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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-16/2016. számú határozata a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
pénzügyi tervének elfogadásáról
A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 3.) (Biztosító) által a
Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.) (MNB) benyújtott pénzügyi terv elbírálása
tárgyában az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom.
1.

Az MNB 2015. november 13-án kelt V-JÉ-II-1/2015. számú végzésének 3. pontjában foglalt kötelezés
teljesítéseként a Biztosító által benyújtott pénzügyi tervet (Pénzügyi Terv) jóváhagyom.

2.

Kötelezem a Biztosítót, hogy a Pénzügyi Tervben ismertetett (…) viszontbiztosítási szerződések megkötését
igazoló dokumentumokat küldje meg az MNB részére.
Az előbbi kötelezés teljesítését a Biztosító – dokumentumokkal alátámasztottan – azok megkötését követő 2
(kettő) munkanapon belül teljesítse az MNB részére.

3.

Kötelezem a Biztosítót, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében – visszavonásig – elektronikus úton
teljesítsen (i) havi, (ii) negyedéves, illetve (iii) eseti adatszolgáltatást az adatszolgáltatást megelőző hónapra
(Tárgyhónap), az adatszolgáltatást megelőző negyedévre (Tárgynegyedév), illetve a még meg nem hirdetett
díjtarifájára vonatkozóan a jelen határozat rendelkező részéhez tartozó mellékletben rögzített adatok
tekintetében.
(i) A Biztosító a havi gyakoriságú adatszolgáltatást a Tárgyhónapot követő hónap 20. (huszadik) napjáig; az
első adatszolgáltatást − 2016. január hónapra vonatkozóan − 2016. február 20-ig küldje meg az MNB részére.
(ii) A Biztosító a negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatást a Tárgynegyedévet követő hónap 20. (huszadik)
napjáig; az első adatszolgáltatást − 2016. I. negyedévére vonatkozóan − 2016. április 20-ig küldje meg az MNB
részére.
(iii) A Biztosító a díjtarifa hirdetést jóváhagyó vezetői döntést követő 5 (öt) munkanapon belül, de a
díjhirdetést megelőzően küldjön adatszolgáltatást az MNB részére.
Az adatszolgáltatást Excel és pdf formátumban a(z) (……….) címre kell teljesíteni.

Az MNB felhívja a Biztosító figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezésnek nem, vagy nem teljes
körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2016. február 8.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke

