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1. SZ.MELLÉKLET
A MAGYAR ÜGYVÉDEK BIZTOSÍTÓ ÉS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA 8.1. PONTJÁHOZ
ÜGYVÉDI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
(BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK)

A jelen felelősségbiztosítási feltételek (szabályzat) – a továbbiakban: feltételek – alapján és az
ott írt módon, a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete – a továbbiakban:
egyesület – forintban megtéríti azokat a károkat, amelyeket az egyesület felelősségbiztosítási
szolgáltatását igénybevevő tagja – ügyvédi, joggyakorlatot folytató nyugdíjas ügyvédi,
ügyvédjelölti, alkalmazotti minőségében – okozott és amelyekért a magyar jog szerint
felelősséggel tartozik.

1. A BIZTOSÍTOTTAK

Jelen feltételek szerint biztosított:
az ügyvéd, ügyvédi tevékenységet folytató nyugdíjas ügyvéd, az ügyvédjelölt, aki az
egyesületbe való belépésekor, vagy az egyesületi tagság fennállása alatt írásban igényelte az
egyesület felelősségbiztosítási szolgáltatásait és a megfelelő külön tagdíjat (biztosítási díjat)
megfizette (a továbbiakban: biztosított) továbbá a jelen biztosítási feltételeket aláírta. Az
ügyvédi irodák minden alkalmazottjára a biztosítás kiterjed, miután az ügyvédi iroda minden
ügyvéd tagja a biztosítási feltételt aláírta.

2. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A biztosítási esemény a biztosított ellen az érvényesített kár, melyet a biztosított jogellenesen
(szakmai ismeretek), ideértve a jogszabály, valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányával
(műhiba) megbízójának vagy mint kirendelt védő, pártfogó ügyvéd, gyám, gondnok,
ügygondok, hagyaték gondozója, végrendeleti végrehajtó, felszámoló, ügyvédi letét kezelője,
- e minőségében ügyfelének okozott.
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3. KIZÁRT KOCKÁZATOK, VISZKERESETEI JOG

3.1.

Nem téríti meg az egyesület azt a kárt, mely

3.1.1 a biztosított által vállalt, a jogszabályban megállapított felelősségnél szigorúbb,
helytállási kötelezettségen alapul,
3.1.2 a megbízás (meghatalmazás) túllépésével, vagy egyéb (nem ügyvédi) megbízás
alapján végzett tevékenységből származik,
3.1.3 nem az ügyvédi törvényben meghatározott tevékenységből keletkezik,
3.1.4 a biztosított valamely gazdasági társaság, egyesület tisztségviselőjeként, tagjaként
végzett tevékenységből, illetve vállalkozó tevékenységből, vagyonkezelésből, ügyvédi
letét kezelésének körét meghaladó tevékenységből vagy ingatlanközvetítéssel
összefüggésben keletkezik,
3.1.5 a

biztosított

hozzátartozójának,

alkalmazottjának,

jelöltjének,

ügyvédtársának

(együttes ügyintézés, munkaközösségi tagság, közös iroda) okozott,
3.1.6 magát a biztosítottat sújtó károkat (a biztosítottra kiszabott bírságok, egyéb büntetések,
a biztosított saját vesztesége),
3.2

Az egyesület az általa kifizetett kártérítési összeget a biztosítottól visszakövetelheti, ha
a kárt a biztosított szándékosan okozta. Jelen feltételek szempontjából szándékosnak
tekinthető az is, ha a biztosított az írásban rögzített tényállástól, vagy a megbízó
írásban adott egyéb utasításaitól eltérve okozta a kárt.

4. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

4.1.

Amennyiben a 2. §-ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezett, az egyesület
forintban megtéríti a károsult tényleges kárát, a kár enyhítése érdekében felmerült
költségeket, a kár megállapításához, a kár nagyságának felméréséhez szükséges és az
egyesület által felkért vagy jóváhagyott szakértő költségeit, a biztosított ellen a
biztosítási eseménnyel kapcsolatban indított és az egyesület tudomására hozott polgári,
és büntető peres eljárás költségeit. A biztosított ellen indított kártérítési per esetén a
peres eljárásról a biztosított minden esetben köteles az egyesületet azonnal értesíteni.
Az eljárásban az egyesület a biztosított mellett beavatkozóként csatlakozik.
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4.2.

Az egyesület a biztosítási jogviszony fennállása alatt okozott károkat téríti meg (a 4.1.
pontban írt körben). A biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a biztosított
egyesületi tagsága is fennáll és a felelősségbiztosítási szolgáltatásokra megállapított
biztosítási díjat a biztosított megfizette.
A szerződő felek a jelen biztosítást h a t á r o z a t l a n időtartamra kötik meg.
Az egyesületi tagsági viszony ideje alatt a tag a biztosítási szerződést minden naptári
év utolsó napját megelőző 30 nappal mondhatja fel.

4.3.

A biztosítási jogviszony fennállásának feltétele a biztosítási díj, illetve tagsági díj
fizetése. A biztosítási díj éves díj, melyet a biztosítás megszünésének esetén a
tárgyévre meg kell fizetni.

4.4.

A tagsági viszony megszűnik, ha az egyesület tagja a havi biztosítási díjat és tagsági
díjat a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nem fizette meg.

4.5.

A tagsági díjat és a havi biztosítási díjat a tagság megszünésének bármely esetében
meg kell fizetni.

4.6.

Az egyesület tagjának jogában áll a tagsági díjat és a biztosítási díjat negyedévenként,
félévenként, vagy akár egész évre előre kifizetni.
Az egyesület tagja köteles azonban a havi tagsági, illetve biztosítási díjat minden
hónap 5. napjáig postai feladás útján megfizetni.

4.7.

Az egyesület a kárt káreseményenként 5 millió forint összeghatárig, biztosítottanként
és évente 30 millió forint összeghatárig téríti.

4.8.

A biztosított káreseményenként a megállapított kár 10 %-át, de legalább 20.000.forintot maga visel (önrészesedés).

4.9.

Az egyesület a kárt attól az időponttól számított 30 napon belül fizeti meg, amikor az
ügy érdemi elbírálásához szükséges iratok az egyesület Szolgáltatási Bizottságához
beérkeztek.

5. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.

A biztosított a jelen feltételekkel meghatározott felelősségbiztosítási fedezetért havi
700.- forint díjrészletet köteles fizetni, az egyesületi tagsági díjon felül.

5.2.

A biztosított a káreseményt, a tudomására jutástól számított 48 órán belül köteles
írásban az egyesületnek bejelenteni.
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A bejelentésnek tartalmaznia kell a kár bekövetkezésének időpontját, a kár nagyságát
és a kárral kapcsolatos minden lényeges információt, így a hatósági határozatokat, a
kár nagyságát bizonyító szakértői véleményeket, jegyzőkönyveket és egyéb iratokat.
5.3.

A biztosított köteles minden tőle telhető segítséget megadni az egyesület jogainak
érvényesítéséhez.

5.4.

A biztosított és a károsult egyezsége az egyesülettel szemben csak akkor hatályos, ha
azt az egyesület tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztaló ítélete esetén akkor,
ha az egyesület a perben részt vett, vagy a biztosított képviseletéről gondoskodott,
illetve ezekről lemondott.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1.

Az ügyvédi iroda által kötött biztosítás esetén a szerződés létrejöttének feltétele, hogy
az ügyvédi iroda közölje az iroda létszámát, az alkalmazottak, ügyvédjelöltek nevét és
azt, hogy a biztosított tevékenységében milyen minőségben (munkakörben) vesznek
részt, továbbá az ügyvédi iroda minden ügyvéd tagja a biztosítási feltételeket aláírja.

6.2.

A biztosított köteles az egyesület alapszabály, - továbbá a jelen mellékletben
körülírtak vonatkozásában az egyesületnek a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
tájékoztatási kötelezettségét megtenni. A tájékoztatási kötelezettségek megsértése
esetén az egyesület mentesül a fizetési kötelezettség alól, kivéve, ha a biztosított
bizonyítja, hogy az elhallgatott körülményt a biztosító ismerte, vagy nem hatott közre
a kár bekövetkeztében.

6.3.

A biztosított tudomásul veszi, hogy jelen mellékletben meghatározott külön egyesületi
tagdíjat (biztosítási díjat) a biztosítási időszak végén az egyesület közgyűlése a
következő biztosítási évre vonatkozóan újólag megállapíthatja.

6.4.

A jelen feltételek az alapszabályban, illetőleg annak mellékletében meghatározott
külön feltételek, külön tagsági díj (biztosítási díj) fizetése mellett egészíthetők ki.

6.5.

Miután a biztosítási díj éves díj, a biztosítási díj havi részletekben történő megfizetése,
továbbá egyéb díjkedvezmények tekintetében (bónus) – díjkalkuláció alapján – a
közgyűlés jogosult dönteni.

6.6.

Az egyesület tagja, ha a kamarai tagságát 4 hónapot meghaladóan szünetelteti, akkor
ennek tartama alatt az esedékes biztosítási díjat nem kell fizetnie.
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Az egyesület tagja, ha a táppénzes állományának időtartama a két hónapot meghaladja,
akkor előzetes bejelentés és kérelem alapján a táppénzes állomány hátralévő részében
nem köteles a biztosítási díj fizetésére.
Az egyesület tagja az ügyvédi működésének szünetelése tényét köteles igazoltatni az
ügyvédi kamarával. Az igazolást a kamara által történő szünetelés engedélyezésével
egyidejűleg az egyesületnek meg kell küldeni.
Az ügyvédi kamara gondoskodik a tagsági és biztosítási díjnak az egyesülethez történő
befizetéséről minden tárgyhónap végéig. A kamara a tagsági és biztosítási díjjal tehát
havonta köteles az egyesületnek elszámolni.
6.7.

A jelen feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
az egyesület alapszabályának rendelkezési irányadók.

A fenti biztosítási feltételeket kötelezően magamra nézve elismerem, és a kötelezettségeket
vállalom.

Budapest, 1993………………………………
………………………………..
egyesületi tag
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Magyar Ügyvédek
Biztosító és Segélyező Egyesületének
2.sz. ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele
(biztosítási feltételek)
1993. január 1-től

1. SZ.MELLÉKLET
A MAGYAR ÜGYVÉDEK BIZTOSÍTÓ ÉS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA 8.1. PONTJÁHOZ
ÜGYVÉDI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
(BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK)

A jelen felelősségbiztosítási feltételek (szabályzat) – a továbbiakban: feltételek – alapján és az
ott írt módon, a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete – a továbbiakban:
egyesület – forintban megtéríti azokat a károkat, amelyeket az egyesület felelősségbiztosítási
szolgáltatását igénybevevő tagja – ügyvédi, joggyakorlatot folytató nyugdíjas ügyvédi,
ügyvédjelölti, alkalmazotti minőségében – okozott és amelyekért a magyar jog szerint
felelősséggel tartozik.

1. A BIZTOSÍTOTTAK

Jelen feltételek szerint biztosított:
az ügyvéd, ügyvédi tevékenységet folytató nyugdíjas ügyvéd, az ügyvédjelölt, aki az
egyesületbe való belépésekor, vagy az egyesületi tagság fennállása alatt írásban igényelte az
egyesület felelősségbiztosítási szolgáltatásait és a megfelelő külön tagdíjat (biztosítási díjat)
megfizette (a továbbiakban: biztosított) továbbá a jelen biztosítási feltételeket aláírta. Az
ügyvédi irodák minden alkalmazottjára a biztosítás kiterjed, miután az ügyvédi iroda minden
ügyvéd tagja a biztosítási feltételt aláírta.
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2. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A biztosítási esemény a biztosított ellen az érvényesített kár, melyet a biztosított jogellenesen
(szakmai ismeretek), ideértve a jogszabály, valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányával
(műhiba) megbízójának vagy mint kirendelt védő, pártfogó ügyvéd, gyám, gondnok,
ügygondok, hagyaték gondozója, végrendeleti végrehajtó, felszámoló, ügyvédi letét kezelője,
- e minőségében ügyfelének okozott.

3. KIZÁRT KOCKÁZATOK, VISZKERESETEI JOG

3.1.

Nem téríti meg az egyesület azt a kárt, mely

3.1.1 a biztosított által vállalt, a jogszabályban megállapított felelősségnél szigorúbb,
helytállási kötelezettségen alapul,
3.1.2 a megbízás (meghatalmazás) túllépésével, vagy egyéb (nem ügyvédi) megbízás
alapján végzett tevékenységből származik,
3.1.3 nem az ügyvédi törvényben meghatározott tevékenységből keletkezik,
3.1.4 a biztosított valamely gazdasági társaság, egyesület tisztségviselőjeként, tagjaként
végzett tevékenységből, illetve vállalkozó tevékenységből, vagyonkezelésből, ügyvédi
letét kezelésének körét meghaladó tevékenységből vagy ingatlanközvetítéssel
összefüggésben keletkezik,
3.1.5 a

biztosított

hozzátartozójának,

alkalmazottjának,

jelöltjének,

ügyvédtársának

(együttes ügyintézés, munkaközösségi tagság, közös iroda) okozott,
3.1.6 magát a biztosítottat sújtó károkat (a biztosítottra kiszabott bírságok, egyéb büntetések,
a biztosított saját vesztesége),
3.2

Az egyesület az általa kifizetett kártérítési összeget a biztosítottól visszakövetelheti, ha
a kárt a biztosított szándékosan okozta. Jelen feltételek szempontjából szándékosnak
tekinthető az is, ha a biztosított az írásban rögzített tényállástól, vagy a megbízó
írásban adott egyéb utasításaitól eltérve okozta a kárt.

4. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS
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4.1.

Amennyiben a 2. §-ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezett, az egyesület
forintban megtéríti a károsult tényleges kárát, a kár enyhítése érdekében felmerült
költségeket, a kár megállapításához, a kár nagyságának felméréséhez szükséges és az
egyesület által felkért vagy jóváhagyott szakértő költségeit, a biztosított ellen a
biztosítási eseménnyel kapcsolatban indított és az egyesület tudomására hozott polgári,
és büntető peres eljárás költségeit. A biztosított ellen indított kártérítési per esetén a
peres eljárásról a biztosított minden esetben köteles az egyesületet azonnal értesíteni.
Az eljárásban az egyesület a biztosított mellett beavatkozóként csatlakozik.

4.2.

Az egyesület a biztosítási jogviszony fennállása alatt okozott károkat téríti meg (a 4.1.
pontban írt körben). A biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a biztosított
egyesületi tagsága is fennáll és a felelősségbiztosítási szolgáltatásokra megállapított
biztosítási díjat a biztosított megfizette.
A szerződő felek a jelen biztosítást h a t á r o z a t l a n időtartamra kötik meg.
Az egyesületi tagsági viszony ideje alatt a tag a biztosítási szerződést minden naptári
év utolsó napját megelőző 30 nappal mondhatja fel.

4.3.

A biztosítási jogviszony fennállásának feltétele a biztosítási díj, illetve tagsági díj
fizetése. A biztosítási díj éves díj, melyet a biztosítás megszünésének esetén a
tárgyévre meg kell fizetni.

4.4.

A tagsági viszony megszűnik, ha az egyesület tagja a havi biztosítási díjat és tagsági
díjat a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nem fizette meg.

4.5.

A tagsági díjat és a havi biztosítási díjat a tagság megszünésének bármely esetében
meg kell fizetni.

4.6.

Az egyesület tagjának jogában áll a tagsági díjat és a biztosítási díjat negyedévenként,
félévenként, vagy akár egész évre előre kifizetni.
Az egyesület tagja köteles azonban a havi tagsági, illetve biztosítási díjat minden
hónap 5. napjáig postai feladás útján megfizetni.

4.7.

Az egyesület a kárt káreseményenként 10 millió forint összeghatárig, biztosítottanként
és évente 50 millió forint összeghatárig téríti.

4.8.

A biztosított káreseményenként a megállapított kár 10 %-át, de legalább 50.000.forintot maga visel (önrészesedés).
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4.9.

Az egyesület a kárt attól az időponttól számított 30 napon belül fizeti meg, amikor az
ügy érdemi elbírálásához szükséges iratok az egyesület Szolgáltatási Bizottságához
beérkeztek.

5. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.

A biztosított a jelen feltételekkel meghatározott felelősségbiztosítási fedezetért havi
………. forint díjrészletet köteles fizetni, az egyesületi tagsági díjon felül.

5.2.

A biztosított a káreseményt, a tudomására jutástól számított 48 órán belül köteles
írásban az egyesületnek bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a kár bekövetkezésének időpontját, a kár nagyságát
és a kárral kapcsolatos minden lényeges információt, így a hatósági határozatokat, a
kár nagyságát bizonyító szakértői véleményeket, jegyzőkönyveket és egyéb iratokat.

5.3.

A biztosított köteles minden tőle telhető segítséget megadni az egyesület jogainak
érvényesítéséhez.

5.4.

A biztosított és a károsult egyezsége az egyesülettel szemben csak akkor hatályos, ha
azt az egyesület tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztaló ítélete esetén akkor,
ha az egyesület a perben részt vett, vagy a biztosított képviseletéről gondoskodott,
illetve ezekről lemondott.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1.

Az ügyvédi iroda által kötött biztosítás esetén a szerződés létrejöttének feltétele, hogy
az ügyvédi iroda közölje az iroda létszámát, az alkalmazottak, ügyvédjelöltek nevét és
azt, hogy a biztosított tevékenységében milyen minőségben (munkakörben) vesznek
részt, továbbá az ügyvédi iroda minden ügyvéd tagja a biztosítási feltételeket aláírja.

6.2.

A biztosított köteles az egyesület alapszabály, - továbbá a jelen mellékletben
körülírtak vonatkozásában az egyesületnek a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
tájékoztatási kötelezettségét megtenni. A tájékoztatási kötelezettségek megsértése
esetén az egyesület mentesül a fizetési kötelezettség alól, kivéve, ha a biztosított
bizonyítja, hogy az elhallgatott körülményt a biztosító ismerte, vagy nem hatott közre
a kár bekövetkeztében.
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6.3.

A biztosított tudomásul veszi, hogy jelen mellékletben meghatározott külön egyesületi
tagdíjat (biztosítási díjat) a biztosítási időszak végén az egyesület közgyűlése a
következő biztosítási évre vonatkozóan újólag megállapíthatja.

6.4.

A jelen feltételek az alapszabályban, illetőleg annak mellékletében meghatározott
külön feltételek, külön tagsági díj (biztosítási díj) fizetése mellett egészíthetők ki.

6.5.

Miután a biztosítási díj éves díj, a biztosítási díj havi részletekben történő megfizetése,
továbbá egyéb díjkedvezmények tekintetében (bónus) – díjkalkuláció alapján – a
közgyűlés jogosult dönteni.

6.6.

Az egyesület tagja, ha a kamarai tagságát 4 hónapot meghaladóan szünetelteti, akkor
ennek tartama alatt az esedékes biztosítási díjat nem kell fizetnie.
Az egyesület tagja, ha a táppénzes állományának időtartama a két hónapot meghaladja,
akkor előzetes bejelentés és kérelem alapján a táppénzes állomány hátralévő részében
nem köteles a biztosítási díj fizetésére.
Az egyesület tagja az ügyvédi működésének szünetelése tényét köteles igazoltatni az
ügyvédi kamarával. Az igazolást a kamara által történő szünetelés engedélyezésével
egyidejűleg az egyesületnek meg kell küldeni.
Az ügyvédi kamara gondoskodik a tagsági és biztosítási díjnak az egyesülethez történő
befizetéséről minden tárgyhónap végéig. A kamara a tagsági és biztosítási díjjal tehát
havonta köteles az egyesületnek elszámolni.

6.7.

A jelen feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
az egyesület alapszabályának rendelkezési irányadók.

A fenti biztosítási feltételeket kötelezően magamra nézve elismerem, és a kötelezettségeket
vállalom.

Budapest, 1993………………………………
………………………………..
egyesületi tag
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