Biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése
Benyújtás előtt

Q&A
•

Engedélyköteles-e a biztosítási tevékenység
módosítása?
Igen. A biztosítók számára a Bit. lehetővé teszi,
hogy a tevékenységi engedély megszerzését
követően – meghatározott feltételek fennállása
esetén – az MNB engedélyével biztosítási
tevékenységüket a korábbi engedélyben
foglaltakhoz képest bővítsék.

•

Szükséges-e igazgatási
fizetni az eljárásért?

szolgáltatási

díjat

Nem, a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi
közvetítőrendszer
felügyelete
keretében,
valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások
tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési
és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.)
MNB rendelet a biztosítási (vagy a
viszontbiztosítási) tevékenység módosításával
kapcsolatos kérelemmel összefüggésben nem ír
elő igazgatási szolgáltatási díjat.
Kérelem és mellékletei

Kérelem

FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt
tanulmányozni
az
MNB
honlapjának
Engedélyezés/Általános
információk
fülön
megtalálható általános tartalmú Q&A-ket!!
• Milyen űrlapon nyújtható be a kérelem?
A biztosítási tevékenység módosításának
engedélyezésére
vonatkozó
kérelem
benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés
szolgáltatáson belül a Tevékenységi engedélyek
menüpontja alatt elérhető „Biztosítási
tevékenység módosításának engedélyezése
iránti kérelem” elnevezésű BIZT_1024 számú
elektronikus űrlap használata szükséges.

Mellékletek

•

A biztosítási tevékenység módosításakor
milyen mellékleteket szükséges benyújtani?
Az engedélyezési eljárás során be kell nyújtani a
módosított alapszabályt és a Bit. 95. § szerinti
üzleti tervet, valamint szükséges igazolni a
módosított
tevékenységhez
szükséges
irányítási rendszer és a tárgyi feltételek (így
például az új tevékenység megfelelő végzését
biztosító, szükség szerint bővített technikai,
informatikai
felszereltség)
meglétét
alátámasztó dokumentumokat. Az irányítási
rendszernek a kiterjesztett tevékenység
jellegével,
nagyságrendjével
és
összetettségével is arányban állónak kell lennie,

illetve ennek megfelelően kell kialakítani az
intézmény belső szabályozását.
A tevékenység módosításával összefüggésben
igazolni kell továbbá, hogy az intézmény
rendelkezik
a
szavatolótőke-szükséglet
fedezetét biztosító, figyelembe vehető
szavatoló tőkével, valamint a minimális
tőkeszükséglet fedezetét biztosító, figyelembe
vehető alapvető szavatoló tőkével.
•

Milyen speciális rendelkezések vonatkoznak a
kisbiztosító egyesületekre?
A kisbiztosítók sajátosságaira figyelemmel a
tevékenységük
kiterjesztésének
engedélyezésével kapcsolatos feltételek is
részben eltérőek: az intézménynek - a
módosított alapszabály és a Bit. 213. §-a
szerinti
követelményeknek
megfelelő,
módosított üzleti terv benyújtása mellett - azt
kell alátámasztania, hogy a tevékenység
bővítése után rendelkezik a szükséges szavatoló
tőkével, valamint igazolnia kell a módosított
tevékenységhez szükséges feltételek meglétét.

•

Milyen speciális rendelkezések vonatkoznak a
jogvédelmi biztosítási tevékenységet végezni
kívánó biztosítókra?
Ha az intézmény a tevékenységét jogvédelmi
biztosításra kívánja kiterjeszteni, akkor
választania kell a Bit. 161. § a)-c) pontjában
meghatározott megoldások közül és erre
vonatkozóan nyilatkoznia kell a kérelemben.
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