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A szerződéskötés folyamata
1./ Ha Ön egyéni ügyvédként kezdi meg az ügyvédi tevékenységét:
Tájékoztatjuk, hogy hó közi belépés esetén a biztosítás kezdete az Ügyvédi Névjegyzékbe történő
felvétel hónapjának első napja.
Miután kiválasztotta az Önnek megfelelő biztosítási feltételt az alábbi dokumentumokat kérjük aláírva
pdf formátumban a mubse@mubse.hu e-mail címre megküldeni:
-

ügyféltájékoztató és nyilatkozat
belépési nyilatkozat

Ezt követően visszaigazoljuk Önnek a biztosítási szerződés megkötésének tényét, megküldjük e-mailen
a díjfizetéshez szükséges díjesedékességi értesítőt és a fedezetigazolást.

többszemélyes ügyvédi iroda tagjaként, vagy Ön által alapított
egyszemélyes iroda tagjaként kezdi meg az ügyvédi tevékenységét:

2./Ha Ön

Az Üttv. 14.§. (4) bek értelmében az ügyvédi iroda tagja biztosítására az ügyvédi iroda köt
felelősségbiztosítást. Ennek megfelelően
-

az ügyféltájékoztatót és nyilatkozatot
a belépési nyilatkozatot

az ügyvédi iroda vezetője tölti ki és írja alá. Az Egyesület Biztosítási Feltétele szerint a biztosítottaknak
ügyvédi irodán belül azonos biztosítási feltétellel kell rendelkezniük, ezért kérjük az Iroda tagja által
megkötött biztosítási feltétel szerinti választást.
Ezt követően mind az iroda vezetőjének, mind Önnek e-mail útján visszaigazoljuk a biztosítás
megkötését, és az irodavezető részére megküldjük az irodára vonatkozó módosított díjesedékességi
értesítőt és a fedezetigazolást.
3./ A biztosítási díjak optimalizálása érdekében a szerződés felmondását 3 évre kizáró
tartamengedményes záradék megkötését tesszük lehetővé, melynek választása esetén 6 %-os
díjmegtakarítást érhetnek el tagjaink. A tartamengedményes megoldás valamennyi alap- és
kiegészítő biztosításra és minden díjfizetési kategóriára kiterjed. Bővebb felvilágosítást itt talál:
https://mubse.hu/Mubse/Hir.aspx?id=8
4./ Alkalmazott ügyvéd emelt szintű biztosítási szerződésének megkötése:

Az Egyesület Biztosítási feltétele szerint amennyiben az ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazott
ügyvédet foglalkoztat, úgy az alkalmazott ügyvédre emelt szintű szerződést köt és alkalmazott
ügyvédként emelt biztosítási díjat fizet.

Ha Ön alkalmazott ügyvédet fog alkalmazni, teendői az alábbiak:
Amennyiben Ön alkalmazott ügyvéddel munkaszerződést kötött és az alkalmazott ügyvéd kéri a
felvételét az illetékes területi ügyvédi kamarába akkor a felvételi dátumnak megfelelően szükséges
megkötni az emelt szint felelősségbiztosítási szerződést.
Az alábbi nyomtatványokat kérjük a munkáltató által aláírva megküldeni:
-

emelt szintű felelősségbiztosítási szerződés,
alkalmazott ügyvéd nyilvántartási lap

Fontos!

Az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződés, valamint az alkalmazott ügyvédi szerződés megkötésének
tényét visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a fizetendő biztosítási díj és egyesületi tagdíj esedékes
összegéről. Az összeg Egyesület bankszámlájára történő megérkezését követően az Egyesület
igazolást állít ki arról, hogy érvényes ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik, továbbá a
választott biztosítási fedezet mértékéről. Az igazolást Önnek kell eljutatni a területi ügyvédi kamara
felé.
Az Egyesület munkatársai készséggel állnak rendelkezésére telefonon (06-1-239-89-89, 06-1-239-3121), e-mailben (mubse@mubse.hu) és személyesen.
Köszönjük!

