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Elfogadta:

az Igazgatótanács 2022. október 27. napján ülés tartása nélkül hozott
határozattal

Időbeli hatálya:

2022. december 01. napjától

Személyi hatálya:

a Biztosító Egyesület minden tagja, tisztségviselője, munkavállalója

Szabályzat célja:

a kármentességi díjengedmény rendszer meghatározása

Annak érdekében, hogy a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (a továbbiakban:
Egyesület) által évek óta alkalmazott kármentességi díjengedményi rendszer átláthatóbb és
kiszámíthatóbb legyen az Egyesület az alábbi szabályzatot alkotja:

1. Az Egyesület ügyvédi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező tagjai a felelősségbiztosítási
szerződés tartama alatt az adott biztosított által kármentesen eltöltött időszaktól függően
kármentességi díjengedményben részesülnek.

2. Jelen szabályzat alkalmazásában
•

•

•

Biztosítás tartama az az időszak, amely az adott biztosított ügyvédi felelősségbiztosítási
szerződésének létrejötte, és a díjengedmény alapjául szolgáló biztosítási időszak utolsó napja
között eltelt.
Kármentesen eltöltött időszak a biztosítás tartamán belül az az időszak, amely alatt a
biztosítottal szemben biztosítási eseménynek minősülő kárigényt nem jelentettek be. Az
Egyesület kármentesen eltöltött időszaknak ismeri el a korábban más biztosítónál kármentesen
eltöltött időszakot is, feltéve, hogy ezen tényt az Egyesülettel biztosítást kötő ügyvéd hitelt
érdemlő módon igazolja. Nem számít bele a kármentesen eltöltött időszakba az az időszak,
amely alatt a biztosított tevékenységét szüneteltette, vagy az bármely okból felfüggesztésre
került. Amennyiben a kárbejelentés utóbb meglapozatlannak bizonyult a kármentességi
díjengedmény szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kárbejelentést meg sem tették volna.
Amennyiben a kárbejelentés már eleve megalapozatlannak mutatkozik az Egyesület
Igazgatótanácsa a Kárrendezési Bizottság javaslatára jogosult az adott kárbejelentést a
kármentességi díjengedmény szempontjából úgy tekinteni, mintha azt meg sem tették volna.
Amennyiben a biztosított a Kárrendezési Bizottság ügyrendjében foglalt feltételek szerint az
önrészen felüli kár összegét visszafizeti az Egyesület részére, a kárbejelentést a kármentességi
díjengedmény szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azt meg sem tették volna.
Tagnak, illetve biztosítottnak az ügyvédet kell tekinteni függetlenül attól, hogy tevékenységét
milyen működési formában - egyéni ügyvédként vagy ügyvédi iroda tagjaként - látja el.

3. A kármentességi díjengedmény szempontjából a feltételek fennállását a tárgyévet megelőző év utolsó
napjával kell vizsgálni.
4. A kármentességi díjengedmény mértéke:
•
•
•
•

legalább 3 év kármentesen eltöltött időszak esetén a tárgyévet megelőző
biztosítási díj 10%-a
legalább 6 év kármentesen eltöltött időszak esetén a tárgyévet megelőző
biztosítási díj 20%-a
legalább 9 év kármentesen eltöltött időszak esetén a tárgyévet megelőző
biztosítási díj 30%-a
legalább 12 év kármentesen eltöltött időszak esetén a tárgyévet megelőző
biztosítási díj 40%-a

évben megfizetett
évben megfizetett
évben megfizetett
évben megfizetett

Azon biztosítottak tekintetében, akik a tárgyévet megelőző évben is jogosultak voltak kármentességi
díjengedményre, megfizetett díjnak a kármentességi díjengedménnyel nem csökkentett biztosítási
díjat kell tekinteni.

5. A kármentességi díjengedményt az Egyesület a tárgyévi biztosítási díj vonatkozásában díjjóváírással,
a következő díjrészletbe történő beszámítással teljesíti. Amennyiben a biztosítási szerződés a tárgyév

szeptember 30. napját követően megszűnik, a díjengedmény visszatérítését az Egyesület átutalás útján
teljesíti

6. A kármentességi díjengedmény az Egyesület tárgyévet megelőző üzleti évére vonatkozó, az Egyesület
Küldöttgyűlése által elfogadott beszámolójában meghatározott és a hatályos jogszabályokban és az
Egyesület Alapszabályában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően megképzett eredménytől
függő díj visszatérítési tartalék (a továbbiakban: díj visszatérítési tartalék) erejéig teljesíthető.
Amennyiben a díj visszatérítési tartalék a 4. pont szerint számított díjengedményre nem elegendő,
akkor az Egyesület a díjengedményt a 4. pontban meghatározott kategóriák szerint a díj visszatérítési
tartalék és a díjengedményhez a 4. pont szerint szükséges összeg hányadosának arányában teljesíti.
Ebben az esetben a díjengedmény pontos mértékét az Egyesület a mérleg elfogadását követő 15 napon
belül honlapján közzéteszi.

7. Kármentességi díjengedményben azok részesülhetnek, akik a tárgyévet megelőző év december 31-én
érvényes biztosítással rendelkeztek és a tárgyév szeptember 30-án az Egyesület tagdíjat fizető tagjai
voltak.

Az Igazgatótanács a szabályzatot 2022. október 27. napján ülés tartása nélkül hozott határozattal
felülvizsgálta és módosította. A módosított szabályzat 2022. december 01. napján lép hatályba.
A szabályzatot a Biztosító Egyesület a közös elektronikus mappában és a honlapján hozzáférhetővé
teszi.
A jelen szabályzatot évenként felül kell vizsgálni.

Budapest, 2022. október 27.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete

Változáskövetés
A 2022. december 01. napján hatályba lépő módosítás megváltoztatja a kármentességi díjengedmény
mértékét és pontosítja a biztosított, illetve tag, valamint a megfizetett díj fogalmát.

