ALLIANZ SZAKMAVÉDELEMSZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (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 a 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. A biztosítási esemény
1.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül
a)
a biztosított tevékenység folytatása során
b)
a biztosítási szerződésben meghatározott szakmai szolgáltatásra irányadó foglalkozási/szakmai előírások és
szabályok, szerződési rendelkezések megszegésével/megsértésével összefüggésben (ún. szakmai hiba),
c)
olyan
• károk bekövetkezése, amelyek megtérítéséért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik és /vagy
• nem vagyoni sérelmek bekövetkezése, amelyek miatt a biztosított a magyar polgári jog szabályai
szerint sérelemdíj megfizetésére köteles.
1.2. A fenti feltételek együttes fennállása szükséges az esemény biztosítási eseménynek minősítéshez.
1.3. A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíjra,
ha a kapcsolódó kiegészítő biztosítási feltételek erre vonatkozóan határozott rendelkezést tartalmaznak.
1.4. A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazásában – az általános biztosítási feltételekben leírtakon túlmenően –
sorozatkárnak minősül az is, ha:
a)
ha egy tevékenységgel vagy mulasztással kapcsolatban több igény keletkezik. Több tevékenység 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 igényt érvényesítenek.
c)
ha a kárért/nem vagyoni sérelemért többen felelősek, és ezen felelős személyek ugyanazon biztosítási
szerződésben biztosítottak.
1.5. Az általános biztosítási feltételekben különös kizárásként megfogalmazott alábbi rendelkezése, mely szerint „A
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított szakmai tevékenységével/mulasztásával bárkinek
okozott károkkal kapcsolatos kárigényekre”, a jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött szakmai
felelősségbiztosításokra nem vonatkozik.
1.6. Biztosított tevékenység
1.6.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosított tevékenységnek minősül a biztosítási
szerződésben meghatározott - és a vonatkozó jogszabályok értelmében, amennyiben az előírja, engedéllyel és/vagy
hatósági nyilvántartásba (névjegyzékbe) vételt követően és/vagy szakmai kamarai tagként végzett - szakmai
szolgáltatás.
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1.6.2. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazásában 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.
2. A biztosítási szerződés alanyai
Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosított a biztosítási szerződésben megjelölt biztosított
tevékenységek folytatására a hatályos jogszabályok szerint jogosult személy.
3. A biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló, a biztosítási időszak, a kockázatviselés tartama és
helye
3.1. A jelen különös feltételek alkalmazásában a kockázatviselés kezdete amennyiben ágazati jogszabály a biztosított
tevékenység végzését feltételekhez köti, úgy a biztosító kockázatviselésének kezdő napja
a)
a jogszabály által előírtak szerint a tevékenység végzésére való jogosultság megszerzésének a napja,
amennyiben azt - az igazoló okirat megküldésével - öt napon belül közlik a biztosítóval, vagy
b)
a jogosultságot igazoló okirat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0:00 perc, amennyiben az a)
pontban meghatározottaktól eltérően, a tevékenység végzésére való jogosultság megszerzésének tényét és
napját nem közlik 5 napon belül a biztosítóval.
3.2. A kiegészítő biztosítási feltételek az 3.1. ponttól eltérően is rendelkezhetnek.
4. A biztosítással nem fedezett károk/kizárt nem vagyoni sérelmek
Az általános biztosítási feltételekben megfogalmazott kizárásokon túlmenően a biztosító helytállási
kötelezettsége nem terjed ki
a)
az engedélyköteles tevékenység esetén az engedély nélkül (engedély kiadása előtt, visszavonása,
felfüggesztése, szünetelése alatt) végzett tevékenységgel okozott kárra/nem vagyoni sérelemre,
b)
a nyilvántartásba (névjegyzékbe) vételhez kötött tevékenységek esetén a nyilvántartásba vételt
megelőzően és a nyilvántartásból való törlést követően folytatott tevékenységgel okozott kárra/nem
vagyoni sérelemre,
c)
a kamarai tagsághoz kötött tevékenységek esetén a kamarába felvételt megelőzően és kamarai tagság
szünetelése, felfüggesztése alatt, kamarai tagság megszűnését követően folytatott tevékenységgel
okozott kárra/nem vagyoni sérelemre, illetve
d)
a biztosított tevékenység szüneteltetése, felfüggesztése alatt, a tevékenység megszűntetése után
végzett tevékenységgel okozott kárra/nem vagyoni sérelemre,
e)
a szakmai szolgáltatásra irányuló szerződésben foglalt szakmai szolgáltatást meghaladó
tevékenységgel okozott, vagy teljesíthetetlen kötelezettségvállalásból eredő károkra/nem vagyoni
sérelmekre,
f)
a szakmai szolgáltatás ára, illetve díja tárgyában kialakult vita következtében előterjesztett károkra,
g)
USA, Kanada joghatósága alapján érvényesített kárigényekre/sérelemdíj iránti igényekre,
h)
a biztosított kárrendezés során előírt együttműködésének hiánya miatt felmerült többletkárra,
költségre, kamatra,
i)
minden olyan kárra, mely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi embargó ellenes
tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal bármilyen módon összefüggésben van, továbbá
ezen területeken okozták vagy a kár itt következett be
j)
biztosított teljesítési segédeinek, illetve a teljesítési segédek által a biztosítottnak, valamint a teljesítési
segédek egymásnak okozott károkra/nem vagyoni sérelmekre.
Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően, az egyes szakmákra alkalmazandó további
kizárásokat a kiegészítő biztosítási feltételek is tartalmaznak.
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5. A biztosítási díj
Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása szempontjából a kiegészítő biztosítási feltételekben meghatározott
díjalapok irányadók.
6. A közlési és változásbejelentési kötelezettség
Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően a biztosító kockázatviselésére kiható lényeges
körülmények:
a)
a biztosított tevékenységben közreműködő személyek számának megváltozása,
b)
az intézmény/vállalkozás méretének megváltozása,
c)
a biztosított tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megváltozása, vagy új rendelkezések
hatálybalépése,
d)
az egyes szakmák biztosítottaiból álló veszélyközösség alkotta szerződésállomány kárhányadának az
emelkedése
e)
a biztosított tevékenység felfüggesztése szüneteltetése, vagy megszűntetése
f)
hatósági nyilvántartásból való törlés,
g)
kamarai tagság szünetelése, felfüggesztése, megszűnése.
7. A biztosító mentesülése
Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, ha a biztosított,
vagy akinek a magatartásáért a magyar anyagi jogszabályok szerint felel
a)
b)
c)
d)
e)

f)

a jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és/vagy tárgyi feltételek hiányában végezte
tevékenységét, és ez a károkozásban/személyiségi jogsértésben közrehatott,
a kárt/nem vagyoni sérelmet a jogszabályoktól való szándékos eltéréssel vagy szándékos
kötelezettségszegéssel okozta,
a kárt/nem vagyoni sérelmet a tevékenység végzésére vonatkozó etikai szabályok súlyos megsértésével
okozta,
a kárt/nem vagyoni sérelmet a biztosított belső szabályzataiban leírtaknak, a kármegelőzési
előírásoknak, valamint a szakmai/foglalkozási szabályoknak ismétlődő vagy folyamatos megsértésével
okozta,
a kárt/nem vagyoni sérelmet a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár/nem vagyoni
sérelem 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,
a kárt/nem vagyoni sérelmet alkohol, illetve kábító- vagy bódulatot keltő szer hatása, illetve befolyása
alatt okozta.

8. Eltérés a korábbi szerződéses gyakorlattól
8.1. Jelen különös biztosítási feltételek a jogszabályi megfelelőség érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerint került átdolgozásra.
8.2. A biztosítási szerződés a Ptk. megváltozott/új rendelkezéseivel nem érintett részei változatlanul maradtak.

Allianz Hungária Zrt.
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