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Szer ző dő | bizto s i t ott :

Biztosított tevéke

A biztositás feltéteIei:

Neve: L 'M.N. Bróker B iztosítás i  A|kusz Kft

Címe: 2800 Tatabánya VértanÚk tere 20

Fü99etIen biztosításközvetítói (aIkuszi) szakmai tevékenysé9

VállaIati fele|ősségbiztositások
tájékoztató (AHE-43501 )
Szakmai felelősségbiztosítás
fe|téte|ek Többes Ügynökök és

- Á|talános biztosítási fe|tételek és Ügyfé|

Üovfé|-tátékoztató és KÜ|önös biztosítási

r-űgett.á biztosításközvetítők részére (AHE-

43245)
K á r té r í tés i | im i t e g yed i z á r a dékT ö bbe sÜgyn ö k ö késFÜgge t | en
biztosításközvetítők részére (AH E-1 4048/ 1 .l

A kockázawise|és kezdete: 201 7 .  január  1 .

A biztosítási fedezet tartama: HatározatIan

A biztosítási időszak tartama: 1év

A biztosítási évforduló (biztosítási
időszak kezdeti

Kártérítési Iimitek
(Biztosítási összeghatárok):

39oooooooFt/biztosításieseményés585ooooooFVbiztosítási idószak

A kártérítési |imitek a többes ügynökök esetében a biztosÍtási tevékenységró| szó|ó

2014. évi LXXXV||l. törvény (Blt:i 391 . |i (6) bekezdésében, a tuggetien

biztositásközvetítők (a|kuJziit1 ás"tcuón ait 403 9 (1 ) bekezdésében meg,határozott

1 251 o0o EUR/biztosítási .*'íé.v c' 1 876 ooo eÚhiuiztositasi időszak kártérítési

imitekforintösszegűmegfe|ejÓt. - - .
soo ooo rt uiaositási eseményenként
limitek fori

Az önrészesedés mértéke:
#;#::Ji::";ffiil'il;li.ít"ai'".u.vont kártérítésnek, ilIewe séreIemdijnak az a
ru  U|| | . J .EJL '  j ő  á | |  he|y t .
része, ame|vért a biztosító fe|é a biztosított, i||etve a szerzo(

A biztosító az Európai Unió területén végzett tevékenység- során, az Európai Unió

terü|etén okozott é' ilködk;tt kirokat/sz.mótyisegi jogsére|meket (nemTerÜ|eti hatály:

sérelmet) téríti

Időbeli hatá|y (kiterjeszten A biztosító szoIgá|tatási köte|ezettsége a biztositásközvetítői tevékenység9eI

u.i.Éntáiiiáoizatj: 
L.LL 

n1í::m""*.. 
i;;;,,".' oT*:li9:lldl,.-Eí'!;'' ;;

bekövetkezett és beje|entet; (r.it-..,j.''t.tt beje|entési időszak) biztosítási

.,.'cnun-J.iná,titoiJioka os seretemoii iranti lqénvekre teried ki.

A biztositás minimális és egyben 283 000,.tt/év

számla a|apján banki átuta|ás

fizetendő díi
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A díjfi zetés gyakorisá9a: fé|óvente

A biztosítási szolgáItatás korlátozásának esetei

AIkaImazott kizárások
Vá||a|ati fe|e|ősségbiztosítások - Á|talános biztosítási fe|téte|ek és Ügyfé|tájékoztató (AHE-43501) á|ta|ános és kÜ|önös
kizárásai
A biztosÍtási fedezetbőI kizótt kdrok|igények (kdnérítési/sérelemdíj irúnti igények)
A kizórósok o személyiségi jogsértés miatt bekijvetkezeft nem vagyoni sérelemre, és az onnak alapjón érvényesített
sérelemdíj megfizetése irónti igényekre külön említés nélkül, egyaront vonatkoznak.

Áltolónos kizórúsok
A biztosító helytóllósi kötelezeftsége nem terjed ki
1. oz olyan kórra, amelynek oka hóború, invózió, hóborús cselekmények (függetlenüI ottól, hogy hivatolosan hadat üzentek-
e, vogy sem), polgórhóború, ellenforradolom, forradolom, katonai vagy népfelkelés, stotórium, erőszakos hatalomówétel
vagy ezek kísérlete.
2. oz olyon kórro, omelynek oka o tulojdonjog hotósógi korlotozóso közérdekbőI allandó vogy ideiglenes jelleggel, vogy
bórmely politikoi kockózot, ide érwe az óI|omosítost, hotósagi elkobzos,lefoglalas, kisajótítós, megfosztas, rekviróIós'
j. az olyan kórra, omelynek oka lózodás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgóri engedetlenség, polgori
zavargis, munkohelyi zovorgós, szobotózs, tovóbbó bórmilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hodi-,
re n dkív üli v o gy szü ksé g ó l l a p otot hi rd exek ki.
4. oz olyan kórra, amelynek oka terrorcselekmény.
5. az olyon kórro, amelynek oka hosodóonyagok robbanosa, nukleóris energio, nuklearis reakció, nukleóris robbanós,
sugórzas, elektromogneses mező vogy elektromógneses sugórzas (pl. mobikelefon) vagy radioaktív szennyezés, tekintet
nélkül arra, hogy o bekövetkezett kareseményt o biztosítósi szerződés szerint biztosítúsi eseménynek minősüIő események
okoztak- e, vogy sem.
6. ozb eszttel ko p cs ol otos ko ro kr a.
7. a biztosított jogszobólybon meghotórozox felelősségénéI szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilotkozatbon vóllalt
helytóIlósi kötelezettség olopjón térítendő kórra.
8. kellékszovotosso gi, te r m ékszovatossógi, jótal l osi igényekre.
9' a jogszabóly olopjón megtérülő, az óllom ellen is érvényesíthető igényekre.
10. olyan kórra, omely o biztosított és karosult közötti jogviszonyra irónyadó szabúlyok szerint elévült.
1 1 . o biztosítox sajot karora és a biztosított ftk. 8:1 ,Q (1) bekezdés 1 . pontjóban felsorolt közeli hozzótartozóinak, valomint
élettórsónok okozoft kórokra, Jogi személyek képviselője, cselekvőképtelen és cselekvőképességében részlegesen korlótozox
személyek töNényes képviselője és onnok közeli hozzótartozójo a biztosítottal és annok közeli hozzótartozójóval ozonos
elbíralas ola esik.
12. ioqi személv biztosítoxlszerződT esetén annak tulajciortosainok tulojdoni hanyodaban, kopcsolt vóllolkozósoinak
tulajdoni hányodaban, iilewe a tulajdonos(ok) közvetlen hozzatonozójónok es éietorsónak okozoft kárra.
13. a biztosított sajat tulajdonat képező vogy oltola bérelt, illewe o biztosítottnok bormilyen mos jogcímen o birtokóbon,
rendelkezési körében vagy ellenőrzése aloft lévő dolgokbon keletkezen kórokra,
14. genetikoilag módosítox termékek, pirotechnikai anyogok, robbonóonyagok, fegyverek, lőszerek gyórtósóval
forgalmozósóvol, tórolásóval, minős.;téséyel, vagy bárminemtÍ hasznóIatavol, kezelésével kapcsolotos kdrokra.
15. mindenfajta dohany, illewe dohónyipari termék oltol okozott kórra, kivéve o nikotint tortolmozó gyógyhatósú
készítmények olkalmozósóból eredő kórokra'
16. a vérótömlesztéssel, vérkészítmények alkalmazasavol összefüggésben keletkezex, valamint a Hepotítis-, HlV.fenőzéssel,
A|DS betegséggel, legionelll baktériummal, o szotyosmarhók szivacsos agyvelő-gyulladósóvol (BsE) és a fenőző szivocsos
ogyvelőgyullo d ós (TsE) betegségév el ka pcsolatos ko rokro.
17. rogolmazóssoI, becsüIetsértéssel, a személyi szobadsóg korlótozósóval, kegyeletsércéssel, diszkriminóciovol, az üzleti- és
a jo hírnév megsértésével kapcsolotos igényekre.
1 8. emberroblássol, zsorolóssal vagy vóltsógdÍj követeléssel kopcsolotos igényekre'
19. o más biztosítóssol korúbban biztosítósifedezetbe vont és onnon megtérülő kórokra.
20. a gépjórm(Í-felelősségbiztosítas fedezeti körébe tortozó kórokra.
21. légi közlekedés körébe tartozo kórokro, beleértve a légi jórművek és repüIőterek tulojdonosi, üzembentartói, hasznólói
minőségében felmerült kórokra, valomint a repülőterek területén végzett bormilyen munkovégzéssel (beleérwe a
mulosztúst is) okozott kórokro,.tovóbbó bórmilyen légi jormű vagy légi jórm(i alkotrészével kopcsolatosan felmerült kórokra.
22. UsA, Kanado, Ausztrólio, Uj-Zéland területén folytotox tevékenységgel kapcsolotos kórokra, valamint az |JSA, Konodo
joghatósógo alopjón érvényesítex igényekre.
23' bónyókkol és binyószoti tevékenységgel összefüggő kórokra, bormely nyíhvÍzi (tenger, ócean egyéb nyíltvíz) vagy nyílt
vÍzen folytotott tevékenységgel összefüggő kórokra.
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24, olyon korro, amelynek biztosítósi fedezete az EtJ, ENSZ hatórozato olapjon, vlgy 0 biztosítora vonatkozó bormely
joghotósóg törvényi, szobályozósi, kereskedelmi vagy gazdasagi szonkciójo miort tilolmas vogy korlatozoft, volamint minden
olyon korro, omely oz EU, ENiZ vagy bormilyen nemzetközi, illewe nemzeti embargó ellenes tevékenységlcselekmény
következménye vogy ozzol bormilyen módon összefüggésben von, tovóbbo ezen területeken okoztok vogy o kar itt
következex be.
25. Magyororszóg óltol jogilag el nem ismen óllam területén okozoft és bekövetkezett karokra és/vogy nem vagyoni
séreIelnre.
26. bórmely, o nonotechnológiaval kopcsolatos kárro.
27. olyan, a biztosíton tevékenységgel okozott kórokro, omelyekről a biztosítosi szerződés megkötése előtt a biztosítottnok
tudomóso volt, függetlenüI ottol, hogy kórigényt érvényesítexék-e vele szemben.

Különös kizúrások
A biztosíto helytallosi kötelezeftsége nem terjed ki:
1. o biztosított oltol igénybevex kozremúködő altol okozott korokro, o biztosÍtott közremtiködőinek, illewe a biztosÍtox
közrem(Íködői által o biztosítortnak, volomint o közremúkódők egymosnok okozott korairo. Közreműködő az, okit a
biztosított a kötelezeftsége - egészének vogy részének _ teljesítéséhez, vogy jogo gyakorlósohoz szerződéssel vesz igénybe,
Nem minősül közreműködőnek a biztosított munkavóllolójo, illewe tag1o, ho o szolgáltotós teljesítésében munkaviszony
vogy togsagi jogviszony olopjon vesz részt,
2' több biztosítox esetén o biztosítoxak egymósnok okozott kararo.
3, a biztosított vezető tisztségviselői, felügyető bizoxsági togjoi, vezető óllósú munkavóllolói ókal, ilyen minőségükben
okozott kórokro.
4. o munkovóllalók óItaI o munkohelyre bevitt dolgokban keletkezett kórokro.
5. dolgok (ideérwe a pénzt, értékpopírokot is) elvesztésébőI eredő korokra.
6, ólló jormúre fel., illewe orról voló lerokodos soron keletkezeft kórokro . függetlenül ottól, hogy o kar o jorműben, oz
onyogbon, egyéb dolgokbon keletkezeft, Vogy személyi sérüléssel következex be. Fel-, illewe lerakodús: félkész-/ késztermék,
óru függőleges iranyú mozgatossol o jorműbe tórténő be-, vogy kiemelése, géppel, vogy emberi erővel egyoront.
7. onyogmozgatos soran keletkezex korokro. Anyagmozgotós: félkész-l késztermék, oru egy telephelylrakodosi/torolasi
terület keretein belüli helyvoltoztotos és oz ohhoz kapcsolódó részfolyomatok összessége, omely nem jar együtt o mozgotott
anyog alok- és óllapowóltozósóval.
8. jármtÍ munkogépként voló hasznólata sorón _ a forgolombon való részvétele nélkül _ keletkezex kórokro.
9. nevelési, oktatósi, gyermekellótasi tevékenységet ellótó intézet gondozói-felügyelői felelősségével kapcsolatos karokra.
10. hullodékok tórolasaval, újrohasznosítosóval, megsemmisítésével és szallítasóval kapcsolotos kórokra
(h u lI a d ékg azdal kod ó s)'
11. adowédelmiszobóIyok megsértésével, szellemitulajdonjogra vonotkozó szobolyok (ideértve a szobadolmi- és szerzői
jogokkol, o védjegyekkel, a morkonevekkel, o bejegyzex desing-nal, illewe o licence-felosztassal kapcsolotos szobólyokat is)
megsértéséből, tovóbbó titokvédelmi szabólyok (pI' üzletititok, szolgóloti titok) megsértésébőI eredő karokra'
12. oz olyon kórro, omelynek oko szofwerek vogy mós elektronikus adotok hibós működése, illewe ezek hasznóloti énékének
csökkenése, tekintet nélkül arra, hogy ezzel együtt mós esemény is hozzájórult-e o kór bekövetkezéséhez.
1 3. a biztosított szokmoi tevékenységével l mulosztósóval bórkinek okozott kórokkal kopcsolatos korigényekre.
14. közigazgctasi jogkörben o jlo.-cii j..á;:j;-o.
1 5' a tisztességtelen piaci mogatortóssal okozott karokro.
1 6. o reklóm- vogy egyéb, o szolgóltatóst igénybe vevőnek adott tójékoztatós óltal, volomint a reklóm vagy egyéb tójékoztotó
hi ó nyossó g a iv o l okozott kó r okr a.
17. a kórosult elmorodt vaqyoni előnyére (kivéve a mogónszemélv rendszeres jövedelmét). Rendszeres jövedelem o
munkoviszonyból vagy munkavégzésre irónyuló egyéb jogviszonyból szórmazó jövedelem. Munkaviszony körében
jövedelem mind o pénzben, mind a természetben mególlapítox munkabér, és ozon rendszeres szolgóItotósok ellenértéke,
amelyekre o munkaviszonybon ólló kórosult a munkabéren felül jogosult, fekéve, hogy ozokat a biztosítósi esemény
bekövetkeztét megelőzően rendszeresen igénybe vette. Munkovégzésre ironyuló mos jogviszony esetén a jövedelem o
rendszeres kereset.
18. a kórosult egyéb olyan következményi kórainok megtérítésére, amelyek obbol szórmoztak, hogy a kórosult nem tudott
eleget tenni vóllalt vagy jogszabólyon olapuló kötelezexségeinek.
19. o kötbérre, bírságro és punitive damages-re, Punitive damages oz ongolszász jogrendszerben a kórokozó személlyel
sze m be n o lka l m ozott b ü ntető sza n kció.
20. a tisztón pénzügyi veszteségre. Tiszton pénzügyi veszteségen értendő o korosodas folytón bekövetkezett olyan pénzügyi
veszteség, amely nem személyi sérülésből, betegségből, halótbólvagy dolog megrongólódósaból, illewe megsemmisüléséből
ered.
21. személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérelme) nétkül előterjesztex sérelemdíj iránti igényre, illewe kizórólog lelki
sérülés alapjón előterjesztett igényekre, ide nem értve valamely természetes személy személyi sérülése miott előterjesztett
közeli hozzótortozói/ élettórsi igényeket,
22. oz olyon kórra, amelynek oka elektronikus adowesztés, odottörlés' Elektronikus odot: olyon géppel olvosható,
kommunikócióra, ércelmezésre és feldolgozósra olkolmassó tett odotok, fogalmak és informaciók, omelyek elektronikus és
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elektromechonikus odatkezelésre, vagy eszközöklberendezések elektronikus vezérlésére alkalmasok' llyenek lehetnek
példóul oz adotbózisok, a progromok, szofwerek és mós kodolt utasítósok, omelyek az odatok feldolgozósóhoz és
kezeléséhez, vagy eszközök ironyítosohoz és kezeléséhez szükségesek), vogy a biztosított szamítógépes rendszerének,
elektronikus levelező rendszerének vogy honlapjónak o szóndékolthoz képest megvóltozottvagy csökkent m(iködése.
23. oz olyan kórro, amelynek oko jogtalon behotolós és/vogy felhosznolás, vogy oz, hogy elektronikus adotok szamítógépes
vírus hatósáro, vagy bórmilyen egyéb okból kórosodnak, elvesznek, törlődnek, megsemmisülnek, torzulnak, sérülnek vagy
módosulnok. Szómítógépes vírusnok minősül egy sorozot kórosító, ártalmos vagy bórmilyen módon jogellenesen kórt okozó
utasítós, vagy olyon kód, omely egy sorozot kórosító utasítóst tortolmoz, illewe olyon progromozott vagy egyéb módon
létrehozox kód, amely képes elterjeszteni magót o szomÍtógépes rendszerben, illetve hólózotban. Szómítógépes vírusok
példóul _ de nem kizórólagosan _ a ,,trójoi,, programok, o ,,férgek,,, illewe az ,,időzítettvagy logikoibombók,,.
24. az olyan kórra, omelynek - okor közvetlen, akár közvetett módon - az oka oz, hogy a szamítógépes rendszer vogy nem
képes helyesen felismerni valomely odatot, ideérwe o dótumadatok vóltozósót is, vogy nem képes adotok rögzÍtésére,
mentésére, megőrzésére, értelmezésére, helyes feldolgozásóro azért, mert valomely dótumot nem képes helyesen, sajót
ren dsze r d ótu m a ként kezel ni.
25' oz olyon kárra, amelynek oko o szómÍtógépes rendszernek arro irónyuló módosítósi kísérlete, hogy oz odott rendszer - o
koróbbiverzióval ellentétben _ felismerje volamely dótumodot megvóltozósót.
26. környezetszennyezéssel, környezet igénybevételével okozott kórokro. Környezetszennyezés o környezet volamely
elemének a kibocsótósi hotórértéket meghalodó terhelése, környezet igénybevétele o környezetben voltozas előidézése, a
környezetnek vagy elemének termés zeti erőforróskénti hasznólato.
27. valomely termék hibójóbol szormozó termékkórokro.
28. a szerződőlbiztosított, tovóbba o szerződőlbiaosítox érdekkörében eljaró személy(ek) óltol elkövetett
b(j ncsel ekményből szá r m a zo k o rokro.

Szakmai fe|e|ősségbiztosítás Ügyfé|-tájékoztató és KÜ|önös biztosítási fe|téte|ek Többes Ügynökök és Függet|en
biztosításközvetítők részére (AH E- 43245) további különös kizárásai
Abiztosító helytóllasi kötelezettsége - az óltolanos biztosítósifeltételekben meghatórozottakon túlmenően - nem terjed ki:
a) Alkusz biztosítoft esetén:

banknak, biaosítónok, viszontbiztosítónok, illewe egyéb pénzügyi szervezetnek és pénzügyi szolgóltotónok
okozott kórral személyiségi jogsérelemre (nem vagyoni sérelemre),

b) Többes ügynök biztosított esetén:
banknak, illewe egyéb pénzügyi szervezetnek és pénzügyi szolgóltatónak _ ide nem érve, kizorólog o biztosítasi
esemény szerint, o biztosítót és viszontbiztosítót - okozott karra/személyiségi jogsérelemre (nem vagyoni
sérelemre).

c) Alkusz és többes ügynök biztosíton esetén egyorónt:
i, a biztosítósközvetítő alkalmozonjónok, megbízottjónok, ezek hozzatortozoinak okozoft korro/személyiségi

jogsérelemre (nem vagyoni sérelemre).
ii. oz olyon kórokralszemélyiségi jogsérelmekre (nem vagyoni sérelemre), amelyek abból származnok, hogy a

biztosíton altal oz ügyfelének gorantólt biztosítósi díjnól mogasabb biztosításidíjon jön létre o szerződés.

A fentieken tú|nrenő speciá|is kizárások
Amennyiben a biztosított tevékenység többes biztosítási Ügynöki tevékenység, az a|kuszi tevékenységre a biztosítási
fedezet nem terjed ki.
Amennyiben a biztositott tevékenység biztosítási alkuszi tevékenység, a többes biztosítási ügynöki tevékenységre a
biztosítási fedezet nem terjed ki.
A biztosításifedezet nem terjed ki hite|közvetítői- be|eértve a je|zá|oghite| közvetítést is - tevékenységre.

A| ka Imazott kizárások visszaÍrása
A különös biztosítósi feltételek szempontjóból o biztosított tevékenységgel kopcsolotoson oz oltalónos biztosítasi fekételek
azon kizúraso, miszerint ,,a biztosító helytóllosi kötelezexsége nem terjed ki a biztosÍtox teljesítési segédje/olvollalkozója
altol okozott karokra,, azzal oz eltéréssel alkolmozandó, hogy a biztosító helytállósi kötelezettsége kiterjed a biztosított altol
közvetítésre igénybe vetÍ, vele munkoviszonybon, megbízósi vagy munkavégzésre irónyuló egyéb jogviszonybon alló,
biztosítósközvetítői tevékenységet végző személy óltal okozott biztosítósi eseménynek minősülő kárro és a sérelemdíj
olopjóul szolgóló szeméIyiségi jogsérelemre (nem vogyoni sérelemre) is, feltéve, ha o kár/személyiségi jogsérelem (nem
vagyoni sérelem) oz odott jogviszonyúvol, o biztosítox tevékenységgel összefüggő - biztosítósközvetítői tevékenysége
eredményeképpen merül fel, A kizórósnok ,,o biztosított teljesítési segédeinek, illewe a teljesítési segédek óltol a
biztosítottnak, volomint o teljesítési segédek egymosnok okozott kórokra,, vonltkozo része vóltozatlonul alkolmazondó.
A különös biztosítósi feltételek szempontjóbóI o biztosított tevékenységgel kopcsolotoson nem olkalmazhotók az óltolónos
biztosítósi feltételek oIóbbi kizúrásai:

a) ,,A biztosító helytóllósi kötelezettsége nem terjed ki a biztosított szokmaitevékenységével, mulasztósóvol bórkinek
okozott kó r okkal ka pcsol otos kó ri g ény ekr e.,,

b) ,,A biztosíto helytóllósi kötelezettsége nem terjed ki a tisztan pénzügyi veszteségre.,,
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c) ,,A biztosító hetytatlosi kötelezettsége nem terjed ki a korosult elmorodt vagyoni előnyére (kivéve o mogonszemély

rendszer es jöved el m ét), gazd a sú gi veszteségei re,,,
d) ,,A biztosító helytottosi iotetezetísége nem-terjed ki személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérelme) nélkül

előterjesztett sérelemdíj irónti igényre.,, E kizóiós kizórólag ielki séri)lés atapjón előterjesztex igényekre vonotkozó
része v óltozatl o n u l o l ka l m o z o n dó.

Biztosítási szolgáltatás sorrend isége
1. A biztosÍtó orio vóttat kötetezexséget, hogy o biztosítósi esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítasi eseményenkénti,
illewe a biztosítósi időszakro vonotkozó karterrcsi limitek terhére, onnok mértékéig - oz önrészesedésre vonotkozó
r e n d e I kezések fl gy el e m b ev étel év e l - te lj e síti
o) a megálopozott kórigény/séielemdÍj irónti igény érvényesítésével ósszefüggésben o korosultlsérelmet szenvedett

fél oldalan felmerülő indokolt eljorosi költségeket,
b) a kórtérítés és sérelemdíj utón szerződésszerűen (11 ,1 ,4,pont) felszomíthati késedelmi kamotot,
c) a kórosult ozon kóroit, omelyekért a biztosított o mogyor jog szerint felelősséggel tortozik,
d) o személyiségi jog megsénésébőt eredő nem vogyoii sérelem miott a mogyor jog szerift fizetendő sérelemdíjot, '

amelyek kopcsón o kórosultlsérelmet izenveden fél o biztosítoftal szemben o karigényétlsérelemdíj iranti
igényét érvényesítexe, és
omely kórigénylsérelemdíjirónti igényt a biztosított szenődésszerűen bejelentexe,

2' A biztosítósi szolgóltotós teljesÍtése körében o fentiekbe foglolt megtérítésijogcímek és kapcsolódó összegek sorrendisége
irónyodó. Amennyiben az itt-rögzített sorrendiség olapjan-o sorban következi tételekre nem, vogy részben ele.gendő a

karíéritési limitösszeg, obbon ai esetben csak oi o rész térü!, omi o kiflzetési sorrendben történő teljesítés mellett még

belefér o kónérítésí limitbe.

3. A megolopozoft karigénylséretemdÍj ironti igény tekintetében pernyertes kórosultot illeti meg az a perkoltség is, melynek
megfizetésére a bÍrósóg o biztosÍtót jogerősenközuetlenü! kötelezi. tlyen esetben o biztosító szolgóltotúsi kötelezettségére az

1 ' a) pont irónyodó.

Arányos kártérítés szabályai
1. Ha egy biztosítósi eseménnye! kopcsolatbon több korosult/sérelmet szenvedex fél Qogosult) megalopozott
karigényeinek/sérelemdíj irónti igényeinek együxes összege meghaladjo o biztosítósi eseményenkénti kórtérítési limitet,
okkór az egyes kórosultok/sére|met szenveáeft fetek kaiainak/séretemdÍj irónti igénynek megtérítése olyon arónyban
történik, amltyen arónyban a biztosÍtósi eseményenkénti kártérítési limit arónylik a megolapozott kórigényeklsérelemdíj
i r a nti i gények egy üttes összegéh ez.
2. A biztotsító a megalopozox kórt/séretemdíjat csak részben téríti meg/ftzeti meg, ho a kórigénybenlsérelemdíj ironti
igényben biztosítósiledezetbő! kizórt karok/ném vogyoni sérelem is szerepelnek. Ho o biztosítóssal fedezex és o fedezetbőI
iizón karok/nem vagyoni sérelem ménéke nem óIlapíthotó meg, okkor o biztosítúsi szolgóltatós mértékénéI o kizórt
kórt/nem vagyoni sérelmet 50 %-os súllyal kellfigyelembe venni.
3. Amennyiben több személy közösen okoz kói, és o biztosított fetetőssége móssal egyetemleges, o biztosító helytóllási
kötelezettsége csak o biztosított felróhotósógónak mértékéig terjeid. Ha o kórokozok felróhatósógónak orányót nem lehet

mególtapítani, akkor a biztosító a közreho{ósuk oronyabai téríti meg a kartlsérelemdíjot. Ha o közrehotós aranyót sem
Iehét megóItapítoni, a biztosító úgy teljesít, mintho a-kórért való fele|ősség a kórokozók között egyenlő arónyban oszlono
meg.IJgyonezen szabóly alkolmozondó a személyiségi jog több személy óltaliközös megsértése esetén.
4, Ámeinyiben a biztosiítasi díj szómítasohoz o szerződő fé|lbiztosított helytelen odatokot szolgóltotott vagy nem tett eleget
o díj alapjót befolyósoló adatokra vonatkozó köztési és vóltozósbejelentési kötelezettségének, a biztosíto o mególlapított
kói/séreíemdíjot arónyoson téríti meg/fizeti meg' A biztosÍto á biztosítósi esemény bekövetkeztekor o mególlapÍtott
kórt/sérelemdÍj irónti igényt olyan aróiy:ban téríti meg/fizeti meg, ohogyon a szerződő féllbiztosítox óltal közök illewe o

biztosító óltol ismert ádatok atopjón meghotórozoti ai1otap orónylik ohhoz o díjotophoz, amelyet a szerződő helyes

odatszolgóltotósa esetén a díjszó mÍtisnól ft gyelembe kellett vol no venni'

Mentesülés szerződésbe foglalt esetei
1. A közlési, illetve változosbéjetentési kötelezettség megsértése esetén o biztosító kötelezexsége nem óll be, kivéve, ha o

szerződő fél, itlewe a biztosított bizonyítjo, hogy ai elhaltgotott vogy be nem jelentex körülményt o biztosító a

szerződéskötéskor ismerte, vogy oz nem hotott közre a biztosítósi esemény bekövetkeztében.
2.Ho o biztosító o kórmegelőiésre és a kórenyhítésre vonotkozó szabályok szóndékos vogy súlyoson gondotlon megsértését
tapasztoljo, mentesüI o szolgóltotósi kötelezettsége alol,
3' A biztosító kötelezettségé nem ótl be, ha biz{osítox o biztosítási esemény bekövetkezését o szerződésben mególlopÍtott
bejelentési hotóridőben i biztosítónok nem jelenti be, a szükséges felvitógosítost nem adjo meg, vogy o felvilógosítósok
tortolmónak ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emioft a biztosító kötelezexsége szempontjóból lényeges körülmény
kideríthetettenné vólik. Nem terjed ki a biztosító szolgóltatósa a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése miott o
kórosult felé fennólló késedelmi kamot ftzetési kötelezeftségre.
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4, A biztosíto mentesül szolgóltotosi kötelezettsége olól, ho bizonyítja, hogy o kórtlnem vagyoni sérelmet jogellenesen,
szóndékos vogy súlyoson gondotlon mogatortóssal a szerződő féllbiztosított - vagy olyan személy, okinek mogotlrtasoért
jogszobaly szerint felelősséggel tortozik _ okozta. Ezeket a rendelkezéseket a kórmegelőzési és kórenyhítési kötelezettség
megszegésére is olkolmazni kell.
5, A különös biztosítósi feltételek olkolmazósa soron súlyoson gondatlan mogotortosnok minősül, ho a biztosított, vogy
akinek a magotartósóért o magyar jogszobólyok szerintfelel

o) jogszobólyban, a biztosítosi szerződésben, egyéb előírósban meghotórozott személyi és/vogy tórgyi feltételek
hiónyóbon végezte tevékenységét, illewe ez o kórokozósban/személyiségi jogsértésben közrehatott;

b) hotósógi engedélyköteles tevékenységet hotósógi engedéIy nélkül, vogy oz abbon meghatórozott feltételek
hiónyóbon végezte;

c) o kórt/személyiségi jogsérelmet (nem vagyoni sérelmet) o jogszabólyoktól való szóndékos eltéréssel, vogy
szondékos kötelezexségszegéssel okozta;

d) o kort/személyiségi jogsérelmet (nem vogyonisérelmet) a tevékenység végzésére vonatkozo etikai szabólyok súlyos
megsértésével okozto;

e) o kárt/személységi jogsérelmet (nem vagyoni sérelmet) a biztosított belső szobólyzataibon leírtaknak, o
kórmegelőzési előírásoknok, volamint o foglolkozósi szabólyoknak ismétlődő, vogy folyomotos megsénésével
okozto;

D a kórt/szeméIyiségi jogsérelmet (nem vogyoni sérelmet) o biztosító, o Felügyelet, vagy harmodik személy írósbeli, a
biztosítósi esemény bekövetkezésének lehetőségére történő figyelmeztetését követően, a szükséges intézkedések
m egtétele hia nyába n okozto ;

g) ho a kón/személyiségi jogsérelmet (nem vogyoni sérelmet) o megrendelő altal odott szokszerú utosítóssal
ell entétes m o g ot o rtó sa v a l okozto.

A|u|írott Allianz Hungária Biztosító Zrt. igazo|juk, hogy a fenti adatokkal rende|kezó fÜgget|en biztosításközvetító
(aIkusz) Társaságunkná| - a rendelkezésre bocsátott és e|fogadott szerződési fe|téte|ek és a biztosítási köwény szerint -

érvényes szakmai feIe|ősség biztosítássa I rendeI kezik.

Igazo|juk továbbá, hogy a je|en szakmai fe|e|ősségbiztosítási fedezet a(z) 243881221 számú szakmai
feIe|ősségbiztosítási szerződésseI fo|yamatos biztosítási fedezetet képez.

A biztosításiszerződés tartaImára a vonatkozó biztosítási köwény és szerződési fe|téte|ek rende|kezései az irányadók
(J04 záradék).

Az A||ianz Hungária Zrt..1ogszabá|yi köte|ezettségének e|eget téve a korábban fennál|ó 243881221 szám(l szakmai
fe|e|ősségbiztosítási  szerződés megszűnését 2016. december 31.- i  hatá||yaI beje|enti  a Magyar Nemzeti  Bank (MNB),
mint Fe|Ügye|et fe|é.

Kiadás keIte:
Budapest, 2017 . január 2.

Bodor Bianka
csoportr ezető

A||ianz Hungária Zrt.
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