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EMELT SZINTŰ
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
alkalmazott ügyvéd alkalmazása esetén

amely létrejött egyrészről:
…………………………………………. ügyvéd/Ügyvédi Iroda, mint biztosított,
Ügyvédi Iroda esetén, az Iroda vezetője: ……………………………………..
ügyvédi iroda címe: …………………………………………………………………
egyesületi tagkódja: ……………………………………….
, másrészről a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete, mint biztosító
között Az

Egyesülettel

…………………………..

tagkód

alatt

kötött

ügyvédi

felelősségbiztosítás alapján, - miután alkalmazott ügyvéddel rendelkezem - ezért a
velem munkaviszonyban álló …………………………………… alkalmazott ügyvédre
figyelemmel a jelen emelt összegű felelősségbiztosítási szerződést kötöm meg.
Tudomásul veszem, hogy alkalmazott ügyvéd alkalmazása esetén az ügyvéd
minden esetben emelt összegű felelősségbiztosítási díjat tartozik fizetni. Alkalmazott
ügyvédeknél az emelt biztosítás többletösszege azonos a munkáltatói jogokat
gyakorló ügyvéd által fizetett felelősségbiztosítási díj összegével.
Az ügyvéd, mint munkáltató az alkalmazott ügyvéd (ügyvédek) után fizetendő emelt
felelősségbiztosítási díjat az általa fizetett tagdíj és felelősségbiztosítási díj
befizetésével egyidejűleg (együtt) köteles az Egyesületnek megfizetni az Egyesület
Alapszabályában illetve Biztosítási Feltételeiben írt határidőben. Az Egyesülettel
…………………. számú biztosítási feltételt kötöttem meg, ezért az emelt szintű
biztosítási feltétel alapján …………………………………. Ft negyedévi/évi
felelősségbiztosítási díjat tartozom fizetni.
Az Egyesület Közgyűlésének döntése alapján az alkalmazott ügyvéd alkalmazása
esetén az okozott kár a jelen emelt felelősségbiztosítás terhére térül meg.
A biztosítási díj fizetésének elmulasztása, illetve késedelmes fizetése esetére azok a
biztosítási feltételek az irányadók, mint amelyek a rám vonatkozó
felelősségbiztosítási díj fizetésére fennállnak.
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Tudomásul veszem, hogy az emelt felelősségbiztosítás terhére csak a jelen
szerződésben megjelölt alkalmazott ügyvéd által okozott kár térül, akire az emelt
szintű felelősségbiztosítást megkötöttem.
Amennyiben az alkalmazott ügyvéd alkalmazása megszűnik, ez esetben az őt
alkalmazó ügyvéd által fizetett emelt díj mértékének megfelelően változik a
munkáltatót terhelő biztosítási díj összege.
A munkaviszony megszűnését az alkalmazó az Egyesületnek köteles bejelenteni.
Ennek elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy mindaddig az emelt
biztosítási díjat fizetni kell (a viszontbiztosítóra figyelemmel), amíg az Egyesület a
fentiekről írásbeli értesítést nem kap.
Amennyiben az alkalmazó az alkalmazott ügyvéd foglalkoztatása esetén az emelt
biztosítási díjat nem fizeti meg (felszólításokat követően sem), úgy az Egyesület
jogosult a Biztosítási Feltétel VI. fejezetében foglaltak szerint eljárni az
alkalmazó ügyvéddel szemben.
A jelen emelt szintű felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában az Egyesület
Alapszabályában, illetve biztosítási feltételeiben foglaltak az irányadóak.

Kelt: ……………………………………………. napján.
Biztosítás kezdete: …………………………………… napja

........................................................
Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
( Biztosító )

.................................................
biztosítást megkötő
(munkáltató)

