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A termék: Szakmai felelősségbiztosítás vállalkozásoknak

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék általános és különös feltételeiben érhető el!
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?
A vállalkozás a jelen termékkel felelősségbiztosítási védelmet vásárolhat az általa jogszerűen folytatott szakmai tevékenység
végzése során illetve következtében más személyeknek okozott károk fedezetére, amelyekért és amennyiben a magyar jog szabályai
szerint felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A szakmai felelősségbiztosítás a feltételekben meghatározott
szakmákra és az ott leírt tevékenységekre köthető.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes lista a termék feltételeiben érhető el.
A Szakmai felelősségbiztosítás az általános feltételekből és az egyes biztosítható szakmákra vonatkozó speciális szabályokat
tartalmazó különös feltételekből áll. A különös feltételek az alábbiak:
— Tervezői felelősségbiztosítás: építészeti-műszaki tervezésre; tervezői művezetésre; építési műszaki ellenőri tevékenységre és építménynek nem minősülő gépek, berendezések, létesítmények tervezésére szóló szakmai felelősségbiztosítás.
— Logisztikai szolgáltatók felelősségbiztosítása: belföldön végzett szállítmányozói tevékenységre és az ehhez kapcsolódó szokványos
járulékos szolgáltatásokra, illetve logisztikai szolgáltatói szerződés alapján végzett raktározási, csomagolási, komissiózási tevékenységekre szóló szakmai felelősségbiztosítás.
— Könyvelői-, adótanácsadói- és TB-ügyintézői felelősségbiztosítás: könyvviteli szolgáltatásra; adótanácsadói tevékenységre;
bérszámfejtési és társadalombiztosítási ügyintézői tevékenységre szóló szakmai felelősségbiztosítás.
— Mérnöki és projekt lebonyolítói felelősségbiztosítás: mérnöki tanácsadói tevékenységre; független mérnöki tevékenységre; projekt
lebonyolítói tevékenységre szóló szakmai felelősségbiztosítás.
— Vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozások felelősségbiztosítása: vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő tevékenységre szóló
szakmai felelősségbiztosítás.
— Szállodai felelősségbiztosítás: szállodai, gyógyszállói vagy panzió-szolgáltatásra és a feltételekben felsorolt, e tevékenységekhez
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra szóló szakmai felelősségbiztosítás.
— Masszőr- ﬁtneszedző- és gyógytornász felelősségbiztosítás: masszőri; ﬁtneszedzői és gyógytornász tevékenységre szóló szakmai
felelősségbiztosítás.
— Állatorvosi felelősségbiztosítás: magán-állatorvosi tevékenységre szóló szakmai felelősségbiztosítás.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak egymással.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító minden kockázati kör (minden fent felsorolt különös feltétel) esetében kizárja a kártérítés köréből a következőket:
 a szerződő és a biztosítottak egymásnak okozott kárait,
 a jogszabályi felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen alapuló károkat,
 a biztosított saját maga által elszenvedett kárt,
 a szerződő vagy a biztosított vezetőinek, képviselőinek, tagjainak a Ptk. 8:1(1)§ (2-3) pontjában felsorolt hozzátartozóinak okozott kárt,
 a társadalmi rend megbomlását eredményező, a feltételekben tételesen felsorolt eseményekkel (pl. háború, sztrájk, forradalom,
terrorcselekmények stb.) kapcsolatban illetve ezek idején okozott károkat,
 a biztosított fuvarozói vagy gépjármű-üzemeltetői minőségében okozott károkat,
 a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása hatálya alá tartozó károkat,
 a szavatossági, jótállási és garanciális igényként felmerülő károkat,
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 a biztosított gazdálkodó szervezet tulajdonosainak és azok közvetlen hozzátartozóinak, valamint a biztosított tulajdonában lévő
más társaságnak okozott kár (a biztosított tulajdoni hányadának arányában),
 a szellemi tulajdonra, adatvédelemre, titokvédelemre vonatkozó szabályok megsértésével okozott károk,
 szoftverek, elektronikus adatok hibája, adatvesztése, ezek használati értékének csökkenése,
 a testi/lelki sérülés vagy egészségkárosodás nélkül előterjesztett sérelemdíjra vonatkozó igények,
 azbeszt felhasználásával kapcsolatban felmerült károk,
 a bűncselekmény elkövetésével okozott károk,
 hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból, radioaktív anyagok birtoklásából, azok bármilyen célú felhasználásából eredő,
továbbá elektromágneses mezők által okozott károk,
 azok a retroaktív fedezet körébe tartozó károk, melyekről a szerződő és/vagy a biztosított az ajánlat megtételekor tudott vagy
tudnia kellett.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárások pontos és részletes listáját az általános biztosítási feltételek tartalmazzák. Az egyes
szakmák speciális feltételeit tartalmazó különös feltételek további, az adott kockázati körre vonatkozó speciális kizárásokat is tartalmaznak.

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító mentesülését eredményezheti:
!
a jogellenes, súlyosan gondatlan vagy szándékos károkozás a szerződő/biztosított vagy a biztosított feltételben meghatározott
hozzátartozója, tagja, munkavállalója által,
!
ha a szerződő/biztosított megsérti a közlési, változás bejelentési, kárbejelentési vagy kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségét,
!
ha a biztosított megsérti a biztosító által írásban adott utasításokat, előírásokat.
A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási
összeget, limitet, elévülési időt) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a mentesülések és korlátozások eseteinek pontos és részletes listáját az általános és különös
feltételek tartalmazzák!

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:
— a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség,
— a szerződés tartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség,
— kár esetén kárbejelentési, kárenyhítési és információ-adási kötelezettség,
— a szerződőt díjﬁzetési kötelezettség terheli a választott díjﬁzetési ütemezésnek megfelelően.

Mikor és hogyan kell ﬁzetnem?
A biztosítás díja banki átutalással ﬁzetendő.
— a határozott tartamú szerződés díjának megﬁzetése egy összegben, a szerződés kezdetekor esedékes,
— a határozatlan tartamú szerződés első díjának vagy díjrészletének megﬁzetése a szerződés kezdetekor, a további díjak vagy díjrészletek megﬁzetése a választott díjﬁzetési gyakoriságnak (éves, féléves, negyedéves) megfelelően mindig az adott időszak első
napján esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A határozott tartamú szerződés kezdetének és végének időpontját a biztosítási szerződés (ajánlat, kötvény) tartalmazza.
A határozatlan tartamú szerződés kezdetének időpontját a szerződés (ajánlat, kötvény) rögzíti. A szerződés megszűnhet:
— a felek valamelyikének rendes felmondásával az évforduló napján,
— a biztosított tevékenység megszűnésének esetén (érdekmúlás),
— díjnemﬁzetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára viszszamenő hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást
ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A 3 éves vagy annál rövidebb határozott tartamú szerződés nem szüntethető meg. A 3 évnél hosszabb tartamú szerződés a 4. évtől
évfordulóra felmondható.
A határozatlan tartamú szerződés megszüntethető:
— az évfordulóra való felmondással,
— érdekmúlás esetén annak bejelentésével és igazolásával,
— a felek közös megegyezésével.

