
 
 

Távértékesítésre vonatkozó szabályok 
 
A Távértékesítési törvény rendelkezéseinek alkalmazása a Portálon kötött biztosítási szerződésekre  
 
A Portálon keresztül kötött biztosítási szerződések a távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási 
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (továbbiakban: Távértékesítési törvény) hatálya alá tartoznak.  
 
A Portálon keresztül Ön elektronikus úton teszi meg a biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatát. A 
biztosítási ajánlat elektronikus dokumentumként a Felhasználói Fiókban kerül elmentésre.  
 
Az elektronikus ajánlat nem minősül írásbeli szerződési ajánlatnak, minderre tekintettel a biztosítási szerződés 
érvényesen kizárólag abban az esetben jön létre, ha az elektronikus ajánlattételt követő 15 napon belül a Biztosító a 
biztosítási kötvényt írásbeli formában kiállítja, és azt Önnek megküldi. Amennyiben a Biztosító a szerződési ajánlatra 
az ajánlattételt követő 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, abban az esetben a szerződés nem jön létre, a 
szerződés hallgatással történő létrejöttére vonatkozó szabályok (Ptk. 6:444.§.) nem alkalmazhatók.  
 
Amennyiben a biztosítási szerződés távollévők között jön létre az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó 
nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja.  
 
A biztosító a kötvényt írásbeli formában, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott 
elektronikus dokumentumként állítja ki, és a Felhasználói Fiókba történő kézbesítéssel küldi meg azt az Ön részére.  
 
A Távértékesítési törvény rendelkezéseinek megfelelően Ön a Portálon keresztül kötött biztosítási szerződést a 
biztosítási kötvény kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Önt nem 
illeti meg a felmondási jog az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások 
vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.  
 
Felmondását írásban az UNION Biztosító székhelyének postai címére vagy fax számára (H-1461 Budapest, Pf.: 131; 
fax: (36 1) 486-4399) küldheti.  
 
Kérjük, hogy union24-Retúr utazási biztosítás esetén felmondását a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
postai címére (1438 Budapest Pf. 424.) küldje. 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus úton tett nyilatkozattal a biztosítási szerződés érvényesen nem mondható fel.  
A biztosítási szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozat beérkezik. Amennyiben a 
szerződő a fentiek szerinti felmondási jogát gyakorolja, a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően a szerződés 
megszűnésének időpontjáig tartó kockázatviselés időarányos ellenértékét jogosult követelni. A szerződés fentiek 
szerinti felmondása esetén a biztosító köteles a díj arányos ellenértékét meghaladó részt a felmondásról szóló 
nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a szerződő részére visszatéríteni.  
 
A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön a szerződés felmondására irányuló írásbeli 
nyilatkozatát a törvényben foglalt határidő lejárta előtt postára adja, vagy faxon megküldi.  
 
Kizárólag union24-Retúr utazási biztosításra vonatkozó rendelkezés  
 
Tájékoztatjuk, hogy a a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. az UNION Vienna Insurance Group Biztosító 
Zrt. kárrendezési  és adminisztrációs partnereként jár el. 
 
A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. adatai: 
cégjegyzékszám: 01-10-043077 
cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139. 
levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 424. 
telefon: (06-1) 413-5148 
e-mail: utasbiztositas@unionbiztosito.hu, 


