
Tájékoztatás a biztosítási elektronikus felületről 

Tisztelt Felhasználó! A jelen felületen Ön a CIB Bank Zrt. által mint Szerződő és a Generali Biztosító Zrt., mint Biztosító közötti 
csoportos biztosítási keretszerződés alapján létrejött személyi kölcsönhöz kapcsolódó hitelfedezeti védelem biztosításhoz 
csatlakozhat, mint biztosított  A Szerződő biztosítási szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítésében a CIB 
Biztosítási Alkusz Kft. mint független biztosításközvetítő jár el. A biztosítás biztosítója a Generali Biztosító Zrt. (címük: 1066 
Budapest Teréz krt. 42-44., Telefon: 06/1 452 3333, Fax: 06/1 452-3505, honlap: www.generali.hu, ügyfélszolgálatai, 
kárrendezés: https://generali.hu/Ugyfelszolgalat/Kapcsolatfelvetel.aspx , Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank).   
 
 
Tájékoztatás a hitelfedezeti védelemről  
 
A hitelfedezeti védelem alapján a biztosító megfizeti Ön helyett (legfeljebb 6 hónapig) a törlesztő részleteteket munkanélküliség 
vagy keresőképtelenség esetén, vagy a biztosítási esemény időpontjában, a személyi kölcsön szerződés tekintetben fennálló 
teljes kintlévőséget halál vagy 79 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén.  
A hitelfedezeti védelemre vonatkozó jogszabályok:  
2013. évi V. törvény aPolgári Törvénykönyvről (Ptk.)  
2014. évi LXXXVIII. törvény A biztosítási tevékenységről  (Bit. ) 
 
 
CIB Biztosítási Alkusz Kft-ről szóló tájékoztatás  
 

CIB Biztosítási Alkusz Kft. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)  378. §-a alapján 

az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei részére.  

Megbízott neve: CIB Biztosítási Alkusz Kft. 

Székhelye: Magyarország, 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank ( a továbbiakban: MNB). 

Felügyeleti engedély száma: II/44/2001; Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 204121400442; 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az MNB nyilvántartásában szerepel, a nyilvántartás megtekinthető és ellenőrizhető az MNB 

http://apps.mnb.hu/regiszter/ honlapján. 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítőként (alkuszként) biztosításközvetítői tevékenységet végez. 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft.  biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik; biztosító illetve biztosító anyavállalata a CIB 

Biztosítási Alkusz Kft-ben minősített befolyással nem rendelkezik. 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek ( a továbbiakban együttesen: 

ügyfél) a CIB Biztosítási Alkusz Kft. és – adott termék kapcsán – a CIB Biztosítási Alkusz Kft. által megbízott kiegészítő 

biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 

szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, 

elektronikus levélben) megtehesse. Az ügyfél az esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz Kft-hez a 

CIB Alkusz Kft. alkalmazottain keresztül: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán (06 40/242-

242) keresztül, postai úton (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), elektronikus úton a cibbiztositas@cib.hu címen. Amennyiben 

a  CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével nem elégedett, igényével a polgári perrendtartás szabályai szerint a Budapesti 

II. és III. Kerületi Bírósághoz, vagy - a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhat.  A CIB 

Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai tevékenysége során esetlegesen 

okozott kárért a felelősségbiztosítását nyújtó UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. áll helyt.  

CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosításközvetítői státusza: független biztosításközvetítő, biztosító(k) nevében nem jár el. 

Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1096 Budapest, Vendel utca 11.) 

CIB Biztosítási Alkusz Kft. minden biztosítási termék közvetítésére jogosult. 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az értékesített biztosítási termékekre vonatkozóan tanácsadást nyújt, azaz a termékeket 

tanácsadással értékesíti, melynek keretén belül alapos, és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot az ügyfél részére. 

http://www.generali.hu/
https://generali.hu/Ugyfelszolgalat/Kapcsolatfelvetel.aspx
http://apps.mnb.hu/regiszter
mailto:cibbiztositas@cib.hu


CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nek a biztosítási szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellege: a CIB Biztosítási Alkusz 

Kft. a megbízótól (ügyféltől) javadalmazásban nem részesül. A biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási 

díj magában foglalja a javadalmazást.  

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a megbízójától (ügyféltől) biztosítási díjat vagy díjelőleget nem vesz át, illetve a biztosítótól a 

megbízónak járó összeget nem vesz át. 

