2372-90/2016
Az MNB H-JÉ-II-60/2016. számú határozata a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület részére
pénzügyi terv elutasításáról, tevékenységi engedély visszavonásáról és más intézkedésekről
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és
Önsegélyező Egyesület (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.) (Biztosító) felett gyakorolt felügyelet
keretében, az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom.
1.

Az MNB H-JÉ-II-56/2016. számú határozatába foglalt kötelezés teljesítéseként a Biztosító által benyújtott
pénzügyi tervet elutasítom.

2.

A Biztosítónak a Magyar Nemzeti Bank 2016. május 30. napján kelt, H-EN-II-119/2016. számú határozatával
kiadott – a törvényi előírások szerint a korábbi tevékenységi engedélyek helyébe lépett – tevékenységi
engedélyét a jelen határozat kézhezvételének a napjával visszavonom.
A tevékenységi engedély visszavonása után új biztosítási szerződés nem köthető, a már létező biztosítási
szerződések feltételeiben a biztosító által vállalt kötelezettségek nem növelhetők, és a biztosítási
szerződések nem hosszabbíthatók meg. A biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeket a tevékenységi
engedély visszavonása után is teljesíteni kell.

3.

Az MNB által hivatalból indított, a Biztosítónál folyamatban lévő, az MNB V-JÉ-II-4/2016. számú végzésével
felfüggesztett átfogó vizsgálati eljárás felfüggesztését, továbbá az átfogó vizsgálati eljárást megszüntetem.

4.

A Biztosítóhoz az igazgatóság tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti biztosként –
a biztosítottak érdekeinek védelme érdekében, ebből következően a Biztosító teljes, valamennyi
termékéhez tartozó szerződését magába foglaló biztosítási szerződésállománya átruházásának sikeres
lebonyolítása céljából szükséges intézkedések megtétele végett – kirendelem a Pénzügyi Stabilitási és
Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1.
em.) (PSFN Kft.), illetve az általa kijelölt felügyeleti biztost (biztosokat) azzal, hogy az állományátruházás
menetéről az MNB-t folyamatosan tájékoztassa.

5.

Kötelezem a Biztosítót, a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen
a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet (MNB Rendelet) 2. számú mellékletében
meghatározott 42Q1E1, 42Q1E2, 42Q1E3, 42Q3A3 kódú adatszolgáltatási tábláknak az MNB Rendelet 1. és
7. számú melléklete szerinti kitöltésével és a kitöltött tábláknak az MNB részére az MNB Rendelet 9. § (1)
bekezdésében írt módon történő megküldésével havonta, a tárgyhónap utolsó napjára mint fordulónapra
vonatkozóan, továbbá az MNB Rendelet szerinti rendszeres negyedéves adatszolgáltatási táblák
megküldésével negyedévente – a biztosítási szerződésekből eredő valamennyi kötelezettsége
megszűnésének vagy a biztosítási állománya átruházásának időpontjáig – adatszolgáltatást teljesítsen.
Határidő: 2016. november 30-tól havonta, a tárgyhónap utolsó napját követő tíz munkanap, a negyedéves
jelentéseknél az I. – IV. negyedév esetén a tárgyidőszak utolsó napjától számított négy hét.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2016. november 8.
Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke

