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Bevezetés
Az UNIQA számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának
biztosítása. Az UNIQA elkötelezi magát a személyes adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a vo- natkozó hatályos
jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak teljeskörűen eleget tesz. Az UNIQA az érintettek személyes adatait bizalmasan, a
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más
ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a
személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk továbbá arról, hogy
milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és
védelmét.
A Tájékoztató kialakítása során ﬁgyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi
ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyek- nek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.);
 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).
 a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
Jelen tájékoztató alapján jelölt („Jelölt(ek)” vagy „Érintett(ek)”) az Adatkezelőhöz önként jelentkező vagy az Adat- kezelő
által a nyilvánosan elérhető proﬁlja alapján kiválasztott személy, ideértve a jövőbeli munkavállalókat és a meg- bízási jogviszony
vagy munkaviszony keretében szerződött biztosításközvetítő függő ügynököket (Bit. 2. § 34. pont
a) bekezdés).
Az Érintettek kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt
személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő te- vékenységről. Az
UNIQA vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott
elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
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Adatkezeléseink
Adatkezelés megnevezése

1. A Jelöltek előzetes elbírálása

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő preferenciájának megfelelő Jelöltek előzetes elbírálása a meghirdetett pozíció
betöltése érdekében.

Kezelt személyes adatok:

a) a Jelölt nyilvános proﬁl adatai a szakmai közösségi oldalakon (LinkedIn)
b) közvetlen jelentkezők és ajánlási rendszeren belül érkezett Jelöltek esetében: így különö- sen:
név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre, értékelésére
és egyéb ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra vonatkozó adatok, a munkavégzési
területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, a jelent- kező által csatolt
önéletrajz(ok), fénykép, motivációs levél, illetve az ezekben szereplő
és a jelentkező által megadott egyéb személyes adatok

Érintettek:

Jelöltek

Adakezelés jogalapja:

a) Jelölti önkéntes jelentkezés esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul,
az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések meg- tételéhez,
pályázat elbírálásához szükséges.
b) LinkedIn-en történő keresés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti, Adatkezelő jogos érdeke.

Adatok forrása:

Szakmai közösségi oldalak (LinkedIn) es az Érintett.

Adatkezelés időtartama:

a kiválasztási folyamat lezárultáig.

Címzettek:

az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó munkatársai, valamint leendő szakmai vezető.

Adattovábbítás címzettje:

adattovábbítás címzettje az UNIQA Biztosító Zrt. leányvállalatai: az UNIQA Claims Services
International Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.) és a CherryHUB BSC Kft.
(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.), valamint függő biztosításközvetítő
ügynöki pályázat esetében az 1.sz. függelékben felsorolt függő biztosításközvetítő partnerei

Adatkezelés megnevezése

2. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értesítés

Adatkezelés célja:

– az Adatkezelő preferenciájának megfelelő Jelöltekkel történő kapcsolatfelvétel interjú megtartása céljából,
– a Jelöltekkel történő kapcsolattartás a kiválasztási folyamat során,
– a Jelöltek értesítése a kiválasztás eredményéről.

Kezelt személyes adatok:

–
–
–
–

Érintettek:

Jelöltek

Adakezelés jogalapja:

a) Jelölti önkéntes jelentkezés esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul,
az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések meg- tételéhez,
pályázat elbírálásához szükséges.
b) LinkedIn-en történő keresés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti, Adatkezelő jogos érdeke.

Adatok forrása:

szakmai közösségi oldalak (LinkedIn) és az Érintett.

Adatkezelés időtartama:

a kiválasztási folyamat lezárultáig.

Címzettek:

az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó munkatársai.

Adattovábbítás címzettje:

név,
telefonszám,
email cím,
kiválasztás eredményességére vonatkozó adatok.

pályázott pozíciótól függően az adattovábbítás címzettje az UNIQA Biztosító Zrt. leány- vállalatai
az UNIQA Claims Services International Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–
74.) és a CherryHUB BSC Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.), valamint
függő biztosításközvetítő ügynöki pályázat esetében az 1.sz. függelékben felsorolt függő
biztosításközvetítő partnerei
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Adatkezelés megnevezése

3. Interjú és a Jelöltek kiválasztása

Adatkezelés célja:

– a Jelöltek alkalmasságának felmérése,
– az Adatkezelő számára legmegfelelőbb Jelölt kiválasztása a pozíció betöltése érdekében.

Kezelt személyes adatok:

– név, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, értékelésekre, egyéb szak- mai
és vezetői tapasztalatokra vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt
munkakörre vonatkozó információk, az interjú során elhangzott, jelentkező által megadott
egyéb személyes adatok.
– az interjú során elhangzott egyéb személyes adatok, és az ezekből levont következtetések.

Érintettek:

Jelöltek

Adakezelés jogalapja:

a) Jelölti önkéntes jelentkezés esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul,
az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések meg- tételéhez,
pályázat elbírálásához szükséges.
b) LinkedIn-en történő keresés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti, Adatkezelő jogos érdeke.

Adatok forrása:

Érintett

Adatkezelés időtartama:

a kiválasztási folyamat lezárultáig.

Címzettek:

– az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó munkatársai
– valamint leendő szakmai vezető (vagy az általa kijelölt munkatárs)

Adattovábbítás címzettje:

pályázott pozíciótól függően az adattovábbítás címzettje az UNIQA Biztosító Zrt. leány- vállalatai
az UNIQA Claims Services International Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–
74.) és a CherryHUB BSC Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.), valamint
függő biztosításközvetítő ügynöki pályázat esetében az 1.sz. függelékben felsorolt függő
biztosításközvetítő partnerei

Adatkezelés megnevezése

4. A Jelöltek szakmai kompetenciájának felmérése (teszt/vizsgafeladat elvégzése)

Adatkezelés célja:

a Jelöltek szakmai megfelelősségnek felmérése.

Kezelt személyes adatok:

– név, telefonszám, e-mail cím,
– a teszt/vizsga feladat teljesítése során megadott személyes adatok, és az ezekből levont
következtetések, eredmények.

Érintettek:

Jelöltek

Adakezelés jogalapja:

a) Jelölti önkéntes jelentkezés esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul,
az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések meg- tételéhez,
pályázat elbírálásához szükséges.
b) LinkedIn-en történő keresés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti, Adatkezelő jogos érdeke.

Adatok forrása:

Érintett

Adatkezelés időtartama:

a kiválasztási folyamat lezárultáig.

Címzettek:

– az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó munkatársai,
– kompetencia-felméréssel megbízott társaság,
– valamint leendő szakmai vezető.

Adattovábbítás címzettje:

pályázott pozíciótól függően az adattovábbítás címzettje az UNIQA Biztosító Zrt. leány- vállalatai
az UNIQA Claims Services International Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–
74.) és a CherryHUB BSC Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.), valamint
függő biztosításközvetítő ügynöki pályázat esetében az 1.sz. függelékben felsorolt függő
biztosításközvetítő partnerei
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Adatkezelés megnevezése

5. A pályázati dokumentáció megőrzése

Adatkezelés célja:

a Jelöltek pályázatának megőrzése egy későbbi pozícióra történő kiválasztási folyamatban való
felhasználás céljából.

Kezelt személyes adatok:

a jelentkezéssel kapcsolatba hozható személyes adatok (ideértve önéletrajz/beküldött pályázati anyag).

Érintettek:

Jelöltek

Adakezelés jogalapja:

a) sikeres pályázók esetén: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a
szerződés teljesítéséhez szükséges.
b) sikertelen pályázó esetén: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az
Adatkezelő jogos érdeke alapján alapul.

Adatok forrása:

Érintett

Adatkezelés időtartama:

a) sikeres pályázók esetén: a szerződés hatályban létéig,
b) sikertelen pályázó esetén: a pályázattól számított 12 hónapig.

Címzettek:

az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó munkatársai.

Adattovábbítás címzettje:

pályázott pozíciótól függően az adattovábbítás címzettje az UNIQA Biztosító Zrt. leány- vállalatai
az UNIQA Claims Services International Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–
74.) és a CherryHUB BSC Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74.), valamint
függő biztosításközvetítő ügynöki pályázat esetében az 1.sz. függelékben felsorolt függő
biztosításközvetítő partnerei

Adattovábbítás: A személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk har- madik fél
számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselek- mény gyanújával,
hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a Társaságot, az UNIQA
– törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
A tényleges adatkezelés helye: az UNIQA székhelye.
Alkalmazott adatkezelési technológia jellege: manuálisan és informatikai rendszerrel.
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban
a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kap- csolatban.
Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt
személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 mi az adatkezelés célja,
 milyen személyes adatok érintettek,
 kik a továbbított adatok címzettjei,
 mennyi a tárolási időtartam,
 kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,
 ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa
a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
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A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, az Adatkezelő részére eljut- tatott
nyilatkozat útján, bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdeke alapján történő kezelése ellen. Ebben az
esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadsá- gaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az
érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul; és az
adatkezelés automatizált módon történik.
A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait,
amennyiben:
 Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk
történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési
tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint
Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az eset- ben is kérheti a
korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési
műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja
majd.
Ön a fenti, pontokban felsorolt jogait az adatvedelem@uniqa.hu email címre vagy a UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Buda- pest, Róbert
Károly körút 70–74. postai levelezési címre küldött levelében gyakorolhatja.

Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoz- tatja Önt
a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – ﬁgyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meg- hosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja.
Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt
másként kéri.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkeze- léskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy arány- talanul nagy
erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.
A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni.
Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás
céljából.
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Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg, ha a
jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget
is igénybe vehet.
Az Ön, mint Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36-1-391-1400 / Fax: +36-1-391-1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: http://www.naih.hu
– Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html
Bírósági jogérvényesítés: A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adat- kezelő
tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per
megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.
Adatbiztonság: Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a munkakörükbe tartozó feladatok
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Szervezési intézkedések: Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosult- sággal
teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai
rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő
jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgál- tatásokhoz hozzáférési
jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint
rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és infor- mációbiztonsági ismeretekkel.
Az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek sze- rint a
titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.
Technikai intézkedések: Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszkö- zökön,
adat- központban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben
tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain
mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz
több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó meg- semmisüléstől, elvesztéstől,
sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Adatkezelő többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső
támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az
Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).
Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
Az Adatkezelő a fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon
követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.
Amennyiben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, vagy az Érintett adatai
kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az UNIQA Biztosító Zrt. áll szíves rendelkezésre.
UNIQA Biztosító Zrt.
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1. sz. függelék
UNIQA Biztosító Zrt. Függő Biztosításközvetítő partnerei
Függő Biztosításközvetítő partner
Tassy és Tsa Biztosításközvetítő és Szolgáltató
Közkereseti Társaság
Aranyos Tamás e.v.

Székhely

4440 Tiszavasvári, Kossuth utca 13.

Szabó István e.v.

3580 Tiszaújváros, Árpád út 20.

FO-TA Kft.

1163 Budapest, Üzbég utca 40. Fsz.1.

ÁJRIN Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Mécses u. 30.

4400 Nyíregyháza, Forgó u. 4/a

Katona István e.v.

4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 24.

Fekete István e.v.

5000 Szolnok, Konstantin út 17. II/4.

Tóth Sándor János e.v.

8220 Balatonalmádi, Forrás u. 4/A

Szûcs István Gábor e.v.

2660 Balassagyarmat, Dózsa György u. 5. II/6.

BIZTOS Keresked. Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

2370 Dabas, Bartók Béla út 92-96.

Mák János e.v.

3231 Gyöngyössolymos, Petőfi út 30.

Papp Gyula e.v.

4025 Debrecen, Petőfi tér 9. fs. 4.

F-X Bt.

1157 Budapest, Páskom park 30. 3/7.

BEST INSURANCE Biztosítási és Szolgáltató Kft.
NOVA-GUARD Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.
CREDIT-HOME Kereskedelmi és Pénzügyi
Szolgáltató Kft.
Fekete Éva e.v.
Szabados és Lamos Bíztosításközvetítő és
Szolgáltató Kft.
RIZOL DUETT Biztosítási és Tanácsadó Kft.

2225 Üllő, Gyár u. 46.

Németh Éva e.v.
FÁROSZ'95 Beruházásszervező, Kereskedelmi,
Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft.
BIZALOM-TL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 15.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 10.

Grúber Borbála e.v.

9021 Győr, Jókai utca 13-17.

GOLD M.S.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

1028 Budapest, Hidegkúti út 293.

Pantaxa Kkt.

8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi utca 24.

FÕNIX 1961 Biztosítási ügynöki Kft.

9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 6.

Tüske József Lajos e.v.