 

Tájékoztatás a CIB BANK mobilalkalmazás, CIB BANK ONLINE csatornákon elérhető „Online ajánlat”  során alkalmazott 

applikációt üzemeltető személyről 
 
A CIB Bank Mobilalkalmazás és CIB Bank Online üzemeltetéséről és rendelkezésre állásnak biztosításáról a CIB Bank Zrt. 
gondoskodik (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi 
engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002, tulajdonosa: Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, Piazza San Carlo 
156.) A CIB Bank Mobilalkalmazás és CIB Bank Online működése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért 
a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a felelős. 
 
Szerzői jog 
 
A CIB Bank Mobilalkalmazás és CIB Bank Online szerzői jogi jogosultja az Asseco SEE d.o.o. (Ul. Grada Vukovara 269d Zagreb 
Croatia). A szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, használatára a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a CIB Bank Zrt., annak anyavállalata 
és a szerzői jogi jogosult közötti megállapodás alapján jogosult. 

 
 
Tájékoztatás a CIB Szelfi számlanyitás során alkalmazott applikációt üzemeltető személyről 
 
A CIB Szelfi Számlanyitás-on keresztül történő értékesítés során használt applikáció üzemeltetéséről és rendelkezésre állásnak 
biztosításáról a CIB Bank Zrt. gondoskodik (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 
8-9..); tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002, tulajdonosa: Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, 
Piazza San Carlo 156.) A CIB Szelfi számlanyitáson keresztül történő biztosításértékesítés során az applikáció működésével 
összefüggésben keletkezett kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a felelős. 
 
Szerzői jog 
 
A CIB Szelfi számlanyitás során alkalmazott applikáció szerzői jogi jogosultja a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 
Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 
10136915-4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar 
Nemzeti Bank (székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-
10/2002, tulajdonosa: Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, Piazza San Carlo 156.). A szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, 
használatára a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a közötte, és a CIB Bank Zrt., mint a szerzői jogi jogosult közötti megállapodás alapján 
jogosult. 
 
Tájékoztatás a CIB Bank Mobilalkalmazást üzemeltető személyről 
 
A CIB Bank Mobilalkalmazás üzemeltetéséről és rendelkezésre állásnak biztosításáról a CIB Bank Zrt. gondoskodik 
(székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi 
engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002, tulajdonosa: Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, Piazza San Carlo 
156.) A CIB Bank Mobilalkalmazás működése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért a CIB Biztosítási 
Alkusz Kft. a felelős. 
 
Szerzői jog 
 
A CIB Bank Mobilalkalmazás szerzői jogi jogosultja az Asseco SEE d.o.o. (Ul. Grada Vukovara 269d Zagreb Croatia). A szoftver 
szerzői jogi védelem alatt áll, használatára a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint a CIB Bank Zrt. leányvállalata a CIB Bank Zrt., 
annak anyavállalata és a szerzői jogi jogosult közötti megállapodás alapján jogosult. 
 



 
Tájékoztatás a cib.hu-n keresztül történő online értékesítéshez kapcsolódó üzemeltető személyről 
 
A cib.hu-n keresztül történő online értékesítés üzemeltetéséről és rendelkezésre állásnak biztosításáról a CIB Bank Zrt. 
gondoskodik (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi 
engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002, tulajdonosa: Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, Piazza San Carlo 
156.) A cib.hu-n keresztül történő online értékesítés működése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért a 
CIB Biztosítási Alkusz Kft. a felelős. 
 
Szerzői jog 
 
A cib.hu-n keresztül történő online értékesítés szerzői jogi jogosultja a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, 
Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-
4-44; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 
(székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002, tulajdonosa: 
Intesa Sanpaolo S.p.A IT-10121 Torino, Piazza San Carlo 156.). A szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, használatára a CIB 
Biztosítási Alkusz Kft., mint a CIB Bank Zrt. leányvállalata, a CIB Bank Zrt., annak anyavállalata és aszerzői jogi jogosult közötti 
megállapodás alapján jogosult. 
 
 
 
Személyes adatok védelme 
 
A CIB Biztosítási Alkusz kijelenti, hogy a cib.hu weboldalon, CIB Bank Mobilalkalmazáson  és a CIB Selfie számlanyitás során 
alkamazott applikációban megjelenített  adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton 
rendelkezésre bocsátott adatokat. A CIB Biztosítási Alkusz kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az 
Általános Adatvédelmi Rendelet (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit 
maradéktalanul megtartva kezeli. A CIB Biztosítási Alkusz az Ön által megadott adatokat biztosítási titokként kezeli. A CIB 
Biztosítási Alkusz adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Biztosítási Alkusz Kft./Adatvédelem, 1027 Budapest, Medve 
u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu 
 
Az adatkezelési szabályzata megtalálható: http://cibalkusz.ckbtrend.hu/elerhetosegek.. 

