

Nemzetközi felhasználók – A jelen Honlapot a Tulajdonos az Amerikai Egyesült Államokban 

található irodáiból felügyeli és működteti. Nem vállalunk szavatosságot arra, hogy a jelen Honlapon 

található anyagok az Egyesül Államokon kívül is megfelelők vagy elérhetők, illetve hogy a 

Tartalomhoz bármely országban és/vagy területen törvényesen lehet hozzáférni. Ön nem használhatja 

a Honlapot vagy exportálhatja a Honlap elemeit az Egyesült Államok export jogszabályainak és 

rendelkezéseinek megszegésével. Amennyiben ön az Egyesült Államokon kívülről használja 

Honlapunkat, ön felel a vonatkozó jogszabályok és szabályozások betartásáért. 

 

A Tulajdonos nem szavatolja, hogy az itt szereplő információk, anyagok vagy funkciók bármely más 

joghatóságban megfelel a jogszabályoknak és előírásoknak. A Honlap nem szól olyan joghatóságban 

található személyeknek, ahol (az adott személy állampolgársága, lakhelye, nemzetisége vagy egyéb 

ok miatt) a Honlapnak és tartalmának közzététele vagy elérhetősége a helyi törvényeket vagy 

előírásokat sérti. Az olyan személyeknek, akikre ilyen korlátozások vagy tiltások vonatkoznak, tilos a 

jelen Honlap látogatása vagy használata. Ha a jelen Honlapot látogatja vagy használja, azt önkéntesen 

teszi, és kizárólag ön felel a vonatkozó helyi jogszabályok és előírások betartásáért.  

 

Teljes megállapodás – A jelen Felhasználási Feltételek, a Chubb Csoport Honlapjának Adatvédelmi 

Nyilatkozata és a Tulajdonos által a Honlapon esetlegesen közzétett egyéb szabályzatok együtt 

alkotják a Tulajdonos és ön között a jelen Honlap, a Tartalom és a Szoftver használatával 

kapcsolatosan létrejött megállapodást, továbbá hatályon kívül helyeznek minden a Tulajdonos és ön 

között a jelen Honlap használatával kapcsolatosan létrejött korábbi megállapodást, ideértve a jelen 

Felhasználási Feltételek korábbi változatait. A Tulajdonos jogosult minden további értesítés nélkül 

bármikor frissíteni a jelen Felhasználási Feltételeket a módosított Felhasználási Feltételeknek a 

Honlapon történő közzétételével, és amennyiben ön ezt követően a Honlapot használja, azzal 

elfogadja és irányadónak ismeri el ezen új Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételek 



mindaddig hatályban maradnak, amíg a Tulajdonos azokat bármikor értesítés nélkül felmondja vagy 

módosítja. Felmondás esetén a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő jognyilatkozatok, valamint 

felelősségkorlátozások továbbra is érvényben maradnak. A jelen Felhasználási Feltételek magukban 

foglalnak minden a jelen Honlapon szereplő egyéb értesítést, szabályzatot, jognyilatkozatot és egyéb 

feltételt; azzal azonban, hogy amennyiben ezen egyéb feltételek és a jelen Felhasználási Feltételek 

között bármilyen ellentmondás van, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók. A jelen 

Felhasználási Feltételek nyomtatott változata az oldal használatán alapuló vagy azzal kapcsolatos 

bármilyen peres vagy közigazgatási eljárásban ugyanúgy és ugyanolyan feltételek mellett 

befogadható, mint bármilyen más üzleti dokumentum és nyilvántartás, melyet eredetileg 

nyomtatásban készítettek és tartanak karban. 

 

Chubb CSOPORT HONLAP – ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

 

A jelen Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Chubb Group Holdings, Inc. és/vagy annak egy vagy 

több kapcsolt vállalkozása („Tulajdonos”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) a Chubb Biztosító és 

Viszontbiztosító Társaságok Csoportján belül (együttesen az „Chubb Csoport”). A Chubb Csoport 

tagjai a világ különböző országaiban és joghatóságai területén biztosítási és/vagy viszontbiztosítási 

tevékenység végzésére engedéllyel vagy egyéb jóváhagyással rendelkező biztosító és viszontbiztosító 

társaságok. A Chubb Csoporthoz tartoznak még olyan társaságok is, amelyek a biztosítói iparág és 

más ügyfelek számára szolgáltatásokat nyújtanak. 

 

Tilos a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatában szereplő információkat olyan országokban vagy 

joghatóságokban, illetve olyan személyeknek felhasználni, ahol vagy akiknek ezt jogszabály 

tiltja. Amennyiben ez önre alkalmazandó, úgy ön nem jogosult a jelen Honlapon szereplő 

bármely információt igénybe venni vagy felhasználni. 

 

A jelen Honlap vagy (amennyiben az adott honlap másként nem rendelkezik) bármely Chubb 

Csoport honlap használatával ön kötelezőnek fogadja el a jelen Honlap Adatvédelmi 

Nyilatkozatának feltételeit és a Felhasználási Feltételeket. Kérjük, hogy rendszeresen olvassa el 

a jelen Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatának feltételeit, mivel fenntartjuk a jogot, hogy a jelen 

Adatvédelmi Nyilatkozatot vagy a Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsuk vagy 

kiegészítsük. 

 

A Chubb Csoport a honlapunkat látogató személyektől gyűjtött nem nyilvános személyes adatok 

védelmét fontos feladatának tartja. Szeretnénk, ha ön is tudná hogyan és miért gyűjtjük, kezeljük és 

adjuk át az ön személyes adatait honlapunkon. A jelen Honlap Adatvédelmi Nyilatkozata tájékoztatást 

nyújt a Chubb Csoport jelen Honlapon gyűjtött adatokkal kifejezetten kapcsolatos gyakorlatáról és 

folyamatairól. 

 

A JELEN HONLAPON GYŰJTÖTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

 

Mi kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk öntől, amelyeket ön önként bocsátott a 

rendelkezésünkre. Számunkra a „személyes adat” olyan adat, amely önre nézve egyedi, ilyen lehet 

például az ön telefonszáma, neve, kora, címe és társadalombiztosítási száma. Amennyiben valamely 

képernyőnk vagy oldalunk olyan adatot kér, amit nem kíván megosztani velünk, kérjük, ne adja meg 

az adatot és ne használja tovább az adott képernyőt vagy oldalt. 

 

Amennyiben bármilyen személyes adatot bocsát a rendelkezésünkre, azt kizárólag a gyűjtés helyén 

jelzett célokra használjuk fel, és az ilyen adatokat a Chubb Csoporton kívül nem értékesítjük, arra 

engedélyt nem adunk, illetve nem adjuk ki, kivéve, ha (1) erre ön kifejezetten felhatalmaz minket, (2) 

az vállalkozóink vagy megbízottaink szolgáltatásainak nyújtásához szükséges, (3) arra a termékeink 

vagy szolgáltatásaink önnek történő nyújtásához van szükség, (4) az adatokat a nevünkben marketing 

szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak vagy egyéb velünk közös marketing megállapodásban levő 



társaságoknak továbbítjuk, (5) összeolvadással, konszolidációval, felvásárlással, eladással vagy egyéb 

vállalati átszervezéssel kapcsolatosan adjuk ki, vagy (6) az egyébként a jogszabályok szerint 

szükséges vagy megengedett. 

 

TITOKTARTÁS ÉS BIZTONSÁG 

 

A honlapunkon önről gyűjtött személyes adatokhoz kizárólag munkavállalóink, kapcsolt 

vállalkozásaink munkavállalói vagy egyéb olyan személyek férnek hozzá, akiknek az adatokra az 

önnek nyújtott szolgáltatáshoz vagy a rendes üzleti tevékenységük folytatása során van szükségük. A 

személyes adatok védelme érdekében megteszünk minden szükséges adminisztratív, technikai és 

fizikai intézkedést. Ha honlapunkon különleges adatokat (mint például a hitelszáma vagy a 

társadalombiztosítási száma) ad meg, az ilyen adatokat biztonsági alréteg (secure socket layer – SSL) 

vagy hasonló technológiával titkosítjuk honlapunkra történő átvitele közben. Felhívjuk azonban arra 

figyelmét, hogy az elektronikus kommunikáció, így az internet sem, tökéletesen biztonságos, és az így 

továbbított adatainak biztonságát nem tudjuk garantálni. 

 

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓ ELLENŐRZÉSÉNEK JOGA 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek. Mindenki jogosult az 

általunk gyűjtött bármilyen személyes adatait megtekinteni és kijavítani, kivéve a követelésekkel, 

vagy büntetőjogi vagy polgári eljárással kapcsolatos adatokat. Amennyiben személyes adatait kívánja 

ellenőrizni, kérjük, keressen minket az alábbiakban található elérhetőségeken.  

 

MÁS OLDALAKRA MUTATÓ LINKEK 

 

Az ön kényelme érdekében a honlapon lehetnek olyan honlapokra és oldalakra mutató linkek, 

amelyeket nem mi felügyelünk. Nem vállalunk felelősséget olyan honlapok vagy oldalak adatvédelmi 

gyakorlatáért, melyek nem tartoznak a mi irányításunk alá, továbbá az ilyen honlapokat vagy 

oldalakat, ezeken a honlapokon vagy oldalakon leírt vagy kínált szolgáltatásokat vagy termékeket, 

illetve ezeken a honlapokon vagy oldalakon megjelenő tartalmakat nem támogatjuk. Mielőtt 

bármilyen személyes adatot megadna, kérjük, figyelmesen olvassa el az adott honlap adatvédelmi 

szabályzatát. 

 

A „COOKIE-K” VAGY EGYÉB ADATGYŰJTŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

A cookie olyan adat, amit az internetszerver helyez el az ön számítógépén, amikor egy internetes 

oldalra látogat. Az internetes honlapok a cookie-kat főként a felhasználói élmény javítására 

használják, és az eddigi ismeretek szerint nem továbbítanak vírus, illetve semmilyen más módon nem 

károsítják az ön számítógépét. Sok cookie csak az adott honlap látogatásának vagy használatának 

idejére él. Vannak olyanok, amelyeknek van lejárati ideje, vagy addig maradnak a számítógépén, 

amíg ön nem törli azokat. 

 

A cookie-k használatának számos célja lehet – például a felhasználói tevékenység folyamatosságának 

biztosításához, kutatási vagy egyéb célból a honlapunk használatára vonatkozó adatok gyűjtése, vagy 

hogy szervereink megjegyezzék az ön számítógépét, hogy aztán a beállításait és/vagy azonosító 

adatait felismerjék, és így ne kelljen minden alkalommal, amikor honlapunkra látogat ezeket az 

adatokat megadnia. 

 

Az általunk használt cookie-k csak a jelen honlapon végzett online tevékenységét követik nyomon, és 

nem követik az ön egyéb internetes tevékenységét. Cookie-jaink személyes adatokat nem gyűjtenek.  

 

Ön eldöntheti, hogy a cookie-kat számítógépén engedélyezi-e, és ha igen, hogyan, ha böngészőjében 

elvégzi a megfelelő beállításokat vagy kiválasztja a megfelelő opciókat. Ha azonban úgy dönt, hogy 

nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor egyes online termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy a 

honlap bizonyos funkcióit esetlegesen nem fogja tudni igénybe venni. 



 

Alkalmanként más társaságokat is megbízhatunk, hogy honlapunkon cookie-kat helyezzenek el és 

számunkra adatokat gyűjtsenek. Bizonyos esetekben a honlapunkhoz igénybe vett webszerver 

üzemeltetésével is megbízhatunk egy másik céget. Az ilyen társaságok által a cookie-k segítségével 

gyűjtött információkat a fentieknek megfelelő módon használjuk fel. 

 

A cookie-kon kívül más eszközöket is használhatunk a honlapunk használatával kapcsolatosan önre 

vonatkozó nem személyes adatok passzív gyűjtésére, mint például a „clear GIF” (kis képbe ágyazott 

adatdarabkák a honlapunkon, melynek segítségével követni tudjuk, hogy ön hogyan használja a 

honlapunkat) használata, valamint a „click stream” (az internet és a honlapunk böngészése közben 

hátra hagyott virtuális nyom) adatok elemzése. A clear GIF-eket és a click stream adatokat kizárólag 

arra használjuk, hogy névtelen adatokat gyűjtsünk oldalunkon tett látogatásairól. Ha a cookie-k 

használatát nem engedélyezi, akkor a clear GIF-ek sem követik az ön tevékenységét, és ezzel 

megakadályozza, hogy bizonyos egyéb névtelen egyedi adatokat, például IP címet, gyűjtsünk, de a 

clear GIF akkor is rögzíti a névtelen látogatást.  

 

A cookie-k, clear GIF-ek a click stream adatok elemzésének és egyéb eszközök segítségével önről és 

a honlapon tett látogatásairól gyűjtött nem személyes adatokon kívül, ön által online, például 

eszközeink és kalkulátoraink használata közben rendelkezésünkre bocsátott információkat is 

gyűjthetünk. 

 

Fenntartjuk a jogot, hogy ezen összegyűjtött, névtelen adatokat (ideértve az öntől és más honlap, 

eszköz és kalkulátor felhasználótól begyűjtött adatokat) bármilyen célra felhasználjuk és megosszuk 

harmadik személyekkel, feltéve, ha azt a jogszabályok nem tiltják. 

 

A HONLAP ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A jelen Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát bármikor jogosultak vagyunk módosítani. A Honlap 

Adatvédelmi Nyilatkozatának bármilyen módosítása vagy változtatása a közzététellel lép hatályba. 

Amennyiben ön a jelen Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatának módosított változatának közzétételét 

követően is használja a honlapjainkat, úgy az a módosított Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásának 

tekinthető. Amennyiben ön nem fogadja el a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot, kérjük, hogy a 

honlapjainkat ne használja! 

 

KAPCSOLAT 

Ha személyes adatait kívánja ellenőrizni vagy ha bármilyen kérdése van a jelen Honlap Adatvédelmi 

Nyilatkozatával kapcsolatosan, illetve ha szeretne többet megtudni arról, hogyan védjük személyes 

adatait, az alábbi címre írhat nekünk: Chubb Group Holdings Corporate Communications c/o Web 

Manager, 1133 Avenue of Americas, 44th floor, New York, N.Y. 10036. 

 

Utolsó frissítés: 2017.május 2. 