8960 Lenti, Templom tér 10.

1131 Budapest, Tatai u. 118/A.
2083 Solymár, Béke u. 15.
1131 Budapest, Göncöl u. 41./A fsz. 10.
4400 Nyíregyháza, Törpe u. 7/B.
4271 Mikepércs, Búzavirág u. 6.

1084 Budapest, Auróra u. 13. II/11.

ZEJA TREND Tanácsadó Kft.

6035 Ballószög, Mikszáth Kálmán utca 7.

Szemán Mihály e.v.

3794 Boldva, Rózsa út 3.

Séta és Séta Kft.

2921 Komárom, Hóvirág u. 24.

Szabó Johanna Olga e.v.

5000 Szolnok, Bimbó utca 62. 4/19.

Kovácsné Fehér Anna e.v.

5000 Szolnok, Bercsényi út 27.

Simonné Szabó Katalin e.v.

1149 Budapest, Handzsár u. 8. fsz. 1/a.

Pálmai Beáta e.v.

9900 Körmend, Rákóczi u. 9-11.

Emrich és Társa Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

1191 Budapest, Lehel u. 9 II/6

Török László e.v.

3562 Onga, Petrovics u. 58.

Fodor Zoltán e.v.

6726 Szeged, Csinszka u. 8.

Stiller János Csaba e.v.

2220 Vecsés, Szép u. 3/A.

Máté és Csehák Kft.

6035 Ballószög, Ady Endre u. 12.

Szabó Edit e.v.

7632 Pécs, Littke József u. 4. 5./17. A

SZIGMA-64 Ügynöki Szolgáltató Bt.

2400 Dunaújváros, Hosszú sor 35.

NYÍR-SÁNER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7. 6.em. 66.
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Dr. Juhászné Dr. Kiss Erzsébet Katalin e.v.

6728 Szeged, Tölgyfa u. 67-69.

Erdei Mihály János e.v.

4343 Bátorliget, Zrínyi Ilona út 2.

Ega Invest Kft.

2612 Kosd, Kossuth út 31.

T és V Consulting Biztosítási Szolgáltató Kft.

4551 Nyíregyháza-Oros, Tornácos utca 76.

Parag Judit Mária e.v.

7400 Kaposvár, Nagyszeben u. 54.

FECSA-BIZTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9083 Écs, Tó út 12.

Goldlife Risk Kft.

2251 Tápiószecső, Dózsa György út 55.

Insurance Carrier Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

Purigracski Attila e.v.

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 18. I/18.

Mpowr Szolgáltató Kft.

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 9.

Dobos Invest Managment Ker.És Szolg. Kft.

1135 Budapest, Lehel u. 48. 1/1.

Anzo Team Tanácsadó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Bányász utca 28. 4/15

Bizti Biztonság Kft.

9028 Győr, Szent Imre út 61/A 1.em

Top Risk Biztosítási és Szolgáltató Kft.

HÓDBIZTOS Biztosítási Szolgáltató Bt.

2040 Budaörs, Szabadság út 131-135. fszt.
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca
39/B.
6800 Hódmezővásárhely, Mester u. 16.

SOUL-RISK Kft.

9030 Győr, Telek utca 20.

Lőrincziné Nagy Adrienn e.v.

2330 Dunaharaszti, Szent László u. 54. A

Ebacsi Kft.

7624 Pécs, Bornemissza u. 8. 1./4.

Zámbó Péter e.v.

2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Márits-Kanyar Éva e.v.

7800 Siklós, Dózsa György utca 2. D

Csák Alíz e.v.

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 7-9. 4.ép.

Szoboszlai István e.v.

Wenczel Árpád e.v.

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 54. A

Kardosné Biztosítási Bt.

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17. 3.

Lerch Béla e.v.

7140 Bátaszék, Tavasz utca 21.

Szalontai Péter e.v.

7100 Szekszárd, Zöldkert utca 24. 4.em 17. ajtó

Free Capital Pénzügyi Szolgáltató Kft.

3300 Eger, Vasút utca 10.

Ábrahám Kristóf Gábor e.v.

6724 Szeged, Csongrádi sgt. 122. B lcsh 9. em 25.

Kosikné Bognár Erika Anna e.v.

3200 Gyöngyös, Török Ignác út 8. Fsz.1/1.
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