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Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretén belül 

jelentkező károkról  

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; 

cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti 

tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a  Társaság 100%-os tulajdonában 

lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a 

továbbiakban: „Biztosító”) olasz határon átnyúló tevékenyégéhez kapcsolódó 

legújabb információkról.  

Az EMABIT olasz határon átnyúló tevékenységét 2014 óta műveli. Jelenleg 5553 élő 

szerződéssel rendelkezik Olaszországban. A teljes olaszországi kitettség 504,5 millió 

euró. Az állomány jelentős részén, 1372 szerződés esetében, összesen 319,2 millió 

euró összesített szerződéses limit erejéig a leányvállalat vélt viszontbiztosítási 

szerződéssel rendelkezett 2015 augusztusa óta az Africa Re-vel, amelyről 2019 

szeptember végén az Africa Re megerősítette, hogy hamisítvány. A szerződés 

megkötésében résztvevő viszontbiztosítási alkuszok felelősségre vonását az EMABIT 

megkezdte, a csalás kapcsán feljelentést tett. A Társaság a viszontbiztosítási 

szerződéssel nem fedezett biztosításokból származó veszteségeit 2019. szeptember 

25-én 670 millió forintra becsülte. A harmadik negyedéves mérlegkészítésig 

rendelkezésre álló információk alapján a becsült veszteség összege 525 millió 

forintra csökkent.  

A teljes olaszországi határon átnyúló kezesi biztosítások tekintetében az EMABIT 

kárhányada az olaszországi tevékenység megkezdésétől 2019 szeptemberéig 33% 

(1 428 millió forint összes kárráfordítás / 4 348 millió forint megszolgált díj), a hamis 

viszontbiztosítással rendelkező állomány kárhányada 25% (519 millió forint 

kárráfordítás / 2 062 millió forint megszolgált díj). 

Az EMABIT-hoz a harmadik negyedéves mérlegkészítést követően a hamis 

viszontbiztosítási szerződéssel fedezett kötvények közül két, egyenként 5 millió 

eurós limittel megkötött kezesi biztosításra lehívás érkezett a teljes limit - azaz 

összesen 10 millió euró - megfizetésére vonatkozóan.  

Az EMABIT vitatja a kár megalapozottságát és mértékét, továbbá egyeztetést 

kezdeményezett a jogosulttal. A szerződés alapján az alapkötelem körülményeinek 

tisztázását és a kár mértékének bizonyítását várja el a Biztosító ahhoz, hogy 

kötelezettségei fennállását elismerje. Tekintettel arra, hogy a lehívás 2019. október 

15-én érkezett, erre vonatkozóan az érintettektől megfelelő tájékoztatást az EMABIT 

még nem kapott.  

Fenti események a leányvállalat szavatoló tőke megfelelését befolyásolják, ezért 

tőkeemelésre lesz szükség az EMABIT-ban. Ennek mértéke a leírt tények 

eredményétől függ.  

A leányvállalat érdekeinek képviseletével neves angol és olasz ügyvédi irodákat 

bíztunk meg. 

Az ügyek alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk részvényeseinket. A menedzsment 

részletes akciótervet készít elő az Igazgatóságnak a helyzet átfogó rendezése 

érdekében. 