 

Adatkezelési tájékozató 

Ki kezeli az Ön személyes 
adatait? 

Az adatkezelő a CIB Biztosítási Alkusz Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4–14., H-1995 Budapest, 
Telefon: (06 1) 4 242 242  Fax: (06 1) 489 6712) 
 

Milyen célból, milyen jogalapon 
és mennyi ideig kerülnek 
kezelésre az Ön személyes 
adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat 
foglalja össze. 
 

Az adatkezelés célja 
 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés időtartama 

a CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nek adott 
megbízás teljesítése 

az adatkezelés az ügyfél és a CIB Biztosítási 
Alkusz Kft. közötti szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. 
évi LXXXVIII. Törvény alapján létrejött 
szerződések esetében a szerződés 
megszűnését követő 5 életbiztosítás 
esetében 8 évig. 
Amennyiben a szerződés nem jön létre, a 
díjkínálathoz megjelölt adatokat a 
díjkalkuláció készítését követő 30 napig 
kezeli 

a CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nek adott 
megbízás teljesítése, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya valamilyen 
konkrét megbízás 

az adatkezelés az ügyfél és a CIB Biztosítási 
Alkusz Kft. közötti szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a hangfelvételt 
a jogviszonyból eredő követelések 
elévüléséig kezeli 

http://cibalkusz.ckbtrend.hu/elerhetosegek


panasz kivizsgálása, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya panasz 
megtétele 

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó, 
jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. 
évi LXXXVIII. törvény 159. §-a (2) 
bekezdésének megfelelően a hangfelvétel 
öt évig kerül megőrzésre 

az ügyfélnek nyújtott egyéb szóbeli 
tájékoztatás kapcsán az ügyféllel 
lefolytatott telefonbeszélgetések 
nyomon követhetősége és a CIB 
Biztosítási Alkusz Kft. 
minőségbiztosítási céljainak 
megvalósítása 

az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart  

a CIB Biztosítási Alkusz Kft.-vel való 
nem postai úton történő 
kapcsolattartás) 
 

az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása  az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart  

közvetlen üzletszerzési célú 
megkeresések, így különösen 
közvetlen üzletszerzési célú e-mail 
megküldése 
 

az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása 
 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 
 

közvetlen üzletszerzési célú 
adatátadás a CIB Bankcsoport tagjai 
számára 

az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása 
 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 
 

közvetlen üzletszerzési célú 
megkeresések a CIB Bankcsoport 
tagjai részéről, így különösen 
közvetlen üzletszerzési célú e-mail 
megküldése 

az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulása 
 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 
 

célcsoport meghatározása 
 

az adatkezelés a CIB Biztosítási Alkusz Kft. mint 
adatkezelő új szerződések létrehozatalához 
fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott érdekmérlegelési teszt 
eredménye szerint ezen érdekekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az Ön oldalán az 
érdekmérlegelés során figyelembe veendő 
érdekek, alapvető jogok, szabadságok 
 

az adatkezelés az adatkezeléssel 
szembeni tiltakozásig tart 

  
Milyen jogok illetik meg Önt? Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB 
Biztosítási Alkusz Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának 
megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű 
mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 
korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Biztosítási Alkusz Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a hozzájárulás 
visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos 
érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az 
adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Biztosítási Alkusz Kft.-re 
rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag 
megvalósítható - a személyes adatait a CIB Biztosítási Alkusz Kft. közvetlenül továbbítsa a másik 
adatkezelőnek, 
(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor Ön élhet a tiltakozás jogával. 
(vii) kérhető a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések visszahallgatása és másolat kiadása, 
illetve, ha a telefonbeszélgetés tárgya panasz, akkor a hangfelvételről készített hitelesített 
jegyzőkönyv kiadása is kérhető. 
 



 A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor 

tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Biztosítási Alkusz Kft. 

ügyfélszolgálati irodáiban, mely a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálataiban található. 

 
Kik az Ön személyes 
adatainak a címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottjai és adatfeldolgozói, különösen:  
SK-Trend Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 93-99, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága , cégjegyzékszám: 01-09-720079).A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az 
általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a 

www.cibalkusz.hu honlapról, valamint a CIB Biztosítási Alkusz Kft. ügyfélszolgálataiban elhelyezett 

tájékoztatóból ismerhetők meg.  
 

  
Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az Ön 
rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását 
kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az 
Ügyvédi Iroda székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Javasoljuk, hogy 
mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, 
keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 
 

Miként érhető el az 
adatvédelmi tisztviselő? 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Biztosítási Alkusz 
Kft./Adatvédelem, 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: 
adatvedelem@cib.hu 
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