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20 / 2017. számú általános levél 

1. számú melléklet 

a K&H szakmai felelősségbiztosítás – könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás  

termékjellemzőinek rövid összefoglalója 

1. Biztosított 

- okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsággal rendel-
kező, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző és azon kívül eső termé-
szetes személy (egyéni vállalkozó), 

- a Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsággal rendelkező könyvvizsgálói cég. 

2. a szerződés időbeli hatálya 

Külön díj megfizetése ellenében a Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott 
és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a Biztosító részére bejelentett, 
biztosítási eseménynek minősülő károkra terjed ki. 

3. biztosítási esemény 

A Biztosító vállalja, hogy mentesíti a Biztosítottat olyan károk megtérítése alól, amelyet a Biztosított könyv-
vizsgálói tevékenységével, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, illetve 
tevékenységének gyakorlása során okoz, és amelyért a Biztosított kártérítési felelősséggel tartozik. 

4. szolgáltatási kötelezettség 

A Biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben: 
- a sérelemdíjat (kivéve személyi sérüléses kár esetén), 
- mindazt a költséget, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez 

vagy kiküszöböléséhez szükséges, 
- kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott 

költségeket, 
- azokat a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségeket, amelyek a károsult által támasztott kárigény 

körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy 
perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmé-
vel, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak ak-
kor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merül-
tek fel 

- a tisztán pénzügyi veszteségeket. 

A Biztosító nem téríti meg:  
- a dologi károkat, 

- a személyi sérüléses károkat, 

- a személyi sérüléses kárral összefüggésben felmerülő sérelemdíjat, költségeket, elmaradt vagyoni 

előnyt. 

A Biztosító az általános szerződési feltételektől eltérően megtéríti a Biztosítottat terhelő mulasztási bírságot. 
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5. kártérítési limit, önrészesedés 

A könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítási termékre vonatkozó kártérítési limiteket az alábbi táblázat 
foglalja össze. 

Forgalom  
(m Ft) 

Kártérítési limit (kár/év) m Ft 

1/10 3/15 5/10 5/25 10/50 20/100 50/100 

0-10        

10,01-20        

20,01-50        

50,01-100        

100,01-200        

 

Az alap önrészesedés a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul. 

kártérítési limit 
(kár/év) 

százalékos 
önrészesedés 

összegszerű  
önrészesedés 

1 m Ft / 10 m Ft 

10% 

10 000 Ft 

3 m Ft / 15 m Ft 

20 000 Ft 5 m Ft / 10 m Ft 

5 m Ft / 25 m Ft 

10 m Ft / 50 m Ft 
50 000 Ft 

20 m Ft / 100 m Ft 

50 m Ft / 100 m Ft 100 000 Ft 

 

Amennyiben a választott kártérítési limit nem haladja meg a 10 millió Ft káreseményenkénti és 50 millió Ft 

évenkénti mértéket (standard esetek) az alap önrészesedéstől választhatóak eltérő önrészesedési mérté-

kek: 

százalékos 
önrészesedés 

összegszerű  
önrészesedés 

10% 

500 000 Ft 

1 000 000 Ft 

2 000 000 Ft 

 

Az alap önrészesedéstől magasabb önrészesedés esetén kedvezmény kerül alkalmazásra. 
 
A nem standard esetekben az alap önrészesedéstől való eltérő igény esetén a Nem-életbiztosítási kocká-
zatvállalással szükséges egyeztetni. 

6. kizárások, korlátozások 

A kizárások, korlátozások illetve tételes felsorolását a szerződési feltétel tartalmazza. 


