
Életbiztosítási problémák, csoportos biztosítások stb.  
 
 
I. Új Ptk 
                              1. hiányosságok a hatályos szabályozást illetıen 
                              2. tervezetben már felismert módosítások és néhány hiányosság  
                              3. csoportos és betegségbiztosítás megoldási kérdései 
  
II. Bit (illetve közjog)  
                              1. adatvédelem    -  titoktartás  -   adatátadás 
                              2. esélyegyenlıség 
  
I.   
     1. Sem a korábbi Polgári Törvénykönyvben, sem az ezt „kiegészítı Bit-ben nem került 
szabályozásra néhány állandó vitát okozó fogalom. 
A maradékjogok, mint a szerzıdést fenntartó jogosultságok a Ptk szerint kötelezıen 
fennmaradnak, annak ellenére, hogy már az tervezet 1959-es indokolása is említi a 
maradékjog lehetséges hiányát, a 0 forint esetét. Az ellentmondást a Legfelsıbb Bíróság 
ítélete elmélyítette, mivel a biztosító fizetési kötelezettségét minden esetre elıírta és egyben a 
választás lehetıségét is kizárólag a szerzıdıre engedélyezte. Idıközben dr. Lábady Tamás 
tanulmánya ugyan a témát helyre tette, azonban a jogi szabályozás továbbra sem ismeri el a 
kockázati biztosítás lehetıségeként a maradékjogok tényleges hiányát.  

(LÁBADY Tamás: Gondolatok a visszavásárlási jogról egy életbiztosítási jogeset kapcsán.  
(Biztosítási Szemle 11-12/94:4-18.) 

 
Nincs érdemi magyarázat ma az életbiztosítási kölcsönre sem, miként lehet azt értelmezni, 
mennyiben maradékjog, illetve mennyiben érvényesek rá a hitelszerzıdések szabályai. 
 
Nem tisztázott ki a szerzıdésben az úr, a biztosított-e, aki a szerzıdést bármikor vissza 
utasíthatja, vagy a szerzıdı, aki valójában fizeti, kié a tartalék és milyen jogutódlások 
léteznek. Nem értelmezhetı a visszavásárlás jogosultja sem. De az sem, hogy maradékjog 
tényleges tartalék hiányában fenntartja-e a szerzıdést.  
 
    2. Hiányzik a kockázati életbiztosítás fogalma is, ami annál inkább jelentıs hiba, mivel az 
adószabályok alkotnak erre meghatározást, ezt azonban a bírói gyakorlat a polgári perekben – 
értelemszerően – figyelmen kívül is hagyja. A tervezet szerint ez megoldódni látszik, legalább 
is részben.  
Kialakításra kerül az életbiztosításnál is a biztosított érdekének megkövetelhetısége, azonban 
ez a megoldás jelenleg kettıs, egyrészrıl a kötéshez kell biztosítási érdek, azonban nem 
szőnteti meg a szerzıdést az érdek megszőnése, illetve hiánya.  
Részbeni megoldás a fogyasztói szerzıdések elismerése a jelenlegi Ptk 567.§-a helyett, így az 
egyoldalú kogencia a nem fogyasztók által kötött szerzıdéseknél már nem jelenne meg. 
Végre kifejezetten szabályozottá válik az öröklés és biztosítás kapcsolata, kizárva a 
hagyatékból a biztosítási összeget. 
      
    3. A csoportos biztosítás külön kidolgozásának felismerése valamint a csoport tagjai 
részére az egyedi biztosítások biztosítottjaitól eltérı, könnyebben kezelhetı jogok kialakítása. 
További rendszerbeli átgondolása különös tekintettel az eddig a Ptk-ban meg sem jelenı beteg 
betegségbiztosítások tekintetében.  
 
II.   



   
   1. A jelenlegi közjogi szabályozás és a biztosítási szerzıdéseknél – nem csak nálunk, hanem 
világszerte – alkalmazott magánjogi követelmények, így különösen a közlési kötelezettség és 
az adatvédelmi gyakorlat között. Itt lehet hivatkozni azokra az egészségre vonatkozó 
kérdésekre, amelyeknek a kockázat elbírálása szempontjából van jelentısége, de az 
adatvédelem más jogi szempontok alapján nem fogadja el a biztosító jogát az ilyen tények 
megismeréséhez. Különösen érdekesen alakul a DNS vizsgálatok gyakorlata, ahol kifjezett 
tilalom bevezetése került napirendre. 
A titoktartás bizonyos kérdésekben elnagyolt (pl.: bíróság, közjegyzı, gyámhatóság) máshol 
túl szigorú szabályait illetıen (adatátadás biztosítók között - biztosítási csalások), titoktartás –
orvosi titok, (hozzátartozók adatai) biztosítók által kezelhetı és nem kezelhetı adatok köre az 
igényfelmérési kötelezettség kapcsán, reális igények és azok kielégítése. 
      
  2. Az esélyegyenlıség és a diszkrimináció nık, betegek, öregek ügyében különös tekintettel 
az üzleti biztosítás és társadalombiztosítás közelítésére is. (2003. évi CXXV:tv.) 
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