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A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete
Kárrendezési Bizottságának módosított és egységes szerkezetbe
foglalt

ÜGYRENDJE

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete
Kárrendezési Bizottságának Ügyrendje
1. A Kárrendezési Bizottság tagjait a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének
– a továbbiakban röviden: Egyesület – Küldöttgyűlése választja.
A Kárrendezési Bizottság hatáskörébe tartozik az Egyesülethez benyújtott kárbejelentési
igények elbírálása. A Kárrendezési Bizottság 5 tagú.
Tagjait az Egyesület Küldöttgyűlése öt évre választja meg. A Küldöttgyűlés választja meg a
Kárrendezési Bizottság elnökét is a Bizottság tagjainak sorából.
A Kárrendezési Bizottság tagjai közül maga választja meg a Kárrendezési Bizottság
elnökhelyettesét és főmunkatársát.
2. A biztosított az ellene érvényesíteni kívánt kárt (biztosítási esemény) a tudomására
jutástól számított 30 napon belül köteles írásban az Egyesületnek bejelenteni. A károsult
is jogosult a biztosítási esemény bejelentésére. A bejelentést az Egyesület a Bizottság
elnökéhez köteles azonnal továbbítani.
3. A Bizottság elnöke a hozzá érkezett bejelentést annak kézhezvételétől számított 72 órán
belül megvizsgálja és a bejelentésről káresemény adatlapot (1. sz. melléklet) állít ki.
4. A Bizottság elnöke jogosult a bejelentést írásban elutasítani, (3. sz. melléklet), ha a
bejelentett esemény nem minősül biztosítási eseménynek (Biztosítási Feltételek II. pontja),
vagy a bejelentett eseményt nem a biztosítási jogviszony fennállása alatt okozták
(Biztosítási Feltételek: 5.2 pontja), az Egyesület kockázata kizárt (Biztosítási Feltételek III.
fejezete).
5. A Bizottság elnöke, amennyiben a bejelentést a 4. pont alapján nem utasítja el, a vezető
jogtanácsossal együttesen dönt arról, hogy a biztosított ellen már megindult perbe a
biztosított pernyertességének előmozdítása végett az Egyesület beavatkozóként (9.-10.
számú melléklet) perbe lép-e (Biztosítási Feltételek 7.7. pontja). A Bíróság részére a
beavatkozásról szóló beadványt az Egyesület jogi képviselője (vezető jogtanácsos) írja alá.
Amennyiben az Egyesület jogi képviselője a beavatkozással nem ért egyet, úgy a kérdésről
egyeztetést kezdeményez a Bizottság elnökével. A beavatkozásról az egyeztetést követően
kell közös döntést hozni. Véleményeltérés esetén az Egyesület Ügyvezetője dönt. Ezt
követően a Bizottság elnöke a beavatkozásról mind a biztosítottat, mind az érintett ügyfelet
írásban értesíti (7-8. számú melléklet alapulvételével).
6. A Bizottság elnöke köteles írásban értesíteni a biztosítottat, ha vele szemben biztosítási
eseményt jelentettek be (5. számú melléklet). A Bizottság elnöke ezzel egyidejűleg felhívja
a biztosítottat, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bejelentésre tegye

meg írásbeli észrevételét, amelynek tartalmaznia kell a Biztosítási Feltétel 7.5. pontjában
foglaltakat.
7. Ha a biztosított a 6. pontban írt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Bizottság
elnöke ismételt felhívásban (6. számú melléklet) köteles a biztosítottat az észrevételnek 3
napon belüli megtételére felhívni, és egyben figyelmezteti a tájékoztatási kötelezettség
elmulasztásának jogi következményeire (Biztosítási Feltételek 7.5. pontja).
8. A Bizottság elnöke a 7. pontban írt kötelezettség elmulasztása esetén jogosult a
biztosított ügyvédi kamarájának szignalizálni a biztosított hozzájáruló nyilatkozata
alapján. (7. számú melléklet).
9. A Bizottság elnöke a biztosítottal szemben kárigényt bejelentő ügyfelet is jogosult
hiánypótlásra felhívni (8. és 8.a. sz. melléklet), s egyben figyelmeztetni arra, hogy a
Bizottság csak az ügy érdemi elbírálásához szükséges összes irat beérkezését követően tud
a kárrendezési ügyben érdemben dönteni.
10. Ha a biztosítási eseményt maga a biztosított jelentette be, akkor a Bizottság elnöke
jogosult őt – a 6. és 7. pontban írtak szerint – hiánypótlásra felhívni.
11. A Bizottság elnöke a bonyolult megítélésű kárigényt mellékleteivel együtt írásban
megküldi a Bizottság tagjainak azzal, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban
közöljék a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjukat (13. számú melléklet). A Bizottság
elnöke figyelmezteti a Bizottság tagjait, hogy írásban közölt álláspontjukat a konkrét
kárrendezési ügyben leadott szavazatnak tekinti.
12. A Bizottság elnöke köteles a bizottsági tagok álláspontja
véleményét írásban elkészíteni

alapján a Bizottság

13. Azokban az ügyekben, amelyekben a Bizottság a döntéseit nem a 11. és 12. pontban
meghatározottak szerint hozza meg, a Bizottság egy tagja, mint az ügy előadója összeállítja
írásban a kárigény elbírálásához szükséges adatok, nyilatkozatok beszerzésére vonatkozó
felhívást, majd ezt követően, a rendelkezésre álló iratok alapján elkészíti az adott ügyben
hozott döntést. Az ügy előadója által előkészített felhívás(oka)t, és döntést az ügy átfogó
megismerése után a Bizottság elnöke aláírja, majd az így keletkezett dokumentumokat
postázás céljából az adminisztrátornak átadja.
14. Valamely bizottsági tag legalább 30 napos indokolt akadályoztatása esetén a
kárrendezési ügyben négybizottsági tag írásbeli véleménye is elegendő a Bizottság
döntésének meghozatalához. Amennyiben a bizottsági tag akadályoztatását írásban közli
a Bizottság elnökével, úgy a Bizottság elnöke jogosult a bizottsági döntést megállapítani
legalább négy tag véleményének ismeretében.

15. A Bizottság bármelyik tagjának írásbeli indokolt indítványára az elnök köteles a
bizottság ülését az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül összehívni.
16. A Bizottság a bejelentés elutasításáról – kivéve a 4. pontban írtakat – indokolt írásbeli
határozatot hoz, amelyet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban
megküld a biztosítottnak és az ügyfélnek (16. számú melléklet).
17. Ha a Bizottság a kárigényt megalapozottnak találja, és a kifizetendő kártérítési összeg
az egyesület önrészét meghaladja, akkor a Bizottság elnöke 8 napos határidő megadásával
teljesítésre hívja fel a viszontbiztosítót.
18. A Bizottság döntése alapján – vagy önállóan is – az elnök jogosult a károsultnak
egyezségi ajánlatot (15. számú melléklet) tenni, amelynek elfogadása esetén az Egyesület
az abban foglaltnak megfelelően rendezi a kárt. Az egyezségi ajánlat elutasítása esetén a
Bizottság elnöke jogosult a kárigényt elutasítani.
Azokban a peres ügyekben, amelyekben az Egyesület részéről jogi képviselő (vezető
jogtanácsos) nem jár el, az egyezségi ajánlat megtételére a Kárrendezési Bizottság elnöke
jogosult. Azokban az ügyekben, amelyekben az Egyesület vezető jogtanácsosa eljár, a
Kárrendezési Bizottság elnökének és a jogi képviselőnek (vezető jogtanácsos) az
előzetesen egyeztetett álláspontja szerint lehet a félnek egyezségi ajánlatot tenni, illetve
az ügyfél egyezségi ajánlatát elfogadni. Véleményeltérés esetén az Egyesület Elnöke dönt.
19. A Bizottság döntése alapján az a Bizottság elnöke utasítja az Egyesület irodavezetőjét
(helyettesét) (17. számú melléklet), hogy intézkedjék a biztosítási szolgáltatás teljesítése
érdekében.
20. A Bizottság elnöke köteles a kárrendezés keretében kifizetendő összegről a károsultat
értesíteni (18. számú melléklet). A Bizottság elnöke a határozat meghozataláról és a
kifizetéshez szükséges adatok rendelkezésre állásától (pl. károsult által megjelölt
számlaszám), mind együttes feltétel bekövetkeztétől számított 15 napon belül, „a
szükséges intézkedések megtétele után” (Biztosítási Feltétel) gondoskodik a kártérítési
összeg kifizetéséről.
21. Az Egyesület a biztosítottat terhelő önrészesedést a károsultnak nem fizeti meg, azt a
károsult közvetlenül a biztosítottal szemben érvényesítheti.
22. Káresemény rendezésével kapcsolatos joglemondó nyilatkozatot az Egyesület
kizárólag abban az esetben igényelhet, amennyiben egyezség keretében rendezi a kárt.
23. A Kárrendezési Bizottság határozata ellen az érdekelt fél panasszal élhet. Ebben az
esetben a Kárrendezési Bizottság a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül
a Panasz Bizottság elnökének továbbítja.

