BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
I.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) és 19. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló
36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (Rendelet) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezet és a kérelmező (ügyfél) jogi képviselője – a kérelmét,
bejelentését vagy egyéb beadványát az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs
rendszerében (ERA rendszer) elérhető, az adott beadvány céljára eljárásra rendszeresített elektronikus
űrlapon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB
által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével nyújtja be.
Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az Eügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a
mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai,
tájékoztatásai és egyéb közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a
pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.
A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem
benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson belül a Tevékenységi engedélyezés
menüpontban található „Biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem”
elnevezésű BIZT_1022_v1 számú elektronikus űrlap használata szükséges.
Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus
dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre
állnak:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/eugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok
Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz kapcsolódó további tájékoztatók az alábbi
menüpontban
érhetők
el:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok

II.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 46. § (1) bekezdése értelmében a
biztosító vagy a viszontbiztosító a biztosítási tevékenységét részben vagy egészben – saját elhatározásból
– az MNB engedélyével megszüntetheti, ha a kérelemmel érintett ág, ágazat vagy viszontbiztosítási
tevékenység vonatkozásában a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységből eredő minden
kötelezettségét teljesítette.
A tevékenység részben történő megszűntetése esetén a biztosítónak rendelkeznie kell a módosított
tevékenység folytatásához szükséges, a Bit. 45. §-ában meghatározott feltételekkel.
A biztosító tevékenysége megszüntetésének engedélyezéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása
szükséges:
a) hatályos alapszabály, egyesület esetén hatályos taglista;
b) a biztosító alapszabálya szerint a tevékenység megszüntetéséről dönteni jogosult szerv határozata;
c) kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó éves beszámoló;
d) a közvetlen biztosítási ügyletekből és a viszontbiztosítási ügyletekből származó kötelezettségek
bemutatása, az alátámasztó bizonylatokkal együtt;
e) még fennálló kötelezettségek esetén a kötelezettségek rendezésére készített terv;
f)
a biztosítási tevékenységből eredő valamennyi kötelezettség teljesítésének igazolása, amely
elsősorban az alábbi módokon történhet (Bit. 250. § (2) bekezdés):
▪ az MNB által korábban határozattal engedélyezett állományátruházás végrehajtásáról
készített jegyzőkönyv benyújtásával, vagy
▪ az ügyfelekkel kötött megállapodás benyújtásával.

g)

a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közölt az MNB-vel (űrlapon megteendő nyilatkozat!). (Mnbtv. 59. § (2) bekezdés)

Az MNB – a tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély megadását megelőzően – a biztosítottak
érdekeinek megóvása céljából meghatározhatja azokat a Bit. rendelkezéseivel összefüggésben
indokolható részletes feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a biztosító a működését – az arra
vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni. (Bit. 250. § (4) bekezdés)
Ha a biztosító és a viszontbiztosító a biztosítási vagy a viszontbiztosítási tevékenységét teljes egészében
megszünteti, köteles az elnevezéséből a biztosítóra vagy a viszontbiztosítóra utaló megnevezést törölni.
(Bit. 46. § (4) bekezdés)
A biztosító jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról és a végelszámolás elrendeléséről szóló döntés
meghozatalára, továbbá a végelszámolás megindításáról szóló változásbejegyzési kérelem bírósághoz
történő benyújtására az MNB tevékenység megszüntetését teljes egészében engedélyező határozatát
követően kerülhet sor. (Bit. 250. § (6) bekezdés)

Frissítve: 2019. március

