Díjfizetési útmutató
A jelen útmutatónkkal szeretnénk tagjaink részére segítséget nyújtani, az ügyvédi felelősségbiztosítás díjának pontos
és határidőben történő befizetéséhez, mivel ez elengedhetetlen az ügyvédi tevékenység folytatásához. Az alábbiakban
összefoglaljuk, amit a díjfizetésről tudni kell:
Díjfizetési módok:
-

banki átutalás, számlaszámunk: 11705008-20420967
online bankkártyás fizetéssel az Ügyvédportálon,(www.mubse.hu)
bármelyik OTP bankban, számlánkra történő befizetés,
bankkártyás és készpénzes fizetési lehetőség ügyfélszolgálati irodánkban (hétfői és szerdai napokon, 9-től 16
óráig).

Minden díjfizetési mód esetében kérjük Tagjainkat, hogy a közlemény rovatban szíveskedjenek az egyesületi
tagkódjukat feltüntetni, amit leveleink fejlécében megtalál.
Díjfizetési határidők:
-

negyedéves díjfizetés esetén minden negyedév első hónapjának 10. napja,
éves díjfizetésnél a tárgyév januárjának 10. napja.

A fizetési ütemezést ingyenesen módosíthatják minden év január hó 10. napjáig akár az Ügyvédportálon keresztül,
akár e-mailben is.
Díj nemfizetés lehetséges következményei:
A pontos és határidőben történő díjfizetés feltétele annak, hogy az ügyvédi felelősségbiztosítás folyamatos és hatályos
maradjon.
Bármelyik tagunknál elfordulhat, hogy az esedékes befizetésről megfeledkezik, vagy anyagi problémák adódnak. Az
ilyen esetekben kiküldött emlékezető levélnek elsősorban figyelemfelhívás a célja. Az emlékeztetőben megadott
határidőn belül a tagunk mindenféle következmény nélkül pótolhatja az elmaradt díját. Amennyiben az emlékeztető
levelünkre, majd az azt követően kiküldött fizetési felszólításra nem reagál a biztosítottunk, akkor a Ptk. rendelkezései
alapján a felelősségbiztosítás a törvény erejénél fogva megszűnik.
Díjhátralékos tagjainkat különböző formában tájékoztatjuk a tartozásról (e-mail, Ügyvédportálon keresztül, postai
levél), hogy ne kerüljenek olyan helyzetben, hogy megszűnik az ügyvédi felelősségbiztosításuk, ami a kamarai tagság
igazgatási úton történő törlését is magával vonhatja. A Biztosítási Feltétel VI.9. pontja alapján a megszűnéstől - vagyis
az eredeti díjfizetési esedékességtől - számított 60 napon belül lehetősége van reaktiválni a szerződését. Szerződése
reaktiválásához erre irányuló kérelmet kell előterjesztenie Egyesületünk Ügyvezetőjéhez, és amennyiben kérelmének
helyt ad, úgy meg kell fizetnie az elmaradt biztosítási díjakat, valamint írásban nyilatkoznia kell arra, hogy nincs
tudomása a biztosítási szerződés megszűnése és a reaktiválás időpontja között bekövetkezett olyan körülményről,
amely biztosítási esemény bekövetkezéséhez vezethet.

Fontos!
Kérjük Tagjainkat, hogy a változásokról: e-mail, székhely, lakcím változás, szünetelés, törlés, kamarai átjegyzés
tényéről, új biztosított felvételéről, működési formaváltásról minden esetben haladéktalanul vagy az Ügyvédportálon
keresztül vagy pedig írásban (e-mail) tájékoztassák Egyesületünket, hogy pontosan és gyorsan fel tudjunk venni Önnel
a kapcsolatot és elkerülhessük a félreértéseket
Előfordulhat, hogy akkor is kap felszólítást, ha már időközben befizette a díját, a befizetések feldolgozási ideje miatt.
Ilyen esetekben kérjük, tekintse tárgytalannak levelünket.
A díj beérkezésével kapcsolatban, illetve, további információ igénylése esetén keressék munkatársainkat telefonon, emailben, készséggel állunk rendelkezésükre!

