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A kezdetek
Genova – 1347
Georgius Lecavellum –
Bartholomeus Bassus

London (Lombard street) – 1547
John Brooke vs. William Maynard / Thomas
Lodge (underwriters)
A genovai kötvényt fordította Tamás Gábor
(ld. A biztosításügy története Magyarországon,
2013., 13. oldal)
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Marine Insurance Act (1906)
21 When contract is deemed to be concluded
A contract of marine insurance is deemed to be concluded when the proposal of the
assured is accepted by the insurer, whether the policy be then issued or not; and, for
the purpose of showing when the proposal was accepted, reference may be made to
the slip or covering note or other customary memorandum of the contract.
22 Contract must be embodied in policy
Subject to the provisions of any statute, a contract of marine insurance is inadmissible
in evidence unless it is embodied in a marine policy in accordance with this Act. The
policy may be executed and issued either at the time when the contract is concluded,
or afterwards.
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A Titanic slip (1912)
1912. január 9.
A Willis Faber megnyitja
a slip-et

Három nap alatt
12 társaság és
50 Lloyd’s szindikátus
jegyezte le a kockázatot
1 Mio £ / hajó (7.500 £)
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A Kereskedelmi Törvény sajátos formakényszere – egyoldalú írásbeliség (1875)
Kt. 468. §

A biztosítási ügylet érvényességéhez írásbeli szerződés szükséges.
Az írásbeli szerződéssel egyenlőnek tekintendő a biztosító által kiállított kötvény, vagy
az elfogadott ajánlatnak a biztosító könyveibe történt bevezetése.
A bevezetés megtörténtnek tekintetik, ha a biztosító a biztosítási ajánlatot annak
vételétől számítandó 48 óra alatt vissza nem utasította.
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Régi Ptk. sajátos formakényszere – egyoldalú írásbeliség (1959)
Ptk. 537.§
(1) A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.
(2) A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül
nem nyilatkozik.
Ptk. 538.§
(1) Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási
kötvény (igazolójegy, biztosítási bélyeg) kiállítása pótolja.

Ptké. 38. §
(2) Ha jogszabály a szerződés érvényességéhez írásbeli alakot rendel, jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában írásbeli alakban létrejött szerződésnek kell tekinteni
a levélváltás, a táviratváltás, valamint a távgépírón és telefax útján történt
üzenetváltás, továbbá a külön törvényben meghatározott maradandó eszközzel tett
nyilatkozatváltás - így különösen fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt
okirat - útján létrejött megegyezést.
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PSzÁF
Álláspont
E-insurance
(2000)
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Az új Ptk. formakényszere (2013)
Ptk. 6:7. §
[Írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat]
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jognyilatkozat akkor minősül írásba
foglaltnak, ha jognyilatkozatát a nyilatkozó fél aláírta.
(3) Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a
jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő
személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas
formában kerül sor.

6:443. §
[A biztosítási szerződés megkötése]
(1) Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, a biztosító köteles a biztosítási
fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani.
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A Gfbt. formakényszere (2009)
Gfbt. 6. §
(1) A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.
(2) A szerződés úgy is létrejön, ha a szerződő üzemben tartó a díjtarifának és a
biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatát a jogviszony tartalmára, és a biztosítási
feltételekre vonatkozó tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati
lapon a biztosító vagy annak képviselője részére átadja.

Ptk. 6:15. §
[Meghatalmazás]
(2) A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály
a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír.

10/13

E-alkuszi megbízás I. (MABISz – FBAMSz – MABIASz konszenzus)
1.
Az ügyfél az elektronikus biztosításkötési folyamat során, annak integráns
részeként és biztosítási ajánlatonként külön-külön, kattintás módszerével ad alkuszi
megbízást az alkusz részére.
2.
A folyamat részeként az ügyfél ugyancsak kattintás módszerével ismeri el
az alkuszi megbízás konkrét tartalmára és mögöttes szerződési feltételeire vonatkozó
tájékoztatás megtörténtét, illetve ezeknek a feltételeknek (ÁSzF, Üzletszabályzat stb.)
elfogadását.
3.
Az alkuszi megbízást a rendszer naplózza, mellyel egyidejűleg
legenerálódik egy PDF formátumú, az ügyfél és a konkrét megbízás adataival
megszemélyesített alkuszi megbízás, melyet a rendszer automatikusan eltárol és ellát
az alkusz elektronikus aláírásával. Az így létrehozott PDF dokumentum óra és perc
szerinti pontossággal tartalmazza az alkuszi megbízás időpontját is. Ezzel biztosított,
hogy az alkuszi megbízás pontos időpontja és tartalma mindenkor visszakereshető és
szükség esetén nyomtatható legyen, a tartalmi változatlanság garanciája mellett.
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E-alkuszi megbízás II.
4.
Az alkuszi megbízást a rendszer elektronikus úton, az ügyfél által megadott
e-mail címre küldött e-mail üzenettel, késedelem nélkül visszaigazolja. Az e-mail vagy
tartalmazza magát az alkusz elektronikus aláírásával ellátott alkuszi megbízást PDF
formátumban vagy tartalmazza az alkusz által az ügyfél rendelkezésére bocsátott
ingyenes, jelszóval hozzáférhető tárhelyre (ügyfél ún. saját mappájára) mutató linket,
ahol elérhető az alkuszi megbízás, valamint külön dokumentumban annak Általános
Szerződési Feltételei / Üzletszabályzata.

5.
A biztosítók részére az elektronikus dokumentumként létrehozott és az
alkusz által elektronikusan tárolt alkuszi megbízás kerül átadásra, elektronikus úton.
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Az ügyfél-tájékoztatás maradandósága
Tartós adathordozó (durable medium): tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a
fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történő megjelenítését.
A biztosítók és a biztosításközvetítők egyaránt eleget tehetnek saját tájékoztatási
kötelezettségüknek tartós adathordozó útján (Bit. 152. § /3/ bek. és 378. § /4/ bek.).
Content Services Ltd. vs Bundesarbeitskammer (CJEU C-49/11.)
Inconsult Anstalt vs Finanzmarktaufsicht (EFTA E-4/09.)
EFTA Bíróság:
Egy website akkor tartós adathordozó, ha az azon keresztül
közölt tájékoztató tartalmak / szerződési feltételek
(i)
az ügyfelek számára eltárolhatók,
(ii)
a célnak megfelelő ideig hozzáférhetők,
(iii)
változatlanul reprodukálhatók.
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