
SZAKKIFEJEZÉSEK 

LEGFONTOSABB BIZTOSÍTÁSI SZAKKIFEJEZÉSEK 
• Ajánlattétel a biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlat megküldésének folyamata a potenciális 

biztosított / szerződő részére  

• Biztosítás a kockázat összegyűjtése és áthárítása egy lehetséges esemény bekövetkezése elleni pénzügyi 
védelem megteremtése érdekében. Sokféle biztosítás létezik. A biztosítás fogalma alatt értendő a 
viszontbiztosítás is 

• Biztosítási díj az a pénzösszeg, amelyet a biztosítási szerződés alapján a biztosított / szerződő a 
biztosító társaságnak köteles fizetni a kockázatvállalás ellenértékeként.  

• Biztosítási piaci szereplő(k) vagy szereplők a biztosításközvetítő, a biztosító társaság és a 
viszontbiztosító társaság. 

• Biztosítási szerződés a biztosító társaság és a szerződő közötti biztosítási megállapodás. 

• Biztosításközvetítők a szerződők és a biztosító társaságok között közvetítenek a biztosítási fedezet 
létrehozása érdekében. Szaktanácsadást nyújthatnak és részt vehetnek a kárrendezésben. Sok biztosítási 
és viszontbiztosítási szerződést biztosításközvetítőkön keresztül kötnek. 

• Biztosító társaságok (amelyeket egyes esetekben „kockázatvállalónak” is neveznek) a biztosítási díj 
megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújtanak a biztosítottnak / szerződőnek. A biztosító 
társaság lehet viszontbiztosító társaság is.  

• Igényjogosult lehet a biztosítási szerződés alapján szolgáltatási igényt előterjesztő kedvezményezett, 
vagy az a természetes személy vagy társaság, aki vagy amely igényt támaszt a kedvezményezettel 
szemben, ha az adott igényre a biztosítási szerződés fedezete kiterjed. 

• Kárrendezés a biztosítási szerződés alapján előterjesztett igények feldolgozásának a folyamata. 

• Kedvezményezett az a természetes személy vagy társaság, akinek vagy amelynek a részére a biztosítási 
szerződésben rögzítettek szerint a szerződés alapján a biztosító kifizetést teljesíthet biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén. A kedvezményezett nem feltétlenül szerződő / biztosított, és egy biztosítási 
szerződés alapján lehet egynél több kedvezményezett is. 

• Megújítás a biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság által követett folyamat, amelynek során új 
biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlatot küld a szerződőnek / biztosítottnak, hogy az az 
érvényben lévő szerződés lejártával annak helyébe lépjen. 

• Szerződéskezelés a biztosítási szerződés adminisztrációjának és kezelésének folyamata a 
szerződéskötést követően. 

• Szerződő az a természetes személy vagy társaság aki a biztosítási szerződést megköti. A potenciális 
szerződő a biztosítási szerződés megkötése érdekében fordulhat biztosításközvetítőhöz, közvetlenül 
valamely biztosító társasághoz vagy megkötheti biztosítását díj összehasonlító weboldalon keresztül.  

• Viszontbiztosító társaságok biztosítási fedezetet nyújtanak más biztosító társaság vagy 
viszontbiztosító társaság részére. A biztosítás ezen formája viszontbiztosításként ismert. 

LEGFONTOSABB ADATVÉDELEMI SZAKKIFEJEZÉSEK 
• GDPR az EU Általános Adatvédelmi Rendelete és a Marsh letelepedési helye szerinti EU Tagállam hatályos 

adatvédelmi jogszabályainak összessége. 

• Adatkezelő az a társaság, amely személyes adatokat gyűjt és birtokol. Az adatkezelő határozza meg az 
Önről gyűjtött személyes adatok körét, és hogy ezeket a személyes adatokat hogyan használja fel. A 



biztosítási piaci szereplők bármelyike lehet adatkezelő, ha az Ön személyes adatait [A személyes 
adatok felhasználásának és közlésének mó] meghatározott célokra felhasználja. 

• Személyes Adat az, amely alapján Ön azonosítható és amely Önre vonatkozik. Jelenthet az Ön által 
támasztott igényekre vonatkozó adatot is  

• Személyes Adatok kezelése magában foglalja az Ön személyes adatainak gyűjtését, felhasználását, 
tárolását, közlését vagy törlését.  




