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BIZTOSÍTOTT SZEMÉLY („BIZTOSÍTOTT”) 
Minden egyes adós, akire a Munkanélküliségre és Keresőképtelenségre Szóló biztosítás 
Biztosítási Feltételei alapján biztosítási fedezet vonatkozik.

A BIZTOSÍTÁS LEÍRÁSA 
A Biztosító biztosítási fedezetet nyújt az olyan adósnak, akire a Biztosító és a Banco Primus 
Magyarországi Fióktelepe között 2008. május 12-én létrejött csoportos biztosítási szerző-
dés (a továbbiakban: a „Biztosítási Szerződés”) vonatkozik.
A biztosítási fedezet az alábbi eseményekre terjed ki:

a Biztosított munkaviszonyának megszűnése, vagy
a Biztosított keresőképtelensége.

A Biztosított munkanélkülisége vagy keresőképtelensége esetén a Biztosító a biztosítási 
összeget fi zeti ki (mely a törlesztő részlet összegével egyenlő, de maximum 300 000 Ft 
törlesztő részletenként) a Munkanélküliségre és Keresőképtelenségre Szóló biztosítás 
Biztosítási Feltételeinek megfelelően.
A biztosítás a világ bármelyik országában bekövetkező biztosítási eseményre kiterjed, 
kivétel a Biztosított munkaviszonyának megszűnése, amely esetén a biztosítás területi 
hatálya Magyarország területe.

•
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A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI
A biztosítási fedezet arra a Biztosítottra terjed ki, aki

a Banco Primus Magyarországi Fióktelepével kölcsönszerződést kötött;
18. életévét betöltötte, és még nincs 65 éves;
egészséges (azaz nem áll fenn vele kapcsolatban előzetesen fennálló betegség 
vagy krónikus egészségi állapot);
jelenleg nem átmenetileg keresőképtelen;
az elmúlt 12 hónapban ugyanazon okból kifolyólag és 30 egymást követő napot 
meghaladóan nem volt keresőképtelen állapotban;
az elmúlt 12 hónapban munkavállalóként teljes munkaidőben folyamatosan alkal-
mazásban állt;
nem áll próbaidő alatt és – a biztosítási nyilatkozat aláírásáig – (1) sem ő, sem a mun-
káltatója nem szüntette meg a munkaviszonyt rendes vagy rendkívüli felmondás-
sal, és nem kezdeményezték annak a közös megegyezéssel történő megszüntetését 
(2) nem nyújtotta be a munkáltatójának lemondását, és nem kapott a munkáltatótól 
semmilyen elbocsátási nyilatkozatot;
nincs tudomása olyan tényről vagy előjelről, amely szerint munkaviszonyának meg-
szüntetésére kerülne sor az őt foglalkoztató társaság átszervezése, leépítése, lehet-
séges csődeljárása vagy felszámolása eredményeként; és
aláírta a biztosítási nyilatkozatot.

A Biztosított kijelentette, hogy nincs tudomása semmilyen előzetesen fennálló betegség 
létéről. Ha tudomása van ilyenről, az a Biztosító által a Biztosított részére nyújtott biztosí-
tási fedezet fennállását nem érinti, a Biztosító azonban nem teljesít olyan kifi zetést, amely 
bármely előzetesen fennálló betegséggel összefüggésben felmerült biztosítási esemény-
nyel kapcsolatos. 

SZERZŐDŐ FÉL/ENGEDMÉNYES
Banco Primus Magyarországi Fióktelepe
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország 

BIZTOSÍTÁSI DÍJ
A biztosítási díj a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg alapján kerül 
kiszámításra.

A biztosítási díj egyszeri díj, amelyet a Banco Primus Magyarországi Fióktelepe forintban 
fi zet meg. A biztosítási díj a kölcsönszerződés teljes tartamára vonatkozik, és a kölcsönszer-
ződés megkötésekor egy összegben esedékes. A Banco Primus Magyarországi Fióktelepe 
a kifi zetett biztosítási díj arányos részét a Biztosítottra hárítja.

A KOCKÁZATVISELÉS SZABÁLYAI, 
A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉN
Csak a munkaviszonyban álló Biztosított jogosult a munkanélküliség utáni biztosítási 
összegre, azzal a feltétellel, hogy a biztosítási nyilatkozat aláírását 12 hónapos folyamatos 
munkaviszony előzte meg. A Biztosító nem tekinti a munkaviszony megszakadásának, ha 
a Biztosított legfeljebb 14 egymást követő napot meg nem haladó időtartam alatt bármi-
lyen okból nem állt munkaviszonyban.

•
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A biztosítási összeg csak akkor jár a Biztosítottnak, ha a Biztosított bejelentkezik álláske-
resőnek, és az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési járadékra jogosult. A Bizto-
sítottnak munkanélküliség utáni biztosítási összeg abban az esetben jár, ha a Biztosított 
munkaviszonya a biztosítási nyilatkozat aláírásától számított 90 napon túl szűnt meg.
A Biztosított a munkaviszonya megszűnését követően hatvan (60) napig folyamatosan 
fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. A Biztosított minden 
további harminc (30) napig folyamatosan fennálló munkanélküliség esetén egy (1) biztosí-
tási összegre tarthat igényt, feltéve, hogy az illetékes Munkaügyi Központból álláskeresési 
járadékra jogosult. A Biztosított biztosítási összegre maximálisan 180 napig fennálló folya-
matos munkanélküliség után jogosult.
Munkanélküliség esetén egyes Biztosítottak vonatkozásában a biztosítási szolgáltatás max-
imális összege nem lehet több, mint 6 biztosítási összeg a biztosítási fedezet tartama alatt.
Munkanélküliség miatt ismételten benyújtott szolgáltatási igény esetén a Biztosítottnak 
legalább 180 folyamatos napot kell várnia a következő igénybejelentés előtt.

KERESŐKÉPTELENSÉG ESETÉN
A biztosítási összeg csak akkor kerül kifi zetésre, ha a Biztosított keresőképtelensége a biz-
tosítási nyilatkozat aláírását követő 90 napon túl következett be.
A Biztosított hatvan (60) napig folyamatosan fennálló keresőképtelenség esetén, egy (1) biz-
tosítási összegre jogosult. A Biztosított minden további harminc (30) napig folyamatosan 
fennálló keresőképtelenség esetén egy (1) biztosítási összegre jogosult. A Biztosított biztosí-
tási összegre maximálisan 360 napig fennálló folyamatos keresőképtelenség után jogosult.
Munkanélküliség esetén az egyes Biztosítottak vonatkozásában a biztosítási szolgáltatás 
maximális összege nem lehet több, mint 24 biztosítási összeg a biztosítási fedezet tarta-
ma alatt.
Keresőképtelenség miatt ismételten benyújtott szolgáltatási igénnyel kapcsolatban:

ha a Biztosított keresőképtelenségének ugyanaz az oka, a Biztosított legalább 
180 napot köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelenség miatt újból szolgáltatási 
igényt terjeszt elő;
ha a Biztosított keresőképtelenségének más az oka, a Biztosított legalább 30 napot
köteles várni azelőtt, hogy keresőképtelensége miatt újból szolgáltatási igényt 
terjeszt elő.

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 
A Biztosító a szolgáltatását a szolgáltatási igénnyel kapcsolatos, a Biztosítási Feltételekben 
meghatározott valamennyi információ és dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül 
teljesíti. Ha a szolgáltatási igényt ezen időtartam alatt nem lehet elbírálni, akkor a Biztosító 
a biztosítási összeget a Biztosító helytállási kötelezettségének megállapításától számított 
30 napon belül fi zeti ki. A Biztosító a biztosítási összeget az engedményesnek fi zeti ki.

A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
A kockázatviselés a biztosítási nyilatkozat Biztosított általi aláírásának napját követő nap 
0 órakor kezdődik.

BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK
A biztosítási időszak minden Biztosított tekintetében megegyezik a kölcsönszerződés idő-
tartamával.

•

•



MENTESÜLÉS ESETEI MENTESÜLÉS KERESŐKÉPTELENSÉG ESETÉN
A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a keresőképtelenség az alábbi-
akkal összefüggésben következik be:

alkohol, kábítószer vagy egyéb bódult vagy kábult állapot, kivéve, ha arra orvosi 
javallatra vagy orvosi felügyelet mellett került sor;
önkezűleg okozott sérülések, függetlenül attól, hogy beszámítható vagy nem beszá-
mítható elmeállapotban került-e rá sor, vagy a Biztosított kérésére harmadik fél 
által okozott sérülések; vagy
a Biztosított által elkövetett bármely bűncselekmény, ideértve a közúti szabály-
sértéseket.

 
KIZÁRÁSOK ÁLTALÁNOS (VALAMENNYI KOCKÁZATRA IRÁNYADÓ) KIZÁRÁSOK
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a szolgáltatási igényre okot 
adó esemény az alábbiakkal összefüggésben következett be:

háború (ideértve a polgárháborút), függetlenül attól, hogy hadüzenettel indított 
vagy sem, statárium, lázadás, terrorizmus, szabotázs, forradalom vagy katonai fel-
kelés vagy törvényes katonai bitorló hatalom cselekedete, ideértve tömegpusztító 
fegyverek által okozott azonnali és hosszú távú károkat;
ionizáló sugárzás vagy nukleáris fűtőanyagból vagy nukleáris hulladékból származó 
radioaktív szennyeződés vagy nukleáris berendezésből származó bármely veszély 
vagy toxikus szennyeződés; vagy
sztrájk, forrongás és polgári engedetlenség.

KIZÁRÁSOK MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉN
Munkanélküliség esetén a Biztosító nem viseli a kockázatot, ha:

a Biztosított az elmúlt 12 hónapban nem állt teljes munkaidőben folyamatosan 
alkalmazásban;
a Biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor szóban vagy írásban ar-
ról értesült, hogy munkaviszonyát meg fogják szüntetni;
a munkáltató a Biztosítottat a biztosítási nyilatkozat aláírása előtt bármikor írás-
ban arról értesítette, hogy a munkáltató szervezet vagy annak egy részének tulaj-
donjoga egy másik szervezetre száll át, és ennek következtében a foglalkoztatás 
módjában változásokra vagy létszámcsökkentésre (a Biztosítottra is kiterjedően) 
kerül sor;
a munkanélküliség a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetése miatt követ-
kezik be;
a Biztosított munkaviszonyát rendes felmondással megszünteti (kivéve, ha erre rend-
kívüli felmondással került sor), vagy a munkaviszony közös megegyezéssel vagy 
a Biztosított által munkakörében elkövetett kötelezettségszegés vagy egyéb vétség 
miatt a munkáltató rendkívüli felmondásával megszűnik; 
a Biztosítottat Kapcsolódó személy alkalmazza; 
a Biztosított a biztosítási nyilatkozat aláírásakor határozott időtartamra szóló mun-
kaszerződés alapján áll alkalmazásban, és a munkanélküliség azért következik be, 
mert a határozott időtartam lejár; 
a Biztosított bármely jövedelemszerző tevékenységbe kezd; vagy
a Biztosított vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, munkaerő-kölcsönzés keretében 
vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatásban áll.
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KIZÁRÁSOK KERESŐKÉPTELENSÉG ESETÉN
A Biztosító keresőképtelenség esetén nem viseli a kockázatot, ha az az alábbiakkal össze-
függésben következett be:

bármely azzal összefüggésben bekövetkezett baleset, hogy a Biztosított veszélyes 
vagy extrém sportot űzött. Ilyen különösen a bokszolás, bob, szánkózás, motoros 
és autós sportok, lovaglás, hegymászás, barlangászás és sziklamászás, vitorlázó 
repülés, siklórepülés, hőlégballonozás, ejtőernyőzés, vívás, önvédelmi sportok, vad-
vízi evezés, vízbeugrás, könnyűbúvárkodás, sportversenyeken, rallykon és edzésen 
történő aktív részvétel;    
a Biztosított tevékenysége mint profi  sportoló, a biztonsági erők tagja, bányász, 
kaszkadőr, haditudósító vagy robbanóanyag kezelő;
a Biztosított előzetesen fennálló betegsége vagy krónikus állapota; 
hátfájás vagy hasonló állapot, kivéve, ha rendelkezésre áll az ezt alátámasztó orvosi 
bizonyíték, pl. röntgen felvételek, MRI vagy CT felvételek vagy bármely más érvényes 
radiológiai bizonyíték;
pszichiátriai betegség vagy elmezavar, ideértve a stresszt, és a stressz okozta álla-
potokat, kivéve, ha az erre jogosult orvos ezt diagnosztizálta;
olyan orvosi műtétek és kezelések, amelyek orvosilag nem indokoltak, ideértve 
a kozmetikai műtéteket vagy szépítő kezeléseket; 
rendes lefolyású terhesség; 
a Biztosított indokolatlanul nem fordult orvoshoz, vagy az orvos utasításait nem 
tartotta be, vagy orvosi ellenőrzés vagy szakképzett személyzet felügyelete nél-
kül vetette magát alá kezelésnek, kivéve, ha ez a Biztosítottat ért baleset miatt 
a Biztosított életének megmentése érdekében válik szükségessé;
a Biztosított katonai vagy utasszállításra nem jogosult magánrepülő pilótájaként, 
személyzetének tagjaként vagy utasaként repült; vagy
katonai szolgálat. 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Biztosítási titok minden olyan, a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító egyes 
ügyfeleinek (ideértve a szerződő felet, a Biztosítottat, az Engedményest és a károsultat is) 
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kö-
tött szerződéseire vonatkozik (a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 
LX. törvény (a továbbiakban: a „Biztosítási Törvény”) 153.§-a). 

A Biztosító azokat a biztosítási titkokat jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződések 
megkötésével és nyilvántartásával, valamint a szolgáltatási igényekkel és a biztosítási 
szolgáltatással összefüggnek. A Biztosító ezen adatokat csak a biztosítási szerződés meg-
kötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó 
követelések megítéléséhez, vagy a Biztosítási Törvényben meghatározott egyéb célhoz 
szükséges mértékben kezelheti. A Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt és 
a biztosítás megszűnését követően egészen addig jogosult az adatokat kezelni, ameddig 
a biztosítás alapján követelés érvényesíthető.

A Biztosított a biztosítási szerződés megkötésével meghatalmazza a Biztosítót, hogy a 
szerződés megkötésével és fenntartásával, valamint a Biztosító szolgáltatásaival köz-
vetlenül kapcsolatos adatokat – ideértve a Biztosított egészségére vonatkozó adatokat 
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– beszerezze és rögzítse, és az adatokat e körben felhasználja (a biztosítási szerződés 
megkötésével az ezen adatokat szolgáltató és a Biztosítottat kezelő intézmények és 
személyek mentesülnek a titoktartási kötelezettség alól).

A Biztosító köteles az ügyfeleire vonatkozó biztosítási titkot megőrizni. A biztosítási titok 
csak az ügyfél (szerződő fél, Biztosított, Engedményes, károsult) kiszolgáltatható bizto-
sítási titokkört pontosan megjelölő írásos nyilatkozatának birtokában vagy a Biztosítási 
Törvényben meghatározott esetekben adható ki harmadik félnek. 

Ez utóbbi értelmében a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a feladatkörében eljáró Felügyelettel;
a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyész-
séggel;
büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljá-
rás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági 
végrehajtóval;
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel;
az adóhatósággal, ha az adóhatóság felhívására a biztosítót a törvényben megha-
tározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből 
eredő adókötelezettség alá eső kifi zetésről törvényben meghatározott kötelezett-
ség terheli;
a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli 
biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képvise-
letével, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetí-
tői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében 
eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;
a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.§ (2) bekezdésében foglalt egész-
ségügyi hatósággal;
a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati esz-
közök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel;
a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén 
a kockázatvállaló biztosítókkal;
az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében 
a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel;
az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány 
tekintetében az átvevő biztosítóval;
a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekin-
tetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát 
kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, 
a Kártalanítási Szervezettel, kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve 
a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési bal-
esetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett 
másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni;
a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszerve-
zett tevékenységet végzővel;
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fi óktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket 
kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint 
a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jog-
szabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal –
a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval;
a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal szemben. 

A KOCKÁZATVISELÉS VÉGE 
A kockázatviselés az alábbi események bármelyikének bekövetkezése időpontjában meg-
szűnik:

a Biztosított betölti 65. életévét;
a kölcsönszerződés megszűnik vagy elállnak tőle;
a kölcsön visszafi zetésre kerül;
a Biztosított nyugdíjjogosulttá válik;
azon a napon, amikor jogerős határozatban a Biztosítottat teljes mértékben és vég-
legesen rokkanttá nyilvánítják;
a Biztosított meghal; vagy
a Biztosító a biztosítási szerződés szerint járó valamennyi szolgáltatását teljesítette.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A Biztosítási Szerződésre és a Biztosítási Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók.

SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK ÉS PANASZOK BEJELENTÉSE, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Banco Primus Magyarországi Fióktelepe és a Biztosított írásban emelhet panaszt a Biz-
tosítónak a Biztosítási Szerződés vagy a Biztosítási Feltételek alapján történő eljárásával 
kapcsolatban. A panasz az alábbi címre küldendő

Genworth Financial 
Citibank Torony 
Bank Center 
Szabadság tér 7. 
1054 Budapest  
Tel: +36 1 474 8133

A Biztosított panaszával a Biztosító engedélyezési és felügyeleti hatóságához, a Financial
Services Authority-hez (25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS), vala-
mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.),
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6.) vagy a békéltető
testületekhez, továbbá bírósághoz is fordulhat. 
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Banco Primus Fióktelep Magyarország
1134 Budapest, Váci út 33.
Tel: 06 1 802 4455
www.bancoprimus.hu
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