2. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁS
A Szerződő a Szerződéshez Biztosítottként csatlakozott alkalmazottairól és azok biztosítási
jogviszonya szempontjából szükséges adataikról naprakész nyilvántartást vezet, melynek
alapján a Biztosító számára a Biztosítottakról adatot szolgáltat.
1.

A nyilvántartás és az adatszolgáltatás tartalma, módja és az adatszolgáltatás
gyakorisága

1.1.

A Szerződő a Szerződéshez Biztosítottként csatlakozott alkalmazottairól és azok alább
meghatározott adatairól naprakész nyilvántartást vezet.

1.2.

A Szerződő köteles továbbá a Biztosítónak minden hónap 15. napjáig a Biztosítottakról
előző napon fennálló teljes állományát nyilvántartása alapján, a 1.6. pontban megadott
adatszerkezetben és adattartalommal elektronikus úton megküldeni.

1.3.

A Biztosító a Szerződő által a fentiek szerint szolgáltatott adatok alapján naprakész
nyilvántartást vezet a Biztosítottakról, és azok 1.6.(a) pontban meghatározott adatairól.

1.4.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI

1.5.

A Szerződő és a Biztosító közötti adattovábbítás az alábbi 1.6. pontban meghatározott
formátumban történik.

1.6.

Formátum
(a) A Szerződő az alábbi oszlopok adatait köteles a Biztosítottakra vonatkozóan
feltüntetni:


Biztosított neve, titulusa (dr., özv., stb.)



Anyja neve



Biztosított neme (ffi, nő)



Biztosított születési dátuma (magyar dátum formátumban kell megadni,
azaz ÉÉÉÉ.HH.NN.)



Biztosított lakcíme: Magyarország



Biztosított lakcíme: irányítószáma



Biztosított lakcíme: település neve



Biztosított lakcíme: közterület neve



Biztosított lakcíme: házszáma



Adóazonosító jel



Azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma



Azonosító okmány típusa
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Biztosított telefonszáma



A biztosítottra vonatkozó biztosítási kezdet dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)



A biztosítás megszűnésének dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)



Díjfizetési gyakoriság: éves díj 9 havi részletben



Biztosítás éves díja (Ft)



Kedvezményezett (1.) neve



Kedvezményezett (1.)születési dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN.)



Kedvezményezettség (1.) aránya (%)

(b) Amennyiben adatváltozás bejelentéséről van szó, nem kell kitölteni a biztosítás
kezdetének a dátumát (automatikusan a bejelentést követő hónap első napja),
egyebekben minden más mező kitöltése kötelező.
(c) Amennyiben a biztosított állományból való törléséről van szó, ebben az esetben a
biztosítás kezdetének dátuma mellett a biztosítás megszűnésének a dátumát is fel
kell tüntetni, egyebekben minden más mező kitöltése kötelező.
1.7.

Adatkommunikáció rendszeressége: minden hónap 15-én.

1.8.

A tartam közben bekövetkező létszám és egyéb, a biztosítást érintő változásokat a
biztosító a bejelentést követő hónap első napjától érvényesíti.
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