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2. A biztosító felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete.
Székhely:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím:
1535 Budapest, 114. Pf.: 777.
Központi telefonszám:
(+36 1) 489-9100
Központi fax:
(+36 1) 489-9102
Ügyfélszolgálat:
06-40-203-776
E-mail:
ugyfelszolgalat@pszaf.hu

A. Ügyféltájékoztató, Hasznos tudnivalók
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződésének megkötésére
irányuló ajánlatával társaságunkhoz fordult.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat,
melyben bemutatjuk társaságunk főbb adatait, tájékoztatjuk a
fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti
egységünkről, felügyeleti szervünk megnevezéséről és székhelyéről.
Felvilágosítást kap arról is, hogy panaszának elutasítása esetén a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény szerinti
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése címén, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és
annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz
fordulhat, vagy – amennyiben annak a jogszabályi feltételei
fennállnak
–
a
Pénzügyi
Békéltető
Testület
eljárását
kezdeményezheti.
Megismertetjük továbbá az adatvédelem és adatkezelés Önre
vonatkozó legfontosabb – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott – szabályaival, felsorolva azokat a főbb
szervezeteket, melyek részére társaságunk az ügyfelek – biztosítási
titkot képező – adatait a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
szóló 2003. évi LX. törvény („Bit.”) alapján kiadhatja. Külön kitérünk
a biztosítási ajánlat aláírása előtt szükséges leglényegesebb
tudnivalókra, köztük a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi
és gyakorlati ismeretekre, amelyek birtokában a szerződéskötési
szándékát kifejező jognyilatkozatát megfontoltan teheti meg.
1. Megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatos kérdésével,
problémájával forduljon bizalommal az üzletkötésben közreműködő
biztosításközvetítőhöz, Központi Ügyfélszolgálati Irodánk, illetőleg
telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik készséggel állnak
az Ön rendelkezésére.
Központi Ügyfélszolgálati Iroda:
Cím:
1211 Budapest, Szállító utca 4.
Telefon:
(+36 1) 666-6200
Fax:
(+36 1) 666-6404
E-mail:
ugyfelszolgalat@wabard.hu
Nyitva tartás:
Hétfő:
8:00-20:00
Kedd–Csütörtök:
8:00-16:00
Péntek:
8:00-15:00
Károk ügyintézése:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1211 Budapest, Szállító utca 4.
(+36 1) 666-6200
(+36 1) 666-6403
kar@wabard.hu

Információt és támogató útmutatást a www.wabard.hu címen is talál.
Amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem
sikerül esetlegesen felmerülő problémáját megnyugtatóan rendezni,
Társaságunk Panaszkezelési szervezeti egységének címezve –
1211 Budapest, Szállító utca 4. – vagy a panaszugyek@wabard.hu
elektronikus levelezési címen élhet bejelentéssel.

3. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet) kérelemre vagy hivatalból indított eljárás keretében
ellenőrzi
a) a Bit-ben meghatározott szervezet vagy személy által nyújtott
szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval szemben tanúsítandó
magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Bit-ben
vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban előírt
rendelkezések,
b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek,
c) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló törvény rendelkezéseinek, és
d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló törvény rendelkezéseinek (az a)–d) együtt:
fogyasztóvédelmi rendelkezések), továbbá
e) a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség
betartását, és – ide nem értve a szerződés létrejöttének,
érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a
szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását –
eljár e rendelkezések megsértése esetén (fogyasztóvédelmi
eljárás).
A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe
tartozik a fogyasztó és társaságunk között – a nyújtott
szolgáltatással kapcsolatban – létrejött szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: pénzügyi
fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a
Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele,
hogy a fogyasztó társaságunkkal közvetlenül megkísérelje a vitás
ügy rendezését.
A Pénzügyi Békéltető Testület működésével kapcsolatos részletes
felvilágosítást olvashat a http://www.pszaf.hu/pbt honlapon.
A permegelőző, konfliktuskezelő eljárások közül – a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárásán kívül – közvetítői eljárást is
kezdeményezhet, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény alapján.
A fogyasztó a biztosítási szerződésből eredő igényeit a fentiekben
megjelölt alternatív vitarendezési módok mellőzésével bírói úton is
érvényesítheti. A bíróság eljárására a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény rendelkezései irányadók.
4. Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat
Wabard Biztosító Zrt. mint adatkezelő magára nézve kötelező
érvényűnek tartja a jelen dokumentum tartalmát, amelyet
ügyfeleinek részletes tájékoztatása érdekében magával szemben
megfogalmazott, és amelynek betartásáért felelősségre vonható.
Az Alaptörvény VI. cikkében biztosított információs önrendelkezési
alapjog érvényesülése céljából a Wabard Biztosító Zrt.
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés továbbá az
adatfeldolgozás során követett eljárása megfelel a személyek
adatok védelmével kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok,
de különösen

 a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi

LX. törvény, és
 az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak.
Fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen
az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása,
felhasználása,
lekérdezése,
továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további
kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes
fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai
feladatok
elvégzése,
függetlenül
a
műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon
végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az
állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Biztosítási titok: Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot
nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a
biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a
biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat
is)
személyi
körülményeire,
vagyoni
helyzetére,
illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval
kötött szerződéseire vonatkozik.
Biztosítási törvény: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
szóló 2003. évi LX. törvény.
Adatkezelés alapelvei
Előzetes tájékoztatás elve: Az érintettel az adatkezelés megkezdés
előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról
és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, továbbá
arról is, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, és melyek az
érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati
lehetőségei. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtörténhet a fentiekben meghatározott információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával
is. Ha az érintettek előzetes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk
nyilvánosságra hozatalával is:
 az adatgyűjtés ténye,
 az érintettek köre,
 az adatgyűjtés célja,
 az adatkezelés időtartama,
 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye,
 az érintette adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismertetése,
 ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van
helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a törvényben
meghatározott esetet.
Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Adattakarékosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Adatminőség elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok
pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel
szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Adatbiztonság elve: Az adatkezelő, és tevékenységi körében az
adatfeldolgozó, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
továbbá köteles megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az
adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát
szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Külföldre történő adattovábbítás korlátozásának elve: Személyes
adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy
adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható,
ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek
a törvényben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államba
irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Személyes részvétel és a jogorvoslati jogosultság elve: Az érintett
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megtudja, kezel-e rá vonatkozó
adatokat. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését
vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad
az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő
ellen bírósághoz fordulhat.
A felelősség elve: Az adatkezelő a fenti alapelvek illetőleg az érintett
jogainak megsértése esetén felelősségre vonható és viselni tartozik
a jogkövetkezményeket. Az adatkezelő az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha a bizonyítja,
hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő.

amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az
érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben
nevesített jogosult is gyakorolhatja.
A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény
másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a
társaság tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik
ahhoz a társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen
módon hozzájutottak
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a
társaság ügyfele vagy annak törvényes képviselője a
kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre
vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a biztosítási törvény
alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
A társaság az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartásban
szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év
elteltével, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat,
illetve
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint
különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év
elteltével törli.

Adatkezelés jogalapja
Személyes adat kezelésének jogalapja főszabály szerint lehet az
érintett hozzájárulása vagy a kötelező adatkezelés. A 16. életévét
betöltött
kiskorú
érintett
hozzájárulását
tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A
hozzájárulás
megadható
szóban,
írásban
vagy
ráutaló
magatartással. Különleges adat kezelése az érintett írásbeli
hozzájárulásához kötött.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.

Biztosítási titoknak minősül minden olyan – államtitoknak nem
minősülő – a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a
biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a
biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási
szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a
biztosítóval, illetve viszontbiztosítóval kötött szerződéseire
vonatkozik.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került
sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy
hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes
adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett
hozzájárulását vélelmezni kell.
5. A WABARD Biztosító Zrt. (a továbbiakban: társaság vagy
biztosító) az ügyfeleivel kötött biztosítási szerződések teljesítése
érdekében az ügyfelei hozzájárulásán alapuló adatkezelést végez. A
társaság az ügyfeleinek csak azon biztosítási titkait jogosult kezelni,
amelyek
a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés
célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához,
állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó
követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény
által meghatározott egyéb cél lehet. A társaság a személyes
adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon
időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött biztosítási
szerződéssel kapcsolatos személyes adatok addig kezelhetők,
ameddig a szerződés meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthető.
A társaság köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel
vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot,

A biztosító ügyfelének minősül a szerződő, a biztosított, a
kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult
más személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában ügyfél az is, aki a szerződésre ajánlatot tesz.

Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok:
a) a biztosító ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, illetőleg a
biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozó adatok;
b) a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
c) a biztosítási összeg;
d) baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az
egészségi állapottal összefüggő adatok, melyet kizárólag az
érintett személy írásbeli felhatalmazásával kezelhet a Biztosító;
e) a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
f) a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.
6. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévő büntető eljárás keretében eljáró nyomozó
hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve
felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott
körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási
szerződésből eredő kötelezettség alá eső kifizetésről törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a
harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy
szaktanácsadó
magyarországi
képviseletével,
ezek
érdekképviseleti
szervezeteivel,
illetve
a
biztosítási,
biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos
versenyfelügyeleti
feladatkörében
eljáró
Gazdasági
Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2)
bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a
titkosszolgálati
eszközök
alkalmazására,
titkos
információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a
viszontbiztosítóval,
valamint
közös
kockázatvállalás
(együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető
kötvénynyilvántartó szervvel,
m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási
szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez
szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti
átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a
Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a
levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel,
illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával
élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés
kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű
javítási adataihoz kíván hozzáférni,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok
tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,
p) fióktelep esetén – ha a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes
adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli
biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő
adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval,
biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval,
q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
r) a
feladatkörében
eljáró
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatósággal,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a
káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben
meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval
szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél
nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok
fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m), és p)r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok
fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és
jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a
felsorolt szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a
nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott,
külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző
megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott ügyel
összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról.
l)

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban
az esetben, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos
Rendőr-főkapitányság – a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
vagy
nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg
külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot
a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi
adatkérő által aláírt titoktartási záradékot.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik
országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó
szervezethez
(harmadik
országbeli
adatkezelő)
történő
adattovábbítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany)
ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a
magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő
adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,
valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.
A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő
továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
7. Panaszokkal összefüggő adatkezelés
A WABARD Biztosító Zrt. mint szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfelei
a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,
telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Telefonon történő panaszkezelés esetén a társaság és az ügyfél
közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a
hangfelvételt egy évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos
ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk, és az ügyfél kérésére a
hangfelvétel visszahallgatását biztosítjuk, illetőleg a hangfelvétel
másolatát vagy a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet
térítésmentesen a rendelkezésére bocsátjuk.
A társaság az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését,
megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza:
 a panaszt előterjesztő ügyfél azonosításához szükséges
személyes adatokat (név, lakcím, elektronikus levelezési cím),
 a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény
megjelölését,
 a panasz benyújtásának időpontját,
 a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés
leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 a panasz megválaszolásának időpontját.
A társaság az ügyfeleitől érkezett panaszt és az arra adott választ
három évig őrzi meg.
8. Egyéb adatkezelések
A biztosítási törvényben meghatározott céltól eltérő célból a
társaság csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet
adatkezelést. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem
érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható
előny.
Az egyéb adatkezelésekről a WABARD Biztosító Zrt. az adatok
felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.
9. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A Hatóságnál bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetőségi adatai:
Levélcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
10. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény a biztosítási szerződésekre
vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E
törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok tartalmazzák a
biztosításért fizetendő díjra, a biztosító szolgáltatására, illetőleg a
biztosítással
kapcsolatos
adókedvezményekre
vonatkozó
rendelkezéseket.
11. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a biztosítási szerződésből eredő
kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző
állapot
visszaállításához
vagy
a
bekövetkezett
kár
következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános
forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve
helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének
megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat
kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen
feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak
összege kiszámítható.
12. A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék
figyelembe venni a következőket:
a) A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira
és kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek és
záradékok előírásai az irányadók,
b) Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és
ajánlatát csak ezt követően aláírni,
c) A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerződő
(biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a biztosító
valamely szervezeti egységének a tudomására jut.
13. A biztosítási szerződésre, amennyiben a felek másként nem
állapodnak meg, vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik, a
magyar jog szabályai az irányadók. A megkötendő biztosítási
szerződés nyelve – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának
hiányában – a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelve,
a magyar nyelv.
A sikeres együttműködés reményében: WABARD Biztosító Zrt.

B. Általános Vagyonbiztosítási Feltételek
Jelen általános szerződési feltételek alapján a WABARD Biztosító
Zrt. (továbbiakban biztosító) – a különös feltételek szerint –
meghatározott
jövőbeni
esemény
(biztosítási
esemény)
bekövetkezésétől függően a biztosítási szerződésben meghatározott
biztosítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő
(biztosított) által fizetett díj ellenében.
Jelen általános vagyonbiztosítási feltételeket akkor kell
alkalmazni, ha a különös feltételek vagy a felek szerződése
eltérő rendelkezést nem tartalmaznak.
1. Szerződő, biztosított
1.1. A szerződő az a fél, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz
és a biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállal. (a
továbbiakban: szerződő)
1.2. A biztosított a kötvényen név szerint feltűntetett, szolgáltatói
tevékenységet saját nevében folytató:
 természetes személy,
 jogi személy,
 jogi személyiség nélküli szervezet.
1.3. Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára
harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig,
illetőleg a biztosított belépéséig a jognyilatkozatokat a szerződő
félhez kell intézni és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok
megtételére.
2. A biztosítási szerződés létrejötte és a biztosítási időszak
2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre. A szerződő a biztosítási szerződés létrejöttét írásbeli ajánlattal
kezdeményezi. Távértékesítés esetén a biztosító (www.wabard.hu)
vagy a biztosítóval együttműködő biztosításközvetítő partner által
működtetetett internetes portálon keresztül a szerződési akarat
ráutaló
magatartással
juttatható
kifejezésre.
Az írásbeli
megállapodás a távértékesítés esetén is a szerződéskötés feltétele.
A biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása
pótolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a kötvény
kiállításának napján jön létre.
2.2. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a
szerződő (biztosított) ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozik.
Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője
részére történő átadása időpontjára visszamenően jön létre. A
szerződő fél biztosítási kötvény kiadását akkor is követelheti, ha a
szerződés a fenti módon jött létre.
2.3. A biztosító a biztosítási ajánlatot – annak átadásától számított
15 napon belül – jogosult írásban visszautasítani. Ebben az esetben
a biztosítási szerződés nem jön létre, és a biztosító az esetleg már
előlegként befizetett díjat a szerződőnek (biztosítottnak)
haladéktalanul visszafizeti.
2.4. Ha a kötvény tartalma a szerződő (biztosított) ajánlatától eltér,
és az eltérést a szerződő (biztosított) 15 napon belül nem
kifogásolja, a biztosítási szerződés a kötvény tartalmának
megfelelően jön létre. A lényeges eltérésekre a biztosító a kötvény
kiszolgáltatásakor írásban köteles a szerződő (biztosított) figyelmét
felhívni. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának
megfelelően jön létre. Lényeges eltérésnek minősül különösen a
kockázatviselés időpontja és helye, a biztosítási díj mértéke és
annak esedékessége, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
mértéke és feltételei.
2.5. Amennyiben a biztosítást a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló mindenkor hatályos 2003. évi LX. törvény
(„Bit.”) alapján a szerződő (biztosított) megbízásából eljáró
biztosítási alkusz közvetíti, akkor a biztosító számára a
nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő napon
veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a szerződő (biztosított)
által aláírt biztosítási ajánlatot a biztosítónak átadta. Ez irányadó
arra az estre is, ha a biztosítási alkusz az ügyfél képviseletben tesz
szerződéskötésre irányuló ajánlatot.
2.6. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött biztosítási
szerződés eltér a biztosítási feltételektől, a biztosító 15 napon belül

