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Allianz Szakmavédelem-  
Szakmai felelősségbiztosítás  
Különös biztosítási feltételek 
 

A jelen különös biztosítási feltételek azokat a 
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az 
Allianz Hungária Zrt. – Cg. 01-10-041356, 
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 
48-52. –, (a továbbiakban: biztosító) és a 
szerződő fél között a Felelősségbiztosítások 
általános biztosítási feltételei (a továbbiakban: 
általános biztosítási feltételek) és jelen 
különös biztosítási feltételek (a továbbiakban: 
különös biztosítási feltételek) valamint az 
utóbbihoz kapcsolódó kiegészítő biztosítási 
feltételek alapján létrejött felelősségbiztosítási 
szerződésekre alkalmazni kell.  

A különös biztosítási feltételekhez kapcsolódó 
kiegészítő biztosítási feltételek tartalmazzák 
az egyes szakmákra vonatkozó speciális 
szabályokat, ezért a különös biztosítási 
feltételek kiegészítő feltételek nélkül nem 
alkalmazhatók. A jelen különös biztosítási 
feltételek az általános- és kiegészítő biztosítási 
feltételekkel kiegészülve együttesen alkotják az 
Allianz Szakmavédelem- Szakmai 
felelősségbiztosítás általános szerződési 
feltételeit.  

1. Általános rendelkezések 

 
1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 

és a biztosított tevékenységek  
 
1.1.1. Jelen különös biztosítási feltételek 

alkalmazása során biztosítási 
eseménynek minősül: 

 
 a biztosított tevékenység folytatása 

során  
 a biztosítási szerződésben 

meghatározott szakmai szolgáltatásra 
irányadó foglalkozási/szakmai 
előírások és szabályok, szerződési 
rendelkezések 
megszegésével/megsértésével 
összefüggésben,  

 olyan károk bekövetkezése, 
 amely károk megtérítéséért a 

biztosított a magyar polgári jog 
szabályai szerint kártérítési 
felelősséggel tartozik. (ún. szakmai 
felelősség) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti feltételek együttes fennállása szükséges 
a káresemény biztosítási eseménynek 
minősítéshez.  

 
1.1.2. Jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazása során kár alatt értendő a károsult 
ténylegesen felmerült vagyoni kára, nem 
vagyoni kára, valamint mindaz a károsultnál 
felmerült költség – figyelemmel az általános 
biztosítási feltételek 2.1.5. pontjában 
foglaltakra is- és kamat, amely a károsultat ért 
vagyoni és nem vagyoni hátrány 
csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez 
szükséges.  
 
1.1.3. A jelen különös biztosítási feltételek 
szempontjából a biztosított tevékenységgel 
kapcsolatosan nem alkalmazható az általános 
biztosítási feltételek 3.2.1. l) pontjában különös 
kizárásként megfogalmazott rendelkezés: „ A 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed 
ki a biztosított szakmai 
tevékenységével/mulasztásával bárkinek 
okozott károkkal kapcsolatos kárigényekre”. 
 
1.1.4. Jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazása során biztosított 
tevékenységnek minősül a biztosítási 
szerződésben meghatározott és a vonatkozó 
jogszabályok értelmében – amennyiben előírja 
- engedéllyel vagy hatósági nyilvántartásba 
vételt követően végzett szakmai szolgáltatás.  
 
1.1.5. Szakmai szolgáltatás minden olyan 
tevékenység, amelynek jogszabályban 
meghatározott vagy az adott szakmai 
képviselőiből álló érdekvédelmi 
köztestület/szövetség/társadalmi szervezet 
által írásba foglalt szabályai, szakmai elvei 
(ajánlás, irányelv, protokoll, minőségügyi 
szabvány) vannak. 
 
1.1.6. A jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazásában – ellentétben az általános 
biztosítási feltételek 1.1.3. pontjában leírtakkal 
– sorozatkárnak minősül az is, ha: 
 
a) ha egy tevékenységgel vagy 

mulasztással kapcsolatban több 
kárigény keletkezik. Több tevékenység 



 2/4 AHE-10100 

vagy annak elmulasztása is egy 
tevékenységnek vagy mulasztásnak 
minősül, ha a tevékenységek és/vagy 
mulasztások oka azonos vagy hasonló 
és jogilag vagy pénzügyileg 
összefüggnek egymással. 

 
b) ha több tevékenységgel vagy 

mulasztással kapcsolatban egy 
kárigényt érvényesítenek.  

c) ha a kárért többen felelősek, és ezen 
felelős személyek ugyanazon 
biztosítási szerződésben biztosítottak.  

1.2. A biztosított  
 
1.2.1. Jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazása során biztosított a biztosítási 
szerződésben megjelölt biztosított 
tevékenységek folytatására hatályos 
jogszabály szerint jogosult 

 jogi személy, 
 jogi személyiséggel nem rendelkező 

jogképes szervezet, 
 természetes személy, 

aki  a tevékenységi  engedéllyel rendelkezik, 
vagy  a hatósági nyilvántartásban szerepel, és a 
szakmai szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződést kötött, illetve szerződéseket köt, és 
e szerződés(ek) alapján a szolgáltatást nyújtja.  

2. A biztosítási fedezetből kizárt károk 

 
Az jelen különös biztosítási feltétel nem 
tartalmaz kizárást. Az általános biztosítási 
feltételek 3. pontjában foglaltakon 
túlmenően, az egyes szakmákra 
alkalmazandó kizárásokat a kiegészítő 
biztosítási feltételek tartalmazzák. 

3. A biztosítási díj alapja és a biztosítási 
díj megállapítása 

 
3.1. Jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazása szempontjából a kiegészítő 
biztosítási feltételekben meghatározott 
díjalapok irányadók.  
 
3.2. Az általános biztosítási feltételek 
4.1.7. pontjában foglaltakon túlmenően a 
vállalt kockázat mértékét és a biztosítási díjat 
befolyásoló kockázati körülmények jelentős 
megváltozásának minősül különösen  

 a biztosított tevékenységben 
közreműködő személyek számának 
megváltozása, 

 az intézmény/vállalkozás méretének 
növekedése vagy csökkenése, 

 a biztosított tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések 
megváltozása, vagy új rendelkezések 
hatálybalépése, 

 az egyes szakmák biztosítottaiból álló 
veszélyközösség alkotta 
szerződésállomány kárhányadának az 
emelkedése  

a biztosítási szerződés hatálya alatt, mely, a 
biztosítási díj módosítását eredményezheti. 
Ebben az esetben a szerződésmódosítás 
szabályai szerint kell eljárni (lsd. általános 
biztosítási feltételek 5.3.2. pontja). 
 

3.3. Amennyiben a szerződő/biztosított 
az éves adatközlési kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a biztosító a következő 
biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási 
díj alapját automatikusan aktualizálja. A 
jelen különös biztosítási feltételek 
értelmében az indexáláskor a biztosító a 
rendelkezésére álló, a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett legfrissebb ipari 
termelői árindexet alkalmazza, amely a 
biztosítási évfordulót megelőző 4. hónap 
ipari termelői árait az előző év azonos 
időszakával összehasonlító index. A 
biztosító az indexált díjalap és a biztosítási 
szerződésben meghatározott díjtétel 
szorzataként megállapítja a következő 
biztosítási időszak biztosítási díját.  Fix díjas 
szerződés esetén a biztosító a 
szerződő/biztosított biztosítási 
szerződésében meghatározott biztosítási 
díját a fentiek szerint automatikusan 
indexálja. 

4. A biztosító szolgáltatása  

 
4.1. A szerződő/biztosított köteles a kárügy 
rendezése során a biztosító által szükségesnek 
ítélt információkat rendelkezésre bocsátani, és 
a biztosítót segíteni az okozott kár jogalapjának 
és összegének a megállapításában, a kár 
rendezésében, a jogalap nélküli kárigények 
elhárításában. 
 
A szerződő/biztosított köteles az előírt 
határidőn belül az alaptalan fizetési 
felszólításoknak ellentmondani és a szükséges 
jogi eszközöket igénybe venni az igény 
elhárítása érdekében.  
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A szerződő/biztosított köteles továbbá 
lehetővé tenni, hogy  

 a kár okát,  
 a kár bekövetkezésének körülményeit,  
 a kár mértékét,  
 a biztosítottat terhelő kártérítés 

terjedelmét 
a biztosító szakértője megvizsgálja.  
 
A fenti kötelezettségek együttesen alkotják a 
biztosított kárrendezés során tanúsítandó 
együttműködési kötelezettségeit. 
 
4.2. Az általános biztosítási feltételek 
5.3.3. és a 8.1.5. pontjait kiegészítve 
amennyiben a szerződő/biztosított nem tesz 
eleget  

 adatközlési kötelezettségének, és az 
adatközlés alapján megállapított díjra 
figyelemmel a feleknek el kellett volna 
számolniuk egymással, vagy  

 a díjalapot meghatározó, a kiegészítő 
biztosítási feltételek 3.1. pontban 
részletezett adatoknak az általános 
biztosítási feltételek szerinti jelentős 
megváltozása esetén a 
változásbejelentési kötelezettségének, 

akkor a káresemény bekövetkeztekor a 
biztosító a megállapított kár akkora részének – 
de legfeljebb a teljes kárnak – a térítésére 
köteles, amekkora része a szerződő/biztosított 
által közölt adatok alapján meghatározott 
díjalap annak a tényleges adatok alapján 
kiszámított díjalapnak, amelyet a szerződő 
helyes adatszolgáltatása esetén a 
díjszámításnál figyelembe kellett volna venni. 
 
A biztosító eltekinthet az arányos kártérítés 
alkalmazásától, amennyiben a kártérítési igény 
mértéke egy biztosítási eseményre 
vonatkozóan nem haladja meg az 
eseményenkénti kártérítési limit 20 %-át, de 
maximum 3 000 000 Ft-ot.  
 

4.3. Ha a kár bekövetkezésében biztosítási 
fedezetben lévő és fedezetben nem 
lévő(kizárt) kockázatok is egyidejűleg 
közrehatottak, a biztosító a kárt csak részben 
téríti meg. Ha nem állapítható meg, hogy a 
fedezetben lévő (kizárt) kockázat mennyiben 
hatott közre kár bekövetkezésében, akkor a 
biztosítási szolgáltatás mértékénél a kizárt 
kockázatot 50 %-os súllyal kell figyelembe 
venni.  
 

5. A biztosító visszakövetelési joga  

 
5.1. Jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazása során súlyosan gondatlan 
magatartásnak minősül, ha a biztosított, vagy 
akinek a magatartásáért a magyar anyagi 
jogszabályok szerint felel  
 
a) a jogszabályban, egyéb előírásban 

meghatározott személyi és/vagy tárgyi 
feltételek hiányában végezte 
tevékenységét, és ez a károkozásban 
közrehatott,  

b) a kárt a jogszabályoktól való szándékos 
eltéréssel vagy szándékos 
kötelezettségszegéssel okozta,  

c) a kárt a tevékenység végzésére 
vonatkozó etikai szabályok súlyos 
megsértésével okozta,  

d) a kárt a biztosított belső 
szabályzataiban leírtaknak, a 
kármegelőzési előírásoknak, valamint a 
szakmai/foglalkozási szabályoknak 
ismétlődő vagy folyamatos 
megsértésével okozta, 

e) a károkozó magatartás észlelése után 
kármegelőzési kötelezettségét vagy a 
kár bekövetkezésekor kárenyhítési 
kötelezettségét az erre vonatkozó 
szabályok megsértésével megszegte, 
és a kár, illetve annak egy része 
megelőzhető illetve csökkenthető lett 
volna a kármegelőzési vagy 
kárenyhítési kötelezettség 
szabályszerű teljesítésével,  

f) a kárt a szükséges intézkedések 
elmulasztásával okozta, és a kár 
bekövetkezte előtt a szükséges 
intézkedéseket annak ellenére sem 
tette meg, hogy a biztosító, illetve 
harmadik személy a káresemény 
bekövetkezésének veszélyére írásban 
figyelmeztette, és a levélben foglalt 
indokok alapján az adott helyzetben 
elvárható lett volna a szükséges 
intézkedések megtétele, 

g) a kárt alkohol, illetve kábító- vagy 
bódulatot keltő szer hatása, illetve 
befolyása alatt okozta. 

6. Eltérés a korábbi szerződéses 
gyakorlattól 

 
A szerződési feltételek struktúrája 
megváltozott: a feltételrendszer továbbra is a 
felelősségbiztosításokra vonatkozó általános 
biztosítási feltételeire épül, de a biztosítási 
fedezetek kategorizálása alapján a különös 
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biztosítási feltételek a szakmai 
felelősségbiztosítás átfogó szabályait kezelik, 
míg az egyes biztosítható tevékenységek 
sajátosságait a kiegészítő biztosítási feltételek 
szabályozzák.  
 
Az Allianz Szakmavédelem különös biztosítási 
feltételei – eltérően a korábbi szerződési 
gyakorlattól – kiegészítő biztosítási feltételek 
nélkül nem alkalmazhatók, azaz kizárólag a 
kiegészítő biztosítási feltételekkel biztosítható 
tevékenységek vonhatók biztosítási fedezetbe! 
 
Változás, hogy új sorozatkár fogalom került 
megfogalmazásra. 
 
A kizárt károk és kockázatok megbontásra 
kerültek az általános és kiegészítő feltételek 
között, mert az utóbbiak csak az adott 
biztosítási tevékenységhez kapcsolódókat 
részletezik.  
Új kizárás a jelen különös feltételekbe nem 
került, azért hogy kizárólag két helyen 
(általános és kiegészítő biztosítási 
feltételekben) található listát legyen szükséges 
áttekinteni. 
 
Új elem, hogy a biztosított/szerződő, 
amennyiben nem tesz eleget az éves 
adatközlési kötelezettségének, úgy a biztosítási 
szerződésben meghatározott éves bruttó 
árbevétel illetve fix díjas szerződések esetén a 
biztosítási díj automatikus indexálásra kerül a 
KSH által közzétett legfrissebb ipari termelői 
árindex-szel, amely a biztosítási évfordulót 
megelőző 4. hónap ipari termelői árait az előző 
év azonos időszakával összehasonlító index.  
 
Új elem továbbá, az általános feltételek 
keretszabálya (5.3.3 és 8.1.5. pontok) alapján 
megfogalmazott arányos kártérítési szabály 
beépítése.  
 
Változás továbbá, hogy megfogalmazásra 
került a kár részleges megtérítésének szabálya, 
ami abban az esetben alkalmazandó, ha egy 
biztosítási esemény kapcsán fedezetben lévő 
és nem fedezett károkat kell figyelembe venni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allianz Hungária Zrt. 