24. A Bizottság elnöke jogosult javaslatot tenni az Egyesület Elnökségének a regressz igény
érvényesítése céljából. A biztosított ismétlődő vagy igen súlyos magatartása esetén az
elnök javaslatot tehet az elnökségnek a biztosítás felmondására.
25. A Kárrendezési Bizottság elnökhelyettese a Kárrendezési Bizottság elnökének
akadályoztatása esetén:
- irányítja a Kárrendezési Bizottság tagjait, ennek keretében az ügyeket döntésre
történő előkészítés érdekében szignálja,
- összefogja, és irányítja az Egyesületnek a kárrendezéssel kapcsolatos
adminisztratív főmunkatársait és munkatársait,
- amennyiben az Egyesület azt a döntést hozza meg, hogy beavatkozik a
biztosítottjával szemben folyó perbe a biztosítottja oldalán, intézkedik ügyvéd
megbízásáról a per vitelére. Az ilyen perek folyamatban léte alatt a megbízott
ügyvéddel az Egyesület részéről tartja a kapcsolatot. Az elnökkel együtt elkészíti a
mindenkori éves beszámoló mellékletét képező kimutatást a Kárrendezési
Bizottság tevékenységéről.
26. A Kárrendezési Bizottság főmunkatársa a 12. pont szerint megállapított döntés alapján
írásban elkészíti a határozat tervezetét a Bizottság elnöke részére.
27. A Kárrendezési Bizottság eljárásáról bármilyen közlés csak az Egyesület
Igazgatótanácsának, a biztosítottnak és a viszontbiztosítónak adható. A Kárrendezési
Bizottság tagjairól, tagjainak írásbeli nyilatkozatáról, továbbá a viszontbiztosító
álláspontját tartalmazó dokumentumokról felvilágosítás nem adható.
28. Az Egyesület Szolgáltatási Bizottságának ügyrendjét a Küldöttgyűlés 2014. április 28án fogadta el. A módosított ügyrend 2014. november hó 26 napjától lépett hatályba.
A Kárrendezési Bizottság jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az
Egyesület Küldöttgyűlése 2017. május 22. napján fogadta el. Az egységes szerkezetbe
foglalt Kárrendezési Ügyrend 2017. május 22. napjával lép hatályba.
Ez az ügyrend a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabályának 2. sz.
melléklete.
Kelt: Budapesten, 2017. év május 22. napján

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete

