
Kiegészítő Biztosításközvetítői tájékoztatás 
a Bit. 378. 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 

 

A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezet: 
USN Trade Hungary Kft. 
székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. 
adószáma: 13958680-2-41 
cégjegyzékszáma: 01 09 881847 
 
A kiegészítő biztosításközvetítő jogállása: 
a kiegészítő biztosításközvetítő főtevékenységéhez 
kapcsolódóan végez biztosításközvetítői 
tevékenységet. 
 
Képviselt biztosító: 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 
Budapest, Baross u. 1.; 
cégjegyzékszám: 01-10-041566) 
A kiegészítő biztosításközvetítő kizárólag a képviselt 
biztosító elektromos készülékek kiterjesztett garancia 
és baleset biztosításainak értékesítésére jogosult. 
 
Felügyeleti szerv: 
Magyar Nemzeti Bank  
(Székhely:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9; 
Központi telefonszáma: +36-1-428-2600 – 
továbbiakban: Felügyelet) 
A Felügyelet által vezetett biztosításközvetítői 
regiszter elérhetősége: 
https://apps.mnb.hu/regiszter/ 
 
A kiegészítő biztosításközvetítő a biztosító nevében a 
biztosítási szerződés megkötésére nem jogosult. A 
kiegészítő biztosításközvetítő biztosítási díj átvételére 
jogosult, azonban a biztosítótól az ügyfélnek járó 
összeg kifizetésében való közreműködésre nem 
jogosult. 
 
A kiegészítő biztosításközvetítő - és az általa 
közvetítésre igénybe vett, vele munkaviszonyban, 
megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személy - közvetítői 
tevékenységével okozott kárért a képviselt biztosító 
felelős és a képviselt biztosító köteles a felmerült 
sérelemdíjat megfizetni. 
A kiegészítő biztosításközvetítőt ezen tevékenységért 
megillető juttatás jellege: jutalék. 
 
Panaszkezelés: 
A kiegészítő biztosításközvetítő tevékenységével 
kapcsolatban felmerült panaszokat a képviselt 
biztosító részére kell bejelenteni  

a) írásban vagy telefonon az alábbi 
elérhetőségen: 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
1082 Budapest, Baross u. 1.,  
tel.: (+36-1) 486-4343  

b) személyesen az alábbi címen: 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Központi Ügyfélszolgálati Iroda  
Budapest, Váci út 33. 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő ügyfél a 
kiegészítő biztosításközvetítő tevékenységével 
összefüggésben a képviselt biztosítóhoz benyújtott 
panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy: 
 

a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény (MNB tv.) szerinti 
fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértésének kivizsgálására irányuló panasz 
esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 
Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat 
levelezési címe:  
Magyar Nemzeti Bank,  
1534 Budapest BKKP Postafiók: 777;  
telefon: +36-80-203-776;  
web: felugyelet.mnb.hu; 
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu); 

b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, 
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a 
szerződésszegéssel és annak joghatásaival 
kapcsolatos panasz esetén a fogyasztó a 
Pénzügyi Békéltető Testület előtt 
kezdeményezhet eljárást levelezési cím:  
H-1525 Budapest BKKP Pf. 172;  
telefon: +36-80-203-776;  
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu,  
vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint 
bírósághoz fordulhat. 

 
 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 