írásban javasolhatja, hogy a szerződést a feltételeknek megfelelően
módosítsák. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem
fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, az elutasítástól,
illetőleg a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon
belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
3. A biztosítási esemény
A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítási eseményekre terjed
ki, amelyeket a szerződés vagy a különös feltételek meghatároznak,
és amelyeknek a bekövetkezése esetére a biztosító a szerződésben
illetőleg az különös feltételek szerint a biztosítási összeg vagy annak
egy része megfizetésére vállalt kötelezettséget.
4. A kockázatviselés kezdete
4.1. A biztosító kockázatviselése (biztosítási védelem) a biztosítási
ajánlaton a szerződő (biztosított) által, távértékesítés esetén pedig a
biztosító vagy az általa megbízott biztosításközvetítő Call Centerén
keresztül szóban, vagy internetes portálján a kockázatviselés
(hatálybalépés) kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve,
hogy a szerződő (biztosított) biztosításának első díja (a díjfizetési
gyakoriság szerinti első díjrészlet), illetőleg az egyszeri díja teljes
egészében a biztosító számlájára beérkezett, vagy ha a díj
megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, és a
biztosítási szerződés a 3. pontban meghatározott valamelyik módon
létrejött. Jogszabály a kockázatviselés kezdetére és annak
feltételére a biztosító számára kötelező rendelkezést írhat elő.
4.2. A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdő
időpont nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő
(biztosított) által történt aláírását követő nap 0. órája. A felek ettől
eltérő kockázatviselési kezdő időpontban is megállapodhatnak.
4.3. Biztosítási alkusz által közvetített biztosítás esetén a
kockázatviselés legkorábbi időpontjaként a biztosítási ajánlatnak a
biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája jelölhető meg,
feltéve, hogy a szerződő (biztosított) biztosításának első díja (a
díjfizetési gyakoriság szerinti első díjrészlet), illetőleg az egyszeri
díja teljes egészében a biztosító számlájára beérkezett. A felek ettől
eltérő kockázatviselési kezdő időpontban is megállapodhatnak.
4.4. Ha a biztosított úgy gondoskodik a felelősségbiztosítási fedezet
folyamatos fennállásáról, hogy a WABARD Biztosító Zrt-vel úgy köt
meg több, egymást követő időszakra vonatkozó biztosítási
szerződést, hogy a későbbi szerződés hatálybalépésének napja
megegyezik a korábbi szerződés
megszűnését követő nappal, a biztosító a kockázatviselésének
tartamát folyamatosnak tekinti, így az a szerződések bármelyikének
hatálya alatt okozott és bekövetkezett, de legkésőbb az utolsó
szerződés megszűnésének napjától számított harminc napon belül
bejelentett károkra terjed ki.
5. A biztosítási szerződés területi hatálya
A biztosító kockázatviselése – a biztosítási szerződés eltérő
rendelkezése hiányában – kizárólag Magyarország területére terjed
ki.
6. A biztosítási szerződés időbeli hatálya
A biztosító kockázatviselése – a biztosítási szerződés eltérő
rendelkezése hiányában – a biztosítási szerződés hatálya alatt
bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
7. A biztosítási szerződés tartama
7.1. A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
7.2. A biztosítási időszak – a felek eltérő megállapodása hiányában
– egy év. Amennyiben a kockázatviselés kezdete a hónap első
napjára esik, úgy a biztosítási évforduló a kockázatviselés
kezdetének napja, egyéb esetben a következő hónap elseje.
8. Biztosítási összeg, biztosítási érték
8.1. Egy adott biztosítási esemény kapcsán a biztosító teljesítési
kötelezettsége legfeljebb a kötvényben meghatározott biztosítási
eseményenkénti biztosítási összegig terjed.

8.2. Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő
káresemény egy biztosítási eseménynek minősül. Ha ugyanaz a
biztosítási esemény több személynek okoz kárt, és a megalapozott
kárigények együttes összege meghaladja az egy biztosítási
eseményre kifizethető biztosítási összeget, akkor az így kifizethető
összeget jogos kárigényük arányában kell felosztani a károsultak
között.
8.3. A biztosító teljesítési kötelezettsége a biztosítási időszak
egészére vonatkoztatva a biztosítási események számától
függetlenül nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott
biztosítási időszakonkénti biztosítási összeget.
8.4. A biztosító a biztosítási időszakonkénti, illetőleg a biztosítási
eseményenkénti biztosítási összeghatárokon belül nyújt fedezetet.
8.5. Járadékfizetési kötelezettség esetén a biztosító a folyósítandó
kártérítés mértékét a biztosítási szerződésben meghatározott
biztosítási összeg figyelembevételével határozza meg.
8.6. A Biztosító a károkat eseményenként és egy biztosítási
időszakban a szerződésben megjelölt felső összeghatárig téríti meg
a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben.
8.7. A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre (az adott biztosítási
időszakra) fizetett kártérítési összeggel csökken
8.8. A biztosító a biztosítási eseménnyel összefüggésben – a
káreseményenkénti és a biztosítási időszakra vonatkozó –
biztosítási összeg keretén belül megtéríti:
– a kártérítés címén a károsultat ért mindazon vagyoni és nem
vagyoni kárt, melyért a biztosított kártérítési felelősséggel
tartozik, így a károsult ténylegesen felmerülő vagyoni kárát,
valamint mindazt a kárpótlást és költséget, mely a károsultat ért
vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges;
– a kockázatba vont felelősségi károk járulékait, a biztosítási
eseménnyel összefüggésben a biztosított ellen indított peres
eljárás költségeit, feltéve, hogy a biztosító a perben részt vett
vagy a perben való részvételről lemondott, továbbá azon
költségeket, melyek a károsult által támasztott kártérítési igény
körülményeinek megállapítása, a kártérítési igény jogosságának
tisztázása érdekében merülnek fel.
8.9. Amennyiben több személy közösen okoz kárt és így a biztosított
felelőssége mással egyetemleges, a biztosító helytállási
kötelezettsége csak a biztosított felróhatóságának mértékéig terjed.
Ha a károkozók felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani,
akkor a biztosító úgy tekinti, hogy a kár a károkozók között egyenlő
arányban oszlik meg.
8.10. Ha a biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés alapján
kártérítési kötelezettsége fedezetére biztosítékot vagy letétet kell
adnia, a biztosító erre oly mértékben köteles, mint a kártérítésre.
8.11. Ha a biztosító a károsulttal történt megegyezéssel vagy egyéb
módon a kárt rendezni tudja, azonban az ügy lezárása a biztosított
együttműködési hiánya miatt meghiúsul, a biztosító a megegyezés
szerint fizetendő kártérítési összeget a károsult javára letétbe
helyezi mindaddig, amíg a biztosított nem rendelkezik, illetve az ügy
el nem évül. A biztosító nem fedezi a biztosított együttműködési
hiánya miatt felmerülő többletkárt, költséget, kamatot.
8.12. A biztosító a kárt attól az időponttól számított 15. napig téríti
meg, amikor a kártérítési igény elbírálásához szükséges, valamint a
biztosított felelősségét, a kár időpontját és összegét bizonyító
valamennyi irat rendelkezésre áll.
8.13. A biztosított és a károsult egyezsége, a biztosított felelősségét
elismerő nyilatkozata a biztosítóval szemben csak akkor hatályos,
ha azt a biztosító tudomásul vette, a bírósági marasztalása pedig
csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított
képviseletéről gondoskodott vagy ezekről írásban lemondott.
9. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége és korlátozása,
önrészesedés
9.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértékét a biztosítási
összegen belül szolgáltatási maximum (limit) meghatározásával
korlátozhatja.

9.2. A Biztosító az önrészesedés módjáról, mértékéről
alkalmazásáról a biztosítás Különös Feltételeiben rendelkezik.

és

10. A biztosítási díj megfizetése
10.1. A biztosítás első díja – ha a különös feltételek eltérően nem
rendelkeznek - a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig
annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj
vonatkozik.
10.2. A biztosítási díjat – részletfizetés mellett is – a teljes biztosítási
időszakra kell megfizetni, kivéve azt az esetet, mikor annak
időarányos része a szerződés megszűnésének tárgyhavával
bezárólag illeti meg a biztosítót.
10.3. Távértékesítés keretében megkötött biztosítási szerződés
esetén a biztosító a biztosítás első díjának megfizetésére 30 napos
halasztást ad, melynek megfelelően a szerződő jogosult a biztosítás
díját, a választott díjfizetési mód szerint, a szerződés megkötését
követően, de legkésőbb 30 napon belül megfizetni. A Felek ettől
eltérő díjfizetési időpontban is megállapodhatnak.
A biztosítás első díjának megfizetésére adott halasztás esetén a
biztosítási díj 30 napon belüli megfizetése nem feltétele annak, hogy
a biztosító kockázatviselése az 6. pontban foglaltak szerinti
időpontban megkezdődjön.
10.4. Amennyiben a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem
az ő javára harmadik személy köti a biztosítási esemény
bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig a díjfizetési
kötelezettség a szerződő felet terheli.
10.5. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik és a biztosítási
szerződés is megszűnik, a biztosító az egész évre járó díj
megfizetését követelheti.
10.6. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként
készpénz-átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód)
állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem
rendelkezik csekkel, köteles a díjfizetési kötelezettségét tőle
elvárhatóan más módon (pl.: átutalással) teljesíteni.
10.7. Amennyiben a szerződő a biztosítás díját bankszámláról
csoportos beszedési megbízással egyenlíti ki, köteles gondoskodni
arról, hogy a bankszámlán lévő összeg fedezetet nyújtson a
lehívandó biztosítási díjra.
10.8. A szerződő/biztosított készpénz-átutalási megbízással (postai
csekken) vagy banki átutalással történő fizetése esetén a biztosító
azon a napon tekinti a díjat megfizetettnek, amikor az a biztosító
számlájára megérkezik.
Csoportos díjbeszedéssel (inkasszó) történő fizetésnél a lehívás
sikeressége esetén kell a díjat megfizetettnek tekinteni.
10.9. A biztosítási díj a biztosítási kötvényen jelölt gyakorisággal
fizethető.
11. Értékkövetés (indexálás)
11.1. A biztosító a biztosítási összeget és a díjat évente egy
alkalommal az árszínvonal változásához hozzáigazíthatja.
11.2. Az indexszámokat a biztosító a biztosítási évfordulókor veszi
figyelembe és ennek megfelelően módosítja a biztosítási összeget,
illetve a biztosítási díjat.
11.3. A módosított biztosítási összegről és biztosítási díjról a
biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően legkésőbb 45 nappal
írásban értesíti a szerződőt.
11.4. Ha a szerződő (biztosított) a biztosítónak a biztosítási
összegre és a biztosítási díjra vonatkozó módosító javaslatát nem
fogadja el, a javaslatot tartalmazó írásbeli értesítés kézbesítésétől
számított 30 napon belül írásban kérheti a szerződés biztosítási
összegének és díjának módosítását.
Ha a szerződő (biztosított) a biztosító módosító javaslatára írásban
nem nyilatkozik és a biztosítási szerződést a biztosítási időszak
végére nem mondja fel, a szerződés a biztosító által közölt
biztosítási összegnek és biztosítási díjnak megfelelően módosul.

A Biztosító a biztosítási összeg, biztosítási díj, díjfizetés és
adatközlés szabályairól a Különös Feltételeiben rendelkezik.
12. A szerződő (biztosított) közlési és változás-bejelentési
kötelezettsége
12.1. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a
biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges
körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie
kellett, de legalább azokat, amelyekre a biztosító írásban kérdéseket
tett fel. A valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő (biztosított)
a
közlési
kötelezettségének
eleget
tesz.
A
kérdések
megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési
kötelezettség megsértését.
Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan
a szerződő (biztosított) a biztosítási ajánlat megtételekor nyilatkozni
köteles, és a valóságnak megfelelő nyilatkozat ismeretében a
biztosító az álláspontját másképp alakította volna a kockázat
elvállalása, illetve a díjszabás tekintetében.
12.2. A szerződő (biztosított) köteles a bekövetkezéstől számított 5
munkanapon belül a biztosítónak írásban bejelenteni minden, az
ajánlaton, kockázatelbíráló adatlapon feltüntetett körülmény
módosulását.
A szerződő köteles a kockázatviselés és a szerződés szempontjából
jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat a
biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani. A
biztosítót a megadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli. A biztosító ellenőrzési lehetősége a szerződőt és biztosítottat
a közlés kötelezettség alól nem mentesíti.
12.3. Az adatok valóságtartalmáért a szerződő és a biztosított is
felelős.
12.4. A közlésre, illetőleg változás-bejelentésre irányuló
kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem
áll fenn, kivéve, ha a szerződő (biztosított) bizonyítja, hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerződéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási
esemény bekövetkezésében.
12.5. A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körülmény
vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a
biztosítóval közölni vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett és
a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.
12.6. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a
szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a
szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező biztosítási
feltételekben meghatározott lényeges körülmények változását közlik
vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés
módosítására, illetőleg – ha a kockázatot a biztosítási feltételek
értelmében nem vállalhatja – a szerződést 30 napra írásban
felmondhatja.
12.7. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja
el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító
javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a
következményre a szerződőt (biztosítottat) a módosító javaslat
megtételekor figyelmeztetni kell.
12.8. Ha a biztosító a 12.6. és a 12.7. pontokban foglalt jogaival nem
él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.
13. Kárbejelentés
13.1. A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény
bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől
(tudomásra jutástól) számított 8 munkanapon belül személyesen,
telefonon, írásban vagy elektronikus úton a biztosítónak bejelenteni.
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a káresemény leírását,
a károkozó magatartás időpontját,
a kár bekövetkezésének időpontját,
a károsodott dolgok (létesítmények, eszközök) és tulajdonosuk
megnevezését,
e) a sérült személy(ek) nevét, személyi adatait, a sérülés leírását
és mértékét, a kár(ok) megállapított vagy becsült mértékét,
a)
b)
c)
d)

f) a károsult kárigényének összegét,
g) a
kárrendezésben
közreműködő,
a
biztosított
által
meghatalmazott személynek a kapcsolattartáshoz szükséges
adatait,
h) minden egyéb olyan lényeges tényt és körülményt, amely az
igény jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához
szükséges.
13.2. A biztosító az eljáró szakértője útján a biztosítási esemény
okozta károk és költségek megtérítéséhez az alábbi dokumentumok
rendelkezésre bocsátását jogosult bekérni:
a) a biztosítási szerződés dokumentumait (pl. ajánlat, kötvény),
b) a biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és
következményeinek tisztázásához szükséges, illetőleg azt
elősegítő dokumentumok (a szerződő és/vagy a biztosított és a
biztosítási eseménnyel érintett más személy nyilatkozata a
biztosítási esemény körülményeiről),
c) a büntető eljárás során a nyomozó hatóság vagy a bíróság által
hozott határozatot, feltéve, hogy rendelkezésre áll,
d) amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául
szolgáló körülménnyel kapcsolatban közigazgatási vagy más
hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett illetőleg az
eljárás anyagát képező iratok,
e) a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel és a kórelőzményi
adatokkal összefüggő dokumentumai: házi-, vagy üzemorvosi, a
járó- vagy fekvőbeteg ellátás során keletkezett iratok,
gyógyszerfelhasználást igazoló dokumentumok,
f) a társadalombiztosítási szerv vagy más személy vagy szervezet
által kezelt és/vagy feldolgozott, a biztosítási eseménnyel vagy
az annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggő adatokat
tartalmazó iratok, a jogosultnak a titoktartás alóli felmentéshez
adott hozzájárulása és az adatbekéréshez szükséges
felhatalmazása alapján,
g) a kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat,
számlákat,
számviteli
bizonylatokat,
szakvéleményeket,
jegyzőkönyveket, fényképeket, szerződéseket, idegen nyelvű
dokumentáció esetén ezek magyar nyelvű fordítását, melynek
költsége a biztosítási szolgáltatási igényt érvényesítő felet
terheli,
h) a biztosítási eseménnyel összefüggésben a mentéshez, a
további károk megelőzéséhez és a kárenyhítéshez igénybevett
eszközök, erőforrások használatának költségét igazoló, illetőleg
arra alkalmas iratok,
A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a
károk és költségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történő
igazolására, a bizonyítás általános szabályai szerint annak
érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
13.3. A biztosító a kárbejelentés, a kapott felvilágosítás és a
rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmát ellenőrizheti,
illetőleg a bejelentett igény elbírálásával összefüggő iratokat
szerezhet be.
13.4. A biztosított illetőleg a károsult jogosult a károk és költségek
egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történő igazolására a
bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy
követelését érvényesíthesse.
13.5. A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges
információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót segíteni az
okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésébe,
illetve a jogalap nélküli kártérítési igények érvényesítésének
elhárításában.
13.6. A biztosított köteles lehetővé tenni, hogy a kár okát,
bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a biztosítottat terhelő
kár-térítés terjedelmét a biztosító szakértője megvizsgálja.
13.7. Amennyiben a szerződő (biztosított) a biztosítási esemény
bekövetkezésének bejelentésére, a felvi lágosítás megadására,
ezek biztosító általi ellenőrzésének lehetővé tételére, a biztosító
szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges
dokumentumok
szolgáltatására
vonatkozó
kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények, így pl.
a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a
keletkezett kár mértéke és a biztosító szolgáltatását befolyásoló
körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége
nem áll be.

14. Kárrendezés
14.1. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított az előírt
bejelentési kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges
körülmények kideríthetetlenekké válnak.
14.2. Ha a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt
folyamatban, a biztosított az eljárás során hozott határozatot a
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles a biztosító
rendelkezésére bocsátani.
14.3. A biztosító szolgáltatása a kárrendezés érdemi elbírálásához
szükséges utolsó okirat kézhezvételét követő 15. napon esedékes.
14.4. A szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a kár okának és
összegének független szakértő által történő megállapítását,
amennyiben a független szakértő személyében a felek
megegyeznek. A független szakértő költségét a szerződő felek
egyenlő arányban előlegezik és viselik.
14.5. A biztosító a szolgáltatás összegének kifizetését a felvételére
való jogosultság hitelt érdemlő igazolásáig visszatarthatja, ha a
szerződő (biztosított), illetőleg az általa megjelölt kedvezményezett
pénzfelvételi jogosultságát illetően alapos kétség merül fel. Ha
annak törvényi előfeltételei fennállnak, a biztosító a szolgáltatási
összeg kifizetését bírósági letétbehelyezéssel is teljesítheti.
14.6. A biztosító a szolgáltatását törvényes belföldi fizetőeszközben
(forintban) fizeti meg.
14.7. Ha kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a
biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott, a biztosító a
szerződő (biztosított) kérésére előleget folyósíthat.
15. Mentesülések
15.1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben
bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul okozták.
15.2. A 15.1. pontban foglaltakat a kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
15.3. A károk megelőzésére és elhárítására a jó gazda
gondosságán túl a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok,
hatósági határozatok, szabványok, a biztosított felügyeleti szervének
utasításai, továbbá a biztosító általános és különös feltételeiben
rögzített előírásai mindenkor irányadók. Ha szerződő vagy biztosított
a kármegelőzésre és elhárításra vonatkozóan a valóságnak nem
megfelelő vagy megtévesztő adatokat közölt, a biztosító mentesül a
szolgáltatási kötelezettsége alól.
15.4. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos
megsértését vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, jogosult a
biztosítási szerződés módosítására