A káresemények bejelentése és azok elbírálásának rendje
( a részletes szabályok a Kárrendezési Bizottság 2017. május 22-től
hatályos ügyrendjében találhatók)

1. Az ügyvédi tevékenységével összefüggő kárigényeket:
-

mind a károsult,

-

mind pedig a biztosítottak (az Egyesület tagjai)
bejelenthetik.

2. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
-

a károkozó személyét
(meg kell jelölni a káreseményt okozó ügyvéd és nem egyéni ügyvéd esetén az

ügyvédi iroda nevét és címét);
a károsult nevét és címét
valamint a károkozás idejét
-

röviden le kell írni a káreseményt (a tényállást)
ezen belül részletezni kell, hogy mire adott megbízást a károsult az ügyvédnek,
meg kell jelölnie, hogy véleménye szerint a panaszolt ügyvéd mely
tevékenysége okozta a kárát,

-

meg kell jelölni a kár összegét (vagy a becsült kár összegét, amennyiben több
tételből tevődik össze a kár, úgy azt tételesen, jogcímenként kell megjelölni,

-

a kárigényt eredeti aláírással el kell látni

A bejelentéssel egyidejűleg a kárigény elbírálásához szükséges összes iratot csatolni
kell - másolatban.
Az Egyesület Küldöttközgyűlése 2017. május 22-én módosította az Egyesület
Biztosítási Feltételének VII.7.5. pontját az alábbiak szerint:
„A biztosítási esemény bekövetkezését 30 napon belül írásban az Egyesületnek be kell
jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a
bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A bejelentésnek
tartalmaznia kell különösen a kár bekövetkezésének időpontját, a kár nagyságát, az
eseménnyel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, hozott határozatokat, szakértői
véleményeket, szükség szerint az általános forgalmi adó összegét feltüntető számlát
és egyéb iratokat.
Az Egyesület a kárbejelentés elbírálását azoknak a dokumentumoknak a
bemutatásához köti, melyek lehetővé teszik a jogalap elbírálását és az összegszerűség
bizonyítását. Az elbírálás során az Egyesület figyelembe vesz minden olyan
dokumentumot, amely a kárrendezés során a Kárrendezési Bizottsághoz benyújtásra
került.

Az Egyesület térítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított fenti
kötelezettségét nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné
válnak.
Az Egyesület honlapján teszi közzé, hogy káresemény bekövetkezése esetén milyen
károkat és költségeket milyen okiratok bemutatása ellenében térít.”
3. A kárigény elbírálását az Egyesület Kárrendezési Bizottsága végzi a Kárrendezési
Bizottság Ügyrendjében foglaltak szerint.
Ha a károsult nyújtja be a kárigényét, ez esetben a Kárrendezési Bizottság elnöke
felhívja a panaszolt ügyvédet, hogy a bejelentésre a felhívás kézhezvételétől számított
8 napon belül tegyen részletes észrevételt.
A panaszolt ügyvéd észrevételének megérkezését követően a Kárrendezési Bizottság
egy tagja, mint az ügy előadója összeállítja írásban a kárigény elbírálásához
szükséges adatok, nyilatkozatok beszerzésére vonatkozó felhívást, majd ezt követően,
a rendelekzésére álló iratok alapján elkészíti az adott ügyben hozott döntést. Az ügy
előadója által előkészített felhívást, és döntést az ügy átfogó megismerése után a
Bizottsága elnöke írja alá, majd azt postázás céljából átadja az adminisztrátornak.
A bonyolult megítélésű kárigényt mellékleteivel együtt a Bizottság elnöke megküldi a
Bizottság tagjai részére azzal, hogy 8 napon belül közöljék az álláspontjukat.
A Kárrendezési Bizottság elnöke a határozatot a panaszosnak és a panaszolt
ügyvédnek megküldi.
Amennyiben a Kárrendezési Bizottság a káreseményt az ügyvéd szakmai hibájának
tekinti, úgy intézkedik arról, hogy a bejelentett és a Bizottság által elismert
kárösszeg (az ügyvédi önrész levonása mellett), a panaszolt ügyvéd biztosítási
módozatának megfelelően a panaszos – vagy az általa megadott jogi képviselője –
részére kifizetésre kerüljön.

Főszabály szerint a kárösszeget a károsult által írásban megadott
bankszámlára utalja át az Egyesület.
4. Kizárólag egyezség esetén - a panaszosnak nyilatkoznia kell -, hogy az egyezségben

megajánlott összeget végleges kártérítésként elfogadja-e – elfogadás esetén – az
egyezségre figyelemmel- a panaszos a jogorvoslati lehetőségről egyidejűleg lemond.
Egyezség létrejöttére csak ez utóbbi esetben kerülhet sor.

5. A Kárrendezési Bizottság határozatával szemben panasszal lehet élni.
6. A panaszt írásban kell benyújtani, és azt az Egyesület Panasz Bizottsága bírálja el a
Panasz Bizottság ügyrendjében foglaltak alapján.

