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A termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatást a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének
ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele tartalmazza.
MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?

Az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződés célja, hogy mentesítse a biztosított ügyvédet azon károk
megtérítése alól, amelyet ügyvédi tevékenysége során a vonatkozó szabályok megszegésével okoz.
MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?

A biztosított ellen érvényesített olyan károkra, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja jogellenesen, az
ügyvédi tevékenység gyakorlása közben a vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a jogszabály,
valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) – okozott.
MIRE NEM TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?

Nem téríti meg az Egyesület azt a kárt:
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,
amely a biztosított, -, , vagyonkezelői, pénzügyi és egyéb üzletviteli, tanácsadói, valamint felszámolói
tevékenységből keletkezett,
amelyet a biztosított hozzátartozójának, jelöltjének, ügyvédtársának (együttes ügyintézés, közös iroda,
azonos székhelyű 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, mert azt
tévedésből, megtévesztésből vagy felróható módon (figyelmetlenség) jogosulatlanul fizette ki, - a
jogügyletben résztvevő másik fél részére.
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,

azt a kárt, amely olyan károkozó magatartás következménye, amelyet nem a magyar vagy az európai
közösségi jog megsértésével okoztak.
azt a kárt, amely a biztosított ügyvéd részére ügyvédi munkadíjként került kifizetésre
mely kizárólag a Ptk. 6:63. §. (5) bekezdésén (szerződés tartalma) alapul
a károkozó biztosított jogi képviseleti költségét és a kamatokat abban a részében, amely a biztosított
rendelkezésére álló biztosítási összeget a kártérítési összeggel együtt meghaladja. /Ptk. 6:470§ (3) bek./

MILYEN KORLÁTOZÁSOK VANNAK A BIZTOSÍTÁSBAN?

biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja hogy a kárt a biztosított jogellenes
magatartásával szándékosan, vagy kirívóan súlyosan gondatlan magatartásával okozta.
kirívó súlyos gondatlanságnak minősül, ha:
- a biztosítottat a biztosítási eseményt okozó szakmai szabályszegéssel összefüggésben az illetékes
Területi Ügyvédi Kamara jogerősen a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtotta, vagy amely
magatartást a Bíróság ilyennek minősített,
- a biztosított a megbízója ellen kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondást nem terjeszt
elő, ezért az jogerőre emelkedik vagy ha mint alperesi jogi képviselő 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, vagy az első tárgyaláson a bíróság kifejezetten az alperes
mulasztása miatt a keresettel egyező marasztaló ítéletet hoz.
A biztosító a károkat káreseményenként és évente összesen csak a biztosított által választott térítési
összeghatár erejéig téríti meg. A bekövetkezett károkból a biztosított az általa választott feltétel szerinti
önrészesedést maga viseli.
HOL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁSOM?

A biztosítás a Magyarországon bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.
MILYEN KÖTELEZETTSÉGEIM VANNAK A BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?

A biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás vállalása szempontjából lényeges, minden olyan
körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a
lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni.
A biztosított ügyvédi tevékenysége szünetelését köteles a biztosítónak a kamarai határozat kézhezvételét
követően 8 napon belül írásban bejelenteni. A szünetelés, vagy keresőképtelenség megszűnését, az
ügyvédi tevékenység folytatását, az ügyvéd ugyancsak köteles 8 napon belül írásban bejelenteni a
biztosítónak.
A biztosított a kár megelőzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles
tanúsítani. A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor köteles a biztosító utasításai szerint,
ennek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint a kárt
enyhíteni.

A biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezését 30 napon belül írásban a biztosítónak
bejelenteni, a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a
felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.
Ha a biztosítottal szemben a kárigényt bíróság előtt érvényesítik, akkor a biztosított ezt 30 napon belül
köteles az Egyesületnek bejelenteni.
A biztosított köteles a biztosítóval együttműködni, amennyiben ellene kárigényt érvényesítenek. A
biztosító kérésére köteles segítséget nyújtani az esetleges egyezség létrehozásában és a per vitelében.
A biztosított köteles – amennyiben ellene peres eljárás indul - a tárgyalásokon részt venni, segítséget
nyújtani a bizonyítékok biztosításában és egyéb bizonyítékok megjelölésében.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL FIZETNEM?

A biztosítás éves díját valamint az egyesületi tagdíjat a biztosított választása szerint évente
egyösszegben vagy negyedéves részletekben kell megfizetni.
A díj megfizethető átutalással vagy pénztári befizetéssel.
Az éves díjat minden év január 10-ig, a negyedéves díjat az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig
kell megfizetni.

MIKORTÓL MEDDIG TART A KOCKÁZATVISELÉS?

A biztosító kockázatviselése a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés
megszűnésével ér véget. A biztosító azonban megtéríti azokat a károkat is, amelyeket a biztosított a
szerződés tartama alatt okozott és a kár a károkozástól számított 7 éven belül bekövetkezett és azt a
károkozástól számított 7 éven belül a biztosítónak bejelentették, függetlenül attól, hogy a kár
bekövetkezése és bejelentése időpontjában a biztosítás még hatályban van-e.

HOGYAN SZÜNTETHETEM MEG A BIZTOSÍTÁST?

A biztosítási szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg:
- A biztosítási szerződést mind a biztosított, mind pedig a biztosító minden biztosítási időszak utolsó
napját megelőző 30 nappal mondhatja fel. A felmondás jogát a felek legfeljebb három évre kizárhatják.
- Amennyiben a biztosított ügyvédi tevékenysége bármely okból megszűnik (elhunyt vagy ügyvédi
tevékenységével bármely okból felhagyott), a biztosítási szerződés az ügyvédi tevékenység
megszűnésének napjával megszűnik.
- Amennyiben a biztosított egyesületi tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik, a biztosítási
szerződés a tagsági jogviszony megszűnésének napjával megszűnik.

