Adatvédelmi nyilatkozat
A Szerződő és a Biztosított kijelentik, hogy az egyedi záradékkal ellátott 3D Csoportos élet-, baleset- és
betegségbiztosítás és a ContiSafe3 assistance csoportos biztosítás létrejöttéhez, illetve a csoportos
biztosításhoz történő csatlakozási nyilatkozaton megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azokat
pontosan jegyezték le, valamint tudomásul veszik, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok
elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után.
A Szerződő és a Biztosított felhatalmazást adnak a Biztosítónak az általuk közölt adatok ellenőrzésére.
A Biztosított aláírásával hitelesítve felhatalmazza a kockázat elvállalásával és a biztosítási esemény
bekövetkezésével összefüggő, a Biztosított egészségi állapotára és egészségbiztosítási ellátásaira
vonatkozó adatait jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket (többek
között házi orvos, társadalombiztosítási szerv), hogy ezen adatokat a Biztosítónak, kérésére, átadják.
Ezen adatátadás célja kizárólag a Biztosító biztosítási szerződésben foglalt szolgáltatásainak
szerződésszerű teljesítése.
A Szerződő és a Biztosított tudomásul veszik, hogy a Biztosító a Magyarország Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA
szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: FATCA-törvény)
meghatározott adatokat az illetékes magyar és amerikai hatóságok felé jogszabály alapján jogosult
továbbítani és jelentéstételi kötelezettségének eleget tenni.
A Szerződő és Biztosított kijelentik, hogy rendelkeznek felhatalmazással a kedvezményezett adatainak
megadására, továbbá a Szerződő vállalja az adatvédelmi tájékoztatás átadását a kedvezményezett
részére.
Amennyiben a GDPR szerinti 3. országba történik adattovábbítás,- a bekövetkezett biztosítási
esemény helyszínétől függően - a Szerződő és a Biztosított hozzájárulnak, hogy a megadott adatait a
Biztosító harmadik országba a biztosítási szerződésbe foglalt kötelezettsége teljesítése céljából
továbbítsa. Az adattovábbítás kizárólag akkor történhet meg, ha a termék jellegéből adódóan a
szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy az
Érintett külföldön részesülhessen egészségügyi ellátásban, vagy külföldön vehessen igénybe
szolgáltatásokat. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt a lenti „Adatkezelés, Adatvédelem”
című pont tartalmazza.
A Szerződő és a Biztosított kijelentik, hogy a 3D Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás és a
ContiSafe3 assistance csoportos biztosítások ajánlataiban foglalt adatvédelmi rendelkezéseket
elolvasták, megértették és tudomásul vették.
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