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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
Visszaélés fiktív biztosítási szerződésekkel

A  vádlott  2008.  június  12.  és  2011.  március  18.  napja  között  egyéni 
vállalkozóként  pénzügyi  közvetítői  tevékenység  végzésére  irányuló 
jogviszonyban  állt  egy  biztosítónál.  Feladata  az  volt,  hogy  magánszemély 
ügyfelekkel  biztosítási  szerződéseket  kössön  a  sértett  nevében,  amely  után 
üzletkötői jutalékban részesült. 

A vádlott hozzáfért a sértett országos adatbázisához, ami tartalmazta az összes 
ügyfél nevét és adatait.  Ennek felhasználásával  valótlant tartalmú papír alapú 
biztosítási  szerződéseket  készített,  azonban  ezekben  a  szerződésekben 
feltüntetett személyeknek nem állt szándékában biztosítást kötni, azt nem írták 
alá,  hanem  tudtuk  és  belegyezésük  nélkül  ismeretlen  személyek  azokra 
ráhamisították az aláírásokat. Ezen túlmenően a vádlott nem létező személyek 
nevére  is  kiállított  valótlan  tartalmú  papír  alapú biztosítási  szerződéseket,  és 
ezek  után  összesen  több  mint  6,5  millió forint  jutalékot  vett  fel.  Annak 
érdekében,  hogy  a  sértett  ne  észlelje  a  fentiekben  írt  biztosítási  szerződések 
valótlanságát, a megkötött szerződések alapján járó biztosítási díjak egy részét a 
sértett részére megfizette.

Ezen túlmenően a vádlott hozzáfért a biztosító egyik programjához, mely arra 
szolgált,  hogy az  üzletkötők az  általuk megkötött  biztosítási  szerződéseket  – 
papír alapú kitöltés helyett – számítógépen készíthessék el, és azokat a sértett 
számítástechnikai rendszerébe feltüntethessék. A vádlott nem létező személyek 
nevében készített biztosítási szerződéseket ezen program segítségével, majd azt 
feltöltötte  a  sértett  számítástechnikai  rendszerébe.  Ezen  valótlan  tartalmú 
biztosítási szerződések után járó jutalék közel  2,5 millió forint volt. A vádlott, 
hogy a bűncselekmény elkövetését  leplezze,  sértett  részére a biztosítási  díjak 
egy részét befizette.

A  Kaposvári  Járási  Ügyészség  1  rendbeli  jelentős  kárt  okozó  üzletszerűen 
elkövetett  csalás  bűntette,  33  rendbeli  magánokirat-hamisítás  vétsége  és  1 
rendbeli folytatólagosan elkövetett számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
bűncselekmény bűntette miatt emelt vádat a siófoki nő ellen.



A  Kaposvári  Járási  Ügyészség  vádlott  vonatkozásában  börtönbüntetés  és 
közügyektől eltiltás kiszabására, valamint a bűncselekmény elkövetéséből eredő 
közel 6.300.000,- Ft összegben vagyonelkobzásra tett indítványt.
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