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M Ü B S E
Magyar Ügyvédek
Kölcsönös Biztosító Egyesülete

MÓDOSÍTOTT BIZTOSÍTÁSI
FELTÉTEL

Jelen felelősségbiztosítási feltétel a 2012. január hó 1 napjának 0.00 óráját
követően történt károkozó magatartások vagy mulasztások miatt keletkező
kárigényekre alkalmazandó.
A 2012. január hó 1. napjának 0.00 óráját megelőzően keletkezett károkozó
magatartások, mulasztások miatti kárigényekre, - az Egyesületnek 2012. január hó
1 napjának 0.00 órájáig megelőzően hatályos biztosítási feltételben foglaltak
hatályosak és alkalmazandók.
A biztosítási feltétel 2012. január hó 1 napjától hatályos az Egyesület 2011. április
hó 18. napján megtartott Küldöttközgyűlési határozat alapján.
A 2002. január hó 1. napjának 0.00 óráját megelőzően keletkezett károkozó
magatartások, mulasztások miatti kárigényekre, - az Egyesületnek 2002. január hó
1. napjának 0.00 órájáig megelőzően hatályos biztosítási feltételben foglaltak
alkalmazandók.
A 2002. január 1. napjától hatályos Biztosítási feltétel rendelkezéseit az Egyesület
2001. november 12. napján tartott Küldöttközgyűlése fogadta el.
2002. március hó 25 napján tartott Küldöttközgyűlés módosította.
A biztosítási feltétel 5.10. pont, 5.14. pont, 8.9. pont és 8.21. pontját az Egyesület
2004. április 5 napján megtartott Küldöttközgyűlési határozattal módosította 2004.
május hó 1-jei hatállyal.
A Biztosítási feltétel I. (A biztosítottak) első bekezdése és záró bekezdés, - a II.
(Biztosítási esemény) kiegészítése, a III. fejezet (Kizárt kockázatok) 3.1.5. pontja, a
3.1.10. pontja, a 3.1.11. pontja, a 3.1.12. pontja, a 3.1.13. pontja, a Feltétel IV.
fejezet (Az Egyesület visszakövetelési joga) második bekezdése, az V. fejezet
(Biztosítási szolgáltatás) 5.8. pontja, és a pont záró bekezdése (5.14/B. pont), a VI.
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fejezet (A szerződés módosítása, kárrendezés) 6.3. pontja, a feltétel VII. fejezet (A
biztosított kötelezettsége) 7.2. pontját az Egyesület 2005. április 4. napján
megtartott küldöttközgyűlési határozattal módosította illetve a Biztosítási feltételt
kiegészítette 2005. május hó 1-jei hatállyal.
Az Egyesület 2006. március 27. napján megtartott Küldöttközgyűlési határozattal
módosította a Biztosítási Feltétel 5.12. és az 5.13. pontját.
Az Egyesület 2009. március hó 30. napján megtartott küldöttközgyűlési
határozattal módosította a Biztosítási Feltétel I. fejezetének – I. Biztosítottak szövegét az alkalmazott ügyvédek vonatkozásában, különös figyelemmel arra, hogy
az alkalmazott ügyvéd által okozott kárt az Egyesület az emelt biztosítási díj terhére
rendezi. A II. fejezet – II. Biztosítási esemény – kizárólag az első bekezdés utolsó
mondata került módosításra h.) pont helyett i.) pont. A V. fejezet – V. Biztosítási
szolgáltatások – 5.1. pont 2. bekezdése új szövegre módosul, az 5.11. pontban a
vastagított rész új szöveg, továbbá az 5.12. pont első bekezdése kiegészült az email-en történő felszólítással. A VIII. fejezet – VIII. Egyéb rendelkezések – 8.1.,
8.2., 8.3. pontjainak szövege (vastagon szedett szövegrész) új szöveg. (A biztosítási
díj fizetése alól kizárólag kamarai tagság szünetelése esetén kerülhet sor.), továbbá
a 8.9. új szöveg került a feltételbe a törvény módosítása szerint és d.) ponttal lett
kiegészítve. A 8.17. pontja is módosult.
---------------------------------------------------------------------------------------------------A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) a
jelen felelősségbiztosítási feltételek (továbbiakban feltételek) szerint meghatározott
biztosítási esemény bekövetkezte esetén a jelen feltételek szerint meghatározott
mértékben mentesíti a biztosítottat olyan kár megtérítése alól, amelyért a magyar
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, - és amelyek megtérítésére köteles,
feltéve, hogy az adott biztosítási eseményre az Egyesület kockázatviselése kiterjed,
és a kárt a biztosított a biztosítási díjjal fedezett naptári évben Magyarországon
okozta, és a kár az ezt követő 10 naptári évben belül (2012. január 1-től 7 naptári
éven belül) bekövetkezett és ugyanezen időn belül bejelentették, kivéve a jelen
Biztosítási feltétel V. fejezet 5.14/B. pontjában meghatározott közbeszerzési
tevékenységre vonatkozó kiegészítő felelősségbiztosítást.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Az Egyesület 2010. április 26. napján megtartott Küldöttközgyűlésén közgyűlési
határozattal módosította a Biztosítási Feltétel VII. „A biztosított kötelezettségei”
7.5. pontját. A régi 7.5. pont helyébe új szövegrész került.
---------------------------------------------------------------------------------------------------A módosított biztosítási feltétel szabályai a bevezető fejezetben (1., 2. oldal),
továbbá az 5.1. pont, 5.3. pont, 5.4., pont, 5.5. pont, 5.8. pont, 5.11. pont 6.
bekezdés, 5.14/A. pont, 5.14/B. pont, 6.1/C. pont, 6.2. pont, 6.3. pont, 8.3. pont,
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8.4. pont, 8.23. pont vonatkozásában
küldöttközgyűlési határozat alapján.

változtak

a

2011.

április

18-i

--------------------------------------------------------------------------------------------------A Biztosítási Feltétel 5.8/a., 5.11., 7.3., 8.1., 8.11., 8.15. pont szabályai módosultak
az Egyesület Küldöttközgyűlése 2012. március 26. napján kelt határozata alapján.
A módosításokkal egységes szerkezetű Biztosítási Feltétel 2012. április 1. napjától
hatályos.
Az Egyesület 2014. április 28. napján megtartott Küldöttközgyűlésén
közgyűlési határozattal módosította és kiegészítette a Biztosítási Feltétel II.
fejezet Biztosítási esemény pontját, a III. fejezet 3.1.14. pontját, IV. fejezet 4.2.
pontját, V. fejezet 5.1., 5.4., 5.6, pontjait, az 5.11. pontot, 5.12. pontot, és 5.13.
pontját, 7.2., 7.5., és a 7.7. pontját, a VIII. fejezet 8.8. C./, és D./ pontjait, a
8.15. pont, 8.18. pont, 8.22. pontját. A módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Biztosítási Feltétel 2014. április 28. napjától hatályos.
I.
Biztosítottak
A jelen biztosítási feltétel alapján érvényes biztosítási szerződés esetén biztosított
(a továbbiakban együttesen: biztosított):
-

az ügyvéd,
ügyvédi iroda,
európai közösségi jogász
külföldi jogi tanácsadó
(ha a fentiek az Egyesület tagjai – és a tagdíjat illetve a biztosítási díjat
határidőben megfizették.)

Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda által megkötött biztosítási szerződés alapján az
Egyesület kockázatviselése az ügyvéd, az ügyvédi iroda tagja, az ügyvéd vagy az
ügyvédi iroda minden alkalmazottja által okozott kárra kiterjed.
Amennyiben az ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazott ügyvédet foglalkoztat, a
munkáltató alkalmazott ügyvédenként emelt biztosítási díjat fizet.
Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazottjára az Egyesület kockázatviselése
ténylegesen akkor terjed ki,
ha az alkalmazott:
- munkaviszonya, vagy a rendszeres munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya
közvetlenül a munkaadó által Magyarországon végzett ügyvédi tevékenységhez
kapcsolódik, és
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- eljárása, amelyért a munkaadó felelősséggel tartozik, úgyszintén a munkaadó által
Magyarországon végzett ügyvédi tevékenységhez tartozik.
Több alkalmazott ügyvéd foglalkoztatása esetén az emelt biztosítási díjat minden
alkalmazott ügyvéd után meg kell fizetni.
Az emelt biztosítás díja azonos a munkáltató ügyvéd, illetve ügyvédi iroda egy főre
vetített felelősségbiztosítási díjával.
Az alkalmazott ügyvéd által okozott kár esetén az Egyesület a kárt a biztosítási
feltétel előírása szerint, az emelt biztosítási díj terhére rendezi.
Az ügyvédekre és az ügyvédi iroda ügyvéd tagjaira jelen biztosítási feltételek
azonos módon vonatkoznak. Az ügyvédek között működésük választott formájára
tekintettel meg különböztetés a biztosítási jogviszonyban nem tehető.
A biztosítottaknak ügyvédi irodán belül azonos biztosítási feltétellel kell
rendelkezniük.
Az ügyvédekre és az ügyvédi iroda ügyvéd tagjaira a jelen biztosítási feltételek
azonos módon vonatkoznak, az ügyvédek között működésük választott formájára
tekintettel megkülönböztetés a biztosítási jogviszonyban nem tehető.
Az európai közösségi jogász állandó jelleggel, illetve eseti jelleggel folytat ügyvédi
tevékenységet. Az európai közösségi jogásszal kötött felelősségbiztosítási
szerződés tartalmában azonos a jelen biztosítási szerződésben meghatározott
ügyvédekre, illetve ügyvédi irodákra vonatkozó felelősségbiztosítási feltétel
rendszerével.
Ügyvédjelölt foglalkoztatása esetén a munkáltató az ügyvédjelöltre kiegészítő
felelősségbiztosítást köthet.
Több ügyvédjelölt foglalkoztatása esetén a felelősségbiztosítás a kiegészítő
szerződésben megjelölt ügyvédjelöltre vonatkozik.
A kiegészítő biztosítás díja azonos a munkáltató ügyvéd, illetve ügyvédi iroda egy
főre vetített felelősségbiztosítási díjával.

II.
Biztosítási esemény
a/. A biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja
jogellenesen, az ügyvédi tevékenységre (Ügyvédi törvény 5. §. /1./ bekezdés a.)- d.)
pontja) vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a jogszabály, valamint a
bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba), - vagy mint kirendelt védő,
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pártfogó ügyvéd, gyám, gondnok, ügygondnok, hagyaték gondozója, végrendeleti
végrehajtó, végrendeleti, hagyatéki felszámoló, ügyvédi letét kezelője (pénz, - érték
őrzésének kivételével) e minőségében okozott.
b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi
jogának megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a
biztosított vagy alkalmazottja, vagy mint kirendelt védő, pártfogó ügyvéd,
gyám, gondnok, ügygondnok, hagyaték gondozója, végrendeleti végrehajtó,
végrendeleti, hagyatéki felszámoló, ügyvédi letét kezelője (pénz, - érték
őrzésének kivételével) a magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj
megfizetésére köteles.
Biztosítási esemény továbbá az Ügyvédi törvény. 5. §. (3) bekezdés d.) pontja
szerinti ingatlanközvetítéssel, (kivéve a biztosítási feltétel 3.1.11. pontjában
meghatározottakat) és
az i.) pont szerinti közbeszerzési tevékenységgel okozott kár, amennyiben ezen
tevékenységekre a biztosított kiegészítő felelősségbiztosítási szerződést kötött.

III.
Kizárt kockázatok

3.1.

Nem téríti meg az Egyesület azt a kárt,
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

amely a biztosított által vállalt, a jogszabályban megállapított
felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen alapul,
amelyet a biztosított a megbízás (meghatalmazás) túllépésével
okozott, vagy a kár nem ügyvédi tevékenység végzésére
irányuló megbízás alapján történt eljárás következménye,
amely kár a biztosított gazdasági társaság, más szervezet
tisztségviselőjeként, tagjaként végzett tevékenységéből,
vállalkozói tevékenységéből keletkezik,
amelyet
a
biztosított
vagyonkezelői,
adótanácsadói,
társadalombiztosítási tanácsadói, szabadalmi ügyvivői, pénzügyi
és egyéb üzletviteli, tanácsadói, valamint felszámolói
tevékenységből keletkezett,
amelyet
a
biztosított
hozzátartozójának,
jelöltjének,
ügyvédtársának (együttes ügyintézés, közös iroda) okozott,
továbbá amely kár a biztosítottat saját magát éri (bírság, illeték,
büntetés, saját veszteség, stb.)
amely a letétként vagy egyéb jogcímen átadott, illetve átutalt
összeggel való elszámolás elmaradása miatt keletkezik, kivéve,
ha a biztosított az átvett összeggel azért nem tud elszámolni,

8

mert azt tévedésből, megtévesztésből vagy felróható módon
(figyelmetlenség) jogosulatlanul fizette ki, - a jogügyletben
résztvevő másik fél részére.
3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

amely a számítógépes szoftver-hardver, beépített chip, vagy nem
számítógép jellegű berendezésbe épített integrált áramkör, vagy
hasonló eszköz hibás dátum felismerésével összefüggésben
közvetlenül vagy közvetve merül fel,
azt a kárt, amely a biztosított által elkövetett bűncselekmény
miatt következett be,
amely kár pénz vagy értékpapír(ok) eltűnése, ellopása, vagy
megsemmisülése miatt következett be,
amely kár nem az Üt.5.§. 1.bek. a.-d. pontjában meghatározott
ügyvédi tevékenység végzésére irányuló megbízás alapján
történt eljárás következménye.
Nem téríti meg az Egyesület azt a kárt, amelyet az ügyvéd
ingatlanközvetítéssel okozott és nem rendelkezik az érvényes
ingatlanközvetítésre kötött külön biztosítással. Ha az
ingatlanközvetítői tevékenységet ügyvédi iroda végzi, a
biztosítás abban az esetben áll fenn, ha az ingatlanközvetítésre a
külön biztosítást az ügyvédi iroda minden egyes tagjára
megkötötték és az erre vonatkozó díjat megfizették.
Az ingatlanközvetítésre kötött külön biztosítás esetén az
Egyesület nem téríti meg azt a kárt, amely
- az ingatlanok forgalmi értékbecslésével összefüggésben
keletkezett
- az elmaradt vagyoni előnyt
- a tulajdonjog átruházásáért és tehermentességéért fennálló
szavatossági igényeket abban az esetben, ha az ügyvéd vagy
ügyvédi iroda az ingatlanon tulajdonjogot szerzett .

3.1.12.

Azt a kárt, amely olyan károkozó magatartás következménye,
amelyet nem a magyar vagy az európai közösségi jog
megsértésével okoztak.
3.1.13.
Nem téríti meg az Egyesület azt a kárt, amely a biztosított
ügyvéd részére ügyvédi munkadíjként került kifizetésre.
3.1.14.
Mely kizárólag a Ptk. 6:63. §. (5) bekezdésén (szerződés
tartalma) alapul.
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IV.
Az Egyesület visszakövetelési joga (visszkereseti jog)
Az Egyesület az általa kifizetett kártérítési összeget a biztosítottól
visszakövetelheti, ha a kárt a biztosított jogellenes magatartásával szándékosan,
vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozta.
Jelen feltételek szempontjából súlyos gondatlanságnak minősül különösen, ha:
- a biztosított az írásban rögzített tényállástól vagy a megbízó írásban adott
egyéb utasításaitól eltérve okozta a kárt
- a biztosítottat a Kamara a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtotta vagy
amely magatartást a Bíróság ilyennek minősített
- a biztosított a korábbi kárrendezés során már elbírált ügyvédi műhibával
azonos műhibát vét
- a biztosított az ellene kibocsátott fizetési meghagyással szemben
ellentmondást nem terjeszt elő, ezért az jogerőre emelkedik vagy ha mint
alperes az első tárgyalást elmulasztja, írásbeli védekezést nem terjeszt elő,
ezért őt a felperes kérelmére a Bíróság az idézésen közölt kereseti
kérelemnek megfelelően bírósági meghagyással kötelezi és ez ellen
ellentmondással nem él, ami miatt a bírósági meghagyás jogerőre emelkedik
A visszakövetelt összeg mértékét minden esetben az Egyesület Elnöksége
jogosult megállapítani.
4.1.

Az Egyesületet a káresemény elbírálása, a kifizetett kár visszakövetelése
során nem köti az Ügyvédi Kamara fegyelmi eljárásában megállapított
tényállás.

4.2.

Ha a harmadik személy által a károsultnak okozott kár elkerülhető lett volna
a biztosított szakmailag elvárható eljárása esetén az Egyesület a biztosított
helyett peren kívül csak akkor térít a károsultnak, ha igényét a károkozó
harmadik személlyel szemben érvényesítette, és igazolja, hogy a végrehajtás
eredménytelen maradt. A Szolgáltatási Bizottság (Kárrendezés) Elnöke e
szabálytól jogosult eltérni abban az esetben, ha a tényleges károkozóval
szembeni igényérvényesítésre nem mutatkozik esély.
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V.
Biztosítási szolgáltatás
5.1.

Amennyiben a II. fejezetben meghatározott, a biztosítási jogviszony
fennállása alatt okozott károkozást és a személyiségi jogsérelmet követő 7
éven belül bejelentett biztosítási esemény bekövetkezett, az Egyesület a
biztosítottra vonatkozó térítési összeghatár erejéig forintban megtéríti a
károsult tényleges kárát, az elmaradt hasznot, (amennyiben az elmaradt
haszon egyértelműen bizonyítást nyert), a kár enyhítése érdekében felmerült
költségeket, a kár megállapításához, a kár nagyságának felméréséhez
szükséges és az Egyesület által felkért vagy jóváhagyott szakértő költségeit
és a megalapozott sérelemdíjat. A kárköltségek és perköltségek, valamint
a sérelemdíj megtérítésére vállalt kötelezettség a térítési összeghatáron
belüli fizetési kötelezettséget jelent.
A peres eljárásban az Egyesület a biztosított mellett beavatkozóként vehet
részt.
Az Egyesület megtéríti a károsult részére a biztosított ellen a biztosítási
eseménnyel kapcsolatban indított polgári per költségeit jogerős ítélet alapján.
Az ügyvédi iroda vezetője amennyiben az iroda tagjával szemben biztosítási
esemény keletkezik, vagy az iroda tagjával szemben kártérítési pert
indítanak, ezt köteles írásban az Egyesületnek bejelenteni.

5.2.

5.3.

5.4.

A biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a biztosított egyesületi tagsága
is fennáll és a felelősségbiztosítási szolgáltatásokra megállapított biztosítási
díjat a biztosított a jelen biztosítási feltételben meghatározottak szerint
megfizette.
Az Egyesület a biztosított részére a jelen biztosítási feltétel alapján a
biztosítási jogviszony fennállása alatt, de legkorábban 2012. január hó 1.
napjának 0.00 óráját követően okozott és bejelentett károkat téríti meg az
alábbiak szerint:
Az Egyesület azon bejelentett károkat fedezi a károkozás naptári évéhez
tartozó káreseményenkénti és éves összeghatár erejéig, melyet a biztosított a
biztosítási díjjal fedezett naptári évben - de legkorábban 2012. január hó 1.
napjának 0.00 óráját követően okozott - és az ezt követő 7 naptári éven belül
a károsult, vagy a biztosított az Egyesületnek bejelentett.
Amennyiben a biztosított ügyvédi tevékenysége bármely okból megszűnik
(elhunyt vagy ügyvédi tevékenységével bármely okból felhagyott) a jelen
biztosítási feltétel alapján az ügyvédi tevékenység megszűnését követően
bekövetkezett károkozás, személyiségi jogsérelem esetén, melyet a
biztosított a biztosítási időszakon belül okozott, az Egyesület
kockázatviselése a károkozás, ill. személyiségi jogsérelem naptári évéhez
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tartozó térítési összeghatárig terjed. Az Egyesület kockázatviselése a
károkozást, ill. személyiségi jogsérelmet kiváltó magatartást követő 7 éven
belüli kárbejelentés esetén áll fenn. (utófedezet)
5.5.

Az Egyesület térítési kötelezettsége olyan károk tekintetében áll fenn,
amelyekre a jelen feltételek fedezetet nyújtanak és amelyek meghaladják a
biztosított által választott biztosítási feltételre vonatkozó önrészesedés
összegét. Az Egyesület teljesítési kötelezettsége legfeljebb a biztosított által
választott biztosítási feltételnek megfelelő térítési összeghatár erejéig terjed.

5.6.

Minden olyan kifizetés, amelynek során az Egyesület valamely olyan
összeget térít meg vagy fizet ki, amely a jelen biztosítási szerződés alapján
kárnak vagy kárköltségnek, vagy sérelemdíjnak minősül, megfelelően
csökkenti a vonatkozó éves térítési összeghatárt és további kifizetésre már
csak az összeghatár megmaradó része áll rendelkezésre az adott évben. Az
összeghatár megmaradt (fel nem használt) részei nem adódnak hozzá a soron
következő biztosítási időszakra megállapított összeghatárhoz.

5.7.

Az Egyesület a megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti;
a károsult azonban igényét közvetlenül az Egyesület ellen nem
érvényesítheti. A biztosított csak akkor követelheti, hogy az Egyesület az ő
kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ő egyenlítette ki.

5.8. a.

Az ingatlanközvetítésre kötött kiegészítő felelősségbiztosítás esetében a
biztosítási díj az alapbiztosítás díjának 50 %-a. Amennyiben a biztosítást
ügyvédi iroda köti, akkor valamennyi tagja és alkalmazott ügyvéd után a
tagokra vetítetten 50 %-kal megemelt biztosítási díjat kell megfizetni, így
az ügyvédi iroda egy tagra vetített ingatlanközvetítésre külön biztosítást
nem köthet.

b. Az Egyesület térítési kötelezettsége a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
tevékenység során e minőségben okozott olyan kár (károk) tekintetében áll
fenn, amelyért a biztosított a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
tevékenységet szabályozó jogszabály alapján felelősséggel tartozik. A
közbeszerzői tevékenységre kötött kiegészítő felelősségbiztosítási
szerződés hatálya kiterjed a biztosított alkalmazottja, illetőleg megbízottja
által okozott kárra is, feltéve, hogy az az adott közbeszerzési tevékenység
eredményeképpen keletkezik és a biztosított a megbízottért jogszabály
szerint felelősséggel tartozik.
5.9.

Ha a munkáltató az ügyvédjelölt(ek)re nem kötött kiegészítő biztosítást,
akkor az ügyvédjelölt által elkövetett műhibákból származó kárigények
alapján teljesített kifizetések (ideértve a kárköltségeket is) a munkáltató
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térítési összeghatárát csökkentik (ügyvédi iroda esetében az ügyvédi
irodában dolgozó, az ügyvédjelölt részére az adott feladatot adó ügyvéd).
5.10. Szerződő felek a jelen biztosítást határozatlan időtartamra kötik meg. Az
egyesületi tagsági viszony ideje alatt a biztosítási szerződést mind a
biztosított, mind pedig az Egyesület minden naptári év utolsó napját
megelőző 30 nappal mondhatja fel.
A biztosítás meglétének feltétele a biztosítási díj fizetése.
Amennyiben a jelen biztosítási szerződésben meghatározott időtartam alatt a
biztosított a biztosítási díjat nem fizeti meg, úgy ez esetben az Egyesület
jogosult a biztosítási szerződés megszüntetésére, a befizetési határidő
lejártától számított 30. nap elteltével.
5.11. Az ügyvédi felelősségbiztosítási díj éves díj. Az összeget az Egyesület
Elnöksége állapítja meg évenként az értékkövetés figyelembevételével.
Az összeg évenkénti megállapításakor a KSH által a megelőző 12 hónapra
közzétett fogyasztói árindex-változást veszi figyelembe. (A tárgyév október
31. és az ezt megelőző év november 1. közötti időszakra közzétett árindexváltozást.)
A fenti infláció mértékét meghaladó felelősségbiztosítási díj megállapítására
a Küldöttközgyűlés jogosult.
Az Egyesület Elnöksége mind az egyesületi tagdíj, mind pedig a
felelősségbiztosítási díj befizetésére részteljesítést engedélyez.
Az egyesületi tagok tagdíját az Egyesület Küldöttközgyűlése állapítja meg.
A felelősségbiztosítási díjat a tagsági viszony megszűnése esetén a Polgári
Törvénykönyv alapján követelheti az Egyesület a biztosítottól.
Az Egyesület tagjai, illetve az ügyvédi iroda köteles az egyesületi tagdíjat és
felelősségbiztosítási díjat minden negyedév első hónapjának 10. napjáig
postai befizetés, átutalás vagy pénztári befizetés útján az Egyesületnek
megfizetni.
(A területi Ügyvédi Kamarákkal kötött megállapodás esetén ettől az
Egyesület eltérhet.)
Az Egyesület tagjának jogában áll az egyesületi tagsági díjat és a
felelősségbiztosítási díjat félévenként vagy egész évre előre kifizetni.
Egész éves vagy féléves díjfizetési gyakoriságú biztosítási díjkategória
választása esetén az éves alapdíjtól eltérő díjat fizet a biztosított. A díj
kiszámításának alapja a választott biztosítási feltétel éves alapdíjának
meghatározott százaléka, amit az Elnökség állapít meg.
Díjfizetési gyakoriságot váltani az adott biztosítási évet megelőzően lehet,
éves, féléves díjfizetés választása esetén. Biztosítási év közben csak
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júniusban lehet áttérni féléves fizetési gyakoriságra vagy féléves
gyakoriságról negyedéves díjfizetési gyakoriságra.
A tárgyévben a választott biztosítási feltétel váltása esetén az éves
díjkedvezmény kockázatarányosan kerül elszámolásra.
Azok a biztosítottak, akik díjtartozás miatt elvesztették a következő évre
vonatkozó részletfizetési kedvezményüket, nem választhatják az előírt
egyösszegű befizetési kötelezettség miatt az éves és féléves díjú biztosítási
díjkategóriákat a következő évre.
Külföldi jogi tanácsadó által kötött biztosítási szerződésben a
káreseményenkénti és az éves biztosítási összeg nem lehet alacsonyabb, mint
a vele együttműködési szerződést kötő ügyvéd, ügyvédi iroda által kötött
biztosítási szerződésben meghatározott káreseményenkénti éves – az ügyvédi
iroda esetében a tagonkénti éves – biztosítás összege.
A külföldi jogi tanácsadó az éves biztosítási díjat és tagdíjat minden év első
hónapjának 15. napjáig köteles az Egyesületnek közvetlenül megfizetni.
A külföldi jogi tanácsadó éves gyakoriságú biztosítási díjkategóriát
választhat.
Amennyiben a biztosítás megkötésére évközben kerül sor, úgy a szerződés
megkötésével egyidejűleg a hátralévő teljes évre tartozik a biztosítási díjat
megfizetni.
Ingatlanközvetítői-,
közbeszerzési
tanácsadói-,
és
ügyvédjelölti
tevékenységre kötött kiegészítő felelősségbiztosítás esetén éves, vagy féléves
díjfizetési gyakoriságú biztosítási díjkategória nem választható.
Az év közben kötött (módosított) ügyvédi felelősségbiztosítási szerződés,
vagy kiegészítő felelősségbiztosítási szerződés esetén a biztosítási díjat az
adott tárgyhónap egészére meg kell fizetni. Tört hónapra vonatkozó
biztosítási díjat fizetni nem lehet. (Amennyiben a tag hó közben lép be az
Egyesületbe, vagy szünetelteti az ügyvédi tevékenységét, vagy kezdeményezi
a rá vonatkozó biztosítási feltétel módosítását, az ügyvédi
felelősségbiztosítás díját az adott tárgyhónap teljes időszakára meg kell
fizetni.)
5.12. Amennyiben az Egyesület tagja kedvezményes díjfizetési kötelezettségének
a negyedév első hónapjának 10. napjáig nem tesz eleget, és ezt követően az
Egyesület e-mail-en vagy írásbeli felszólítás után további 10 nap alatt az
adott negyedéves időszakra vonatkozó tagdíjat és felelősségbiztosítási díjat
nem fizeti meg, az Egyesület a tag figyelmét írásban hívja fel a Ptk. 6:449 §.
(1) bek. foglalt törvényi szabályozásra.
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Azoknál a területi kamaráknál, melyekben az egyesületi tagok havonta
fizetik a tagdíjat és a biztosítási díjat, amennyiben az Egyesület tagja
kedvezményes díjfizetési kötelezettségének a tárgyhó 5. napjáig nem tesz
eleget, és ezt követően az írásbeli felszólítása után további 10 nap alatt az
adott hónapra vonatkozó tagdíját és felelősségbiztosítási díját nem fizeti meg,
az Egyesület a tag figyelmét írásban hívja fel a Ptk. 6:449. §. (1). bek foglalt
törvényi szabályozásra.
Amennyiben az Egyesület tagja a tárgyévben az egyszeri felszólítás és a Ptk.
6:449. §. (1) bekezdésben foglaltak szerinti felhívást követően az egész évre
előre esedékessé vált díjat nem fizeti meg, az Egyesület a biztosított tag
felelősségbiztosítási szerződését és tagsági viszonyát az esedékesség
napjára visszamenő hatállyal megszünteti.
5.13. Amennyiben az Egyesület tagja a tárgyévben a biztosítási díjat és tagdíjat a
Ptk. 6:449. § (1) bek. foglaltak szerinti egyesületi felhívást követően fizeti
meg, a következő biztosítási évre elveszti a negyedévi (területi ügyvédi
kamaráknál a havi) díjfizetési kedvezményét. Ebben az esetben a következő
évre vonatkozó biztosítási díjat és egyesületi tagdíjat egyösszegben köteles
az év első hónapjának 10. napjáig az Egyesületnek megfizetni.
Amennyiben az Egyesület a biztosítottnak az adott tárgyévben az egyesületi
tagságát és biztosítását az egyesületi tagdíj és biztosítási díj fizetésének
elmulasztása miatt szünteti meg, úgy ezt követően a biztosított – amíg utóbb
díjfizetési kedvezményben nem részesül – az esedékes évi biztosítási díját és
tagdíját egyösszegben a tárgyév első hónapjának 10 napjáig köteles az
Egyesületnek megfizetni.
Annak a tagnak, akinek a tagsági és biztosítási jogviszonya ismételten a
fizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnik meg és újra kéri az
Egyesületbe a felvételét, a felvételi kérelméről az Egyesület Elnöksége dönt.
5.14/A. Biztosítási feltételek
1.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 8.000.000.- Ft összeghatárig, évente
16.000.000.- Ft összeghatárig térít (kárkifizetések számának korlátozása
nélkül).
A Biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább
80.000.- Ft-ot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a Biztosított
közvetlenül köteles megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
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Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
16.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási
összeg és az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig
térít az Egyesület.

2.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 16.000.000.- Ft összeghatárig, évente
24.000.000.- Ft összeghatárig térít (kárfizetések számának korlátozása
nélkül)
A biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább
150.000.- Ft-ot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a biztosított
közvetlenül köteles megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
24.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási
összeg és az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig
térít az Egyesület.
3.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 24.000.000.- Ft összeghatárig, évente
40.000.000.- Ft összeghatárig térít (kárfizetések számának korlátozása
nélkül)
A biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább
300.000.- Ft-ot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a biztosított
közvetlenül köteles megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
40.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási
összeg és az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig
térít az Egyesület.
5.14./B. Kiegészítő biztosítási feltétel
A Közbeszerzési tanácsadói tevékenységre
vonatkozó kiegészítő felelősségbiztosítás
A
közbeszerzési
tanácsadói
tevékenységre
kötött
kiegészítő
felelősségbiztosítási szerződés esetén az Egyesület kockázatviselési időszaka
egy év. Az Egyesület kockázatviselése az ezen időszak alatt okozott és
minden egyes vonatkozó kockázatviselési időszakot követő nem több, mint
három éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.
A kiegészítő felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt folyamatosan
káreseményenként 5 Millió Ft összeghatárig, évi 10 Millió Ft összeghatárig

16

téríti meg az Egyesület az okozott kárt. Több azonos okból bekövetkezett,
időben összefüggő káresemény egy biztosítási eseménynek minősül. A
biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább 50
ezer Ft-ot maga visel (önrész), melyet a károsultnak a biztosított köteles
megtéríteni az esedékességtől számított 15 napon belül.

Az Egyesület az 1. 2. 3. sz. biztosítási feltételeiben, valamint a közbeszerzési
tevékenységre kötött kiegészítő felelősségbiztosítási feltételében a biztosítási
összeghatárok tartalmazzák a biztosítottat terhelő önrész összegét is.
Az Egyesület a biztosítottat terhelő önrész levonásával teljesít a károsult felé.

VI.
A szerződés módosítása, kárrendezés
6.1. Amennyiben a biztosított az általa megkötött biztosítási feltételről másik
biztosítási feltételre kíván áttérni, ez esetben új biztosítási feltételt kell alá
írnia.
a.)
A biztosított által kezdeményezett magasabb összegű módosításra
történő áttérést, - indokolt esetben az Egyesület Elnöksége
megtagadhatja.
b.)
Az adott biztosítási feltételről más biztosítási feltételre történő áttérés
minden esetben csak az adott tárgyhónapot követő hónap kezdetétől
lehetséges (visszamenőlegesen erre lehetőség nincsen).
c.)

Ha a biztosított a biztosítási időszak alatt másik biztosítási feltételre tér
át, akkor a
biztosított által fizetendő díj mértéke csak a
biztosítási időszak hátralévő részére vonatkozóan változik meg. A
változtatásig eltelt időtartamra fizetendő díj mértékére a változtatásnak
nincs hatása.

6.2.

Sorozatkárnak minősül egyazon károkozói magatartásból illetve okból eredő
és egymással szoros ténybeli és időbeli egységben lévő magatartással
megvalósított, valamint az azonos okra visszavezethető, de eltérő időpontban
bekövetkezett kár, ha az ok és az okozat között közvetlen összefüggés jogi
vonatkozásban fennáll. Az ezen tényállás szerint bejelentett kárigényeket az
Egyesület egy káreseménynek tekinti és így egy káreseményre vonatkozó
biztosítási összeg erejéig áll helyt.

6.3.

Az Egyesület a kárbejelentést az ügy érdemi elbírálásához szükséges összes
iratnak – véleménynek - az Egyesület Szolgáltatási Bizottságához történt
beérkezését követően 15 napon belül bírálja el. Az elbírálást indokolt esetben
a Szolgáltatási Bizottság további 15 nappal meghosszabbíthatja. A
Szolgáltatási Bizottság döntéséről ezt követően 3 munkanapon belül értesíti a
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károsultat. Az értesítést követően a károsult a Szolgáltatási Bizottság
döntését elfogadó nyilatkozatának az
Egyesülethez történő érkezését követően a Szolgáltatási Bizottság a károsult
részére megállapított -önrészesedéssel csökkentett- kártérítési összeg
kifizetése érdekében a szükséges intézkedést 3 munkanapon belül megteszi.
6.4.

Az Egyesület az ügyvédi iroda esetében minden esetben egy biztosítási
eseményt vesz figyelembe, függetlenül attól, hogy az ügyvédi irodában az
adott káreseménnyel összefüggő ügyben, közös ügyintézésre figyelemmel,
több ügyvéd is eljárt. Az Egyesület tehát ez esetben is egy biztosítás alapján
áll helyt.

6.5. Az Egyesület csak a bíróság jogerős marasztaló ítélete esetén áll helyt akkor,
ha a károsultat olyan kár érte, amelyben a biztosított magatartása is
közrehatott, de a peren kívüli kárrendezés során nem állapítható meg az
ügyvédi mulasztás, vagy a károsult közrehatásának mértéke, vagy a
károkozás egyetemlegessége illetve a biztosítottnak a károkozóval való
egyetemleges felelőssége,
a tényállás, illetőleg a biztosított felelősségének megállapítása a biztosított
részéről a kárigény el nem ismerése, az együttműködése hiánya, vagy a felek
ellentmondó nyilatkozatai miatt peren kívül eljárásban nem lehetséges.
VII.
A biztosított kötelezettségei
7.1. A biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás vállalása szempontjából
lényeges, minden olyan körülményt az Egyesülettel közölni, amelyeket
ismert vagy ismernie kellett. Az Egyesület térítési kötelezettsége a
tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén nem áll be, kivéve, ha a
biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott körülményt az Egyesület a
szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
7.2. A biztosított köteles az Egyesülettel együttműködni, amennyiben ellene
kárbejelentés történik. Az Egyesület kérésére köteles segítséget nyújtani az
esetleges egyezség létrehozásában és a per vitelében. A biztosított továbbá
köteles –amennyiben peres eljárás keletkezik- a tárgyalásokon részt venni,
segítséget nyújtani a bizonyítékok biztosításában és egyéb bizonyítékok
megjelölésében. A biztosított együttműködési kötelezettségének részeként
követelését az Egyesület felhívására köteles átruházni az Egyesületre.
E kötelezettség keretében a biztosított köteles minden kért dokumentumot
aláírni, minden kért dokumentumot az Egyesület rendelkezésére bocsátani,
amelyek lehetővé teszik, hogy az Egyesület pert indíthasson és ennek
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keretében az adott követelést érvényesítse. Amennyiben a biztosított ezen
egyesületi felhívásnak nem tesz eleget, úgy ez esetben a felmerült és a nem
érvényesíthető kárért ő maga köteles helyt állni.

7.3. A biztosított ügyvédi tevékenysége szünetelését köteles az Egyesületnek a
kamarai határozat kézhezvételét követően 3 napon belül írásban bejelenteni.
A szünetelés, vagy keresőképtelenség megszűnését, az ügyvédi tevékenység
folytatását, az ügyvéd ugyancsak köteles 3 napon belül írásban bejelenteni az
Egyesületnek.
Az Egyesület ügyvéd tagja esetében a bejelentési kötelezettség az ügyvédet,
az ügyvédi iroda tagja esetében az iroda vezetőjét terhelik.
7.4. Az ügyvédi iroda tagja köteles az Egyesületnek írásban 3 napon belül
bejelenteni, ha az ügyvédi irodából kiválik, és egyidejűleg köteles
nyilatkozni, hogy a kiválását követően melyik biztosítási módozat szerint
folytatja ügyvédi tevékenységét, - a választott biztosítási módozatra a
felelősségbiztosítási szerződést meg kell kötnie. Arról is nyilatkoznia kell, amennyiben a biztosítási jogviszonyát valamely okból nem kívánja folytatni.
7.5. A biztosítási esemény bekövetkezését 30 napon belül írásban az Egyesületnek
be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé
kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A
bejelentésnek tartalmaznia kell különösen a kár bekövetkezésének időpontját,
a kár nagyságát, az eseménnyel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, hozott
határozatokat, szakértői véleményeket, szükség szerint az általános forgalmi
adó összegét feltüntető számlát és egyéb iratokat.
Az Egyesület a kárbejelentés elbírálását azoknak a dokumentumoknak a
bemutatásához köti, melyek lehetővé teszik a jogalap elbírálását és az
összegszerűség bizonyítását. Az elbírálás során az Egyesület figyelembe vesz
minden olyan dokumentumot, mely a kárrendezés során a Szolgáltatási
Bizottsághoz benyújtásra kerül.
Az Egyesület térítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított fenti
kötelezettségét nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak.
Az Egyesület honlapján teszi közzé, hogy káresemény bekövetkezése esetén
milyen károkat és költségeket milyen okiratok bemutatása ellenében térít.
7.6. Ha a biztosítottal szemben a kárigényt bíróság előtt érvényesítik, akkor a
biztosított ezt 8 napon belül köteles az Egyesületnek bejelenteni, és köteles
az Egyesület részére továbbítani minden olyan követelést, értesítést, idézést,
vagy egyéb periratot, amelyet saját maga vagy képviselője megkapott.
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Az ügyvédi iroda vezetője ugyancsak köteles 8 napon belül írásban
bejelenteni, ha az ügyvédi iroda tevékenysége során biztosítási esemény
keletkezik, vagy az ügyvédi irodával szemben a kártérítési igényt bíróság
előtt érvényesítik.
7.7. A biztosított és a károsult egyezsége az Egyesülettel szemben csak akkor
hatályos, ha ahhoz az Egyesület előzetesen hozzájárult, vagy azt utólag
tudomásul vette, - a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha az
Egyesület a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott, vagy
ezekről lemondott.
7.8. A biztosított által az Egyesület hozzájárulása nélkül elismert felelőssége az
Egyesületre nem hat ki, valamint az Egyesület hozzájárulása nélkül teljesített
kifizetések és/vagy kötelezettségvállalások tekintetében az Egyesület
helytállási kötelezettsége ezen címen nem áll fenn.
VIII.
Egyéb rendelkezések
8.1. Amennyiben a biztosított ügyvédi tevékenységét szünetelteti, ennek tartama
alatt az esedékes biztosítási díjat fizetnie nem kell, ha ezen tényt az
Egyesületnek a szünetelésről szóló kamarai határozat kézhezvételét követően
8 napon belül bejelenti és igazolja.
8.2. Amennyiben az alkalmazott ügyvéd munkaviszonyán belül az alkalmazott
ügyvédi tevékenységét 30 napot meghaladóan felfüggeszti, ennek tartama
alatt az őt alkalmazó ügyvédnek (ügyvédi irodának) az egyébként esedékes
az ő alkalmazására tekintettel emelt biztosítási díjának ezen részét fizetnie
nem kell, ha ezen tényt az alkalmazott ügyvéd vagy alkalmazója az
Egyesületnek a 2/2007.sz. Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi állásfoglalás
szerinti kamarai feljegyzés kézhezvételét követően 8 napon belül bejelenti és
igazolja.
8.3. A 8 napon túli bejelentés esetén a díjfizetés alóli mentesülés a 8.1. és 8.2.
pontban szabályozott esetekben a bejelentést követő hónappal kezdődik. A
szünetelés vagy a feljegyzésben megjelölt határidő lejártával a mentesülés
megszűnik. A díjfizetés alóli mentesítés ideje alatt végzett tevékenységgel
okozott károkra a Biztosító Egyesület nem áll kockázatban.
8.4. A szerződés megszűnése esetén az Egyesület annak a hónapnak az utolsó
napjáig járó díj megfizetését követelheti, amelyben veszélyviselése véget ért.
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8.5. Ha a biztosított egyesületi tagsági viszonya valamely biztosítási időszak alatt
megszűnik, akkor a biztosítási szerződés a tagsági viszony megszűnésének
napjával szintén megszűnik.
8.6. Ha az Egyesület a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kifizetést
teljesített, akkor ezen kifizetés mértékig az Egyesületet illeti meg mindaz a
jog, amely a biztosítottat illetné meg azon személy(ekk)el szemben, aki(k)
felelősek azért az eseményért, amely miatt az Egyesület kifizetésére sor
került, kivéve, ha ez a személy bármely biztosított alkalmazottja.
8.7. A jelen biztosítási szerződésből eredő jogok, kötelezettségek és követelések
az Egyesület írásos beleegyezése nélkül nem ruházhatók át. Ha a biztosított
meghal vagy keresőképtelenné válik, akkor a jelen biztosítás alapján a
biztosított jogutódja vagy törvényes képviselője jogosult eljárni a jelen
biztosítással kapcsolatban.
8.8.
1.) Az Egyesület a biztosítottak személyes adatait bizalmasan kezeli.

A/. Az Egyesület az ügyfelek adatait, a szerződő, biztosított,
kedvezményezett személyek adatait, a biztosítási szerződés
létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő tényt és
körülményt zárt számítógépes nyilvántartásban kezeli.

B/. az Egyesület az adatkezelése során betartja a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény
rendelkezéseit. A biztosításra vonatkozó – biztosítási titoknak
minősülő adatot az Egyesület a biztosító intézetekről és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. LX. törvény értelmében csak akkor adhat
ki, ha a biztosított ügyvéd a kiszolgáltatható titokkört pontosan
megjelölve erre vonatkozó előzetes írásbeli felmentést adott.

C/. Az Egyesület titoktartási kötelezettsége nem áll fenn (a törvény 157. §.a.
b.
c.

d.
e.
f.

ban foglaltak szerint) az alábbiakban részletezett esetekben:
a feladatkörében eljáró Felügyelettel
a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal
és ügyészséggel
büntető ügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a
felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel
a 157. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatóssággal
A feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal
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g. a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a 3.
országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó
magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel,
illetve a biztosítási, biztosítás közvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel
kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatallal
h. a feladatkörében eljáró gyámhatósággal
i. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 108. §. (2)
bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal
j. a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a
titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre
felhatalmazott szervvel
k. a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás)
esetén a kockázatvállaló biztosítókkal.
l. Az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok
tekintetében a kötvény nyilvántartást vezető Hivatallal,
m. az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési
állomány tekintetében az átvevő biztosítóval
n. a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges
adatok tekintetében a kártalanítási számlát kezelő szervezettel, az
Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési
megbízottal
o. A feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal a törvényben
meghatározott esetekben.
p.
A
feladatkörében
eljáró
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatósággal.

D/. Az Egyesület titoktartási kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha
-a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából –
írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot az Egyesülettől
-a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben megfelelő feladatkörében eljárva vagy külföldi
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése
céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot az
Egyesülettől.
2.) Az 1.) bekezdés C./ e. pontja alapján a biztosítási titok megtartásának
kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság
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felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi
kötelezettség, illetve ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
3.) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az 1.
bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
4.) Az Egyesület a viszontbiztosítóval történő elszámolás során a személyes
adatokat – a szükséges mértékben – a viszontbiztosító részére átadhatja azt
követően, hogy a személyes adatok bizalmas kezelését a viszontbiztosító
írásban vállalta.
5.) Amennyiben valamely kárügy rendezése során külső szakértő bevonására van
szükség, úgy az Egyesület jogosult a kárügy szempontjából érdemi
információnak a szakértő részére történő átadására azt követően, hogy a
szakértő a személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan írásbeli
nyilatkozatot tett.
8.9. Az ügyvédi irodával szemben érvényesített kárigény esetén az ügyvédi iroda
tagját az általa, vagy az iroda alkalmazottja által, az irodai tag
tevékenységével
összefüggésben
okozott
biztosítási
eseménnyel
összefüggésben az Egyesülettel szemben ugyanazon jogok illetik meg, mint
amilyen jogok az önállóan biztosított ügyvédet megilletik.
8.10. A külföldi jogi tanácsadó által kötött biztosítási szerződésben az
eseményenkénti és az éves térítési összeghatár nem lehet kevesebb, mint a
vele együttműködési szerződést kötő ügyvéd térítési összeghatára. Ha a
külföldi jogi tanácsadó ügyvédi irodával köt együttműködési szerződést,
akkor a külföldi jogi tanácsadó térítési összeghatárának legalább akkora
összegűnek kell lennie, mint amekkora a vele együttműködési szerződést
kötő ügyvédi iroda tagjainak tagonkénti térítési összeghatára.
8.11. Biztosítási időszak:
A biztosítási év folyó év január 1-től december 31. napjáig tart.
A biztosítás időtartama biztosítási időszakokra oszlik, melyeket a biztosítási
évfordulók (minden naptári év december 31. 24.00.) választanak el
egymástól.
A biztosítási időszak egy naptári év, kivéve, ha a biztosított biztosítási
szerződése valamely adott naptári év közben jön létre vagy szűnik meg. Ilyen
esetekben a biztosítási időszak az alábbiak szerint alakul:
-

év közben történő szerződéskötés esetén a biztosítási időszak a biztosítás
kezdőpontjától (tárgyhó első napja) az adott naptári év végéig (december 31.
24.00. óráig) tart,
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-

év közben történő megszűnés esetén a biztosítási díjjal fedezett hónap utolsó
napjáig tart.

8.12. A biztosítás időtartama:
A biztosítási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig terjedő azon
egybefüggő időtartam, amelyre vonatkozóan a díjat megfizették, a jelen
szerződés 5.2. pontjában foglaltak figyelembevételével.
8.13. Térítési összeghatár:
Azon legmagasabb összegek (eseményenkénti térítési összeghatár, valamint
évi összesített térítési összeghatár), amelyek erejéig az Egyesület térítési
kötelezettsége egy adott biztosítási időszak alatt fennáll.
8.14. A biztosított tudomásul veszi, hogy az Egyesület jogosult minden évben az
ügyvédi felelősségbiztosítási díj felülvizsgálatára.
A biztosítási díj
kezdeményezheti.

módosítását

az

Egyesület

viszontbiztosítója

is

8.15. Elévülés
Az egyes kárigények elévülésénél az Egyesület a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit veszi figyelembe, azzal, hogy az Egyesület helytállása csak
akkor áll fenn, ha a kárt a károkozást követő 7 naptári éven belül az
Egyesületnek bejelentették.
A 7 éves bejelentési időszak nem jelenti a Polgári Törvénykönyv 6:22. §. (1)
bek. foglalt 5 éves általános elévülési idő kiterjesztését.
8.16. Az Egyesület a kártérítési kifizetéseket a károsult részére minden esetben a
törvényes magyar fizetőeszközzel teljesíti.
Az Egyesület Szolgáltatási Bizottsága által megállapított kártérítési összeget
a károsultnak banki átutalással vagy az Egyesületbe történő készpénz
utalvány átadásával teljesíti.
8.17. Az Egyesülethez benyújtott kártérítési igényeket az Egyesület Szolgáltatási
Bizottsága bírálja el az Egyesület Szolgáltatási Bizottságának ügyrendjében
foglaltak szerint.
A Szolgáltatási Bizottság határozatával szemben bejelentett panaszt az
Egyesület Panasz Bizottsága bírálja el.
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8.18. Az Egyesület felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39.) gyakorolja.

8.19. A jelen biztosítási feltételben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Polgári Törvénykönyv az egyéb hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései, az Egyesület Alapszabálya és a Szolgáltatási Bizottság
ügyrendjében foglalt rendelkezések az irányadók.
8.20. A biztosított a biztosítási feltétel aláírását megelőzően a külön íven
szövegezett nyilatkozat (tájékoztató) aláírásával elismeri, hogy a Bit. 166.§.ában foglaltaknak megfelelően részletes tájékoztatást kapott, továbbá a
törvény 10.sz. melléklet A. pontjában felsoroltaknak megfelelően a
tájékoztatást megkapta az Egyesület jelen biztosítási feltételeiben
foglaltakról. A tájékoztatás tartalmazta mind az Egyesület, mind pedig a
biztosított kötelezettségeit és a jelen szerződés általános feltételeit. A
biztosítási ajánlatot illetve annak elfogadását a biztosított külön lapon tett
nyilatkozatban ismeri el és írja alá.
8.21. A biztosított tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés mellékletét képezi:
- az Egyesület Alapszabálya,
- a Szolgáltatási Bizottság ügyrendje.
8.22. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Biztosítási Feltételt az
Egyesület Küldöttközgyűlése 2014. április hó 28. napján fogadta el. Az
egységes szerkezetbe foglalt Biztosítási Feltétel 2014. április hó 28.
napjával lép hatályba.

Kelt: Budapesten 2014. április hó 28. napján

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete

25

A fenti biztosítási feltételeket kötelezően magamra nézve elismerem, és a
kötelezettségeket vállalom.
A jelen biztosítási feltételben foglaltak szerint, - a biztosítási feltétel 5.14/A.
pontjában megjelölt ………….. számú biztosítási feltételt kötöm meg, és az abban
foglaltak szerinti biztosításom áll fenn.
…………………-től a tagdíj és biztosítási díj:…………..Ft/hó/
……….......Ft/n.év
………………….., ……….év ……………………….hó …………..napján
………………………….
egyesületi tag
(Biztosított)
A biztosítás kezdete: …………. év ………………..hó 1 napja

Alulírott ……………………………………..ügyvédi iroda a fenti biztosítási
feltételekbe foglaltakat elismerjük és a kötelezettségeket vállaljuk.
Az ügyvédi iroda taggyűlés felhatalmazása alapján a jelen biztosítási feltétel
5.14/A. pontjában megjelölt ………….számú biztosítási feltételt kötöm meg az
irodára.
…………………-től a tagdíj és biztosítási díj: ………………...Ft/hó/irodai tag
………………...Ft/n.év/irodai tag
……………………, ………… év ……………….hó ………napján
…………………………..
ügyvédi iroda vezetője
A biztosítás kezdete: ………….év …………………hó 1. napja

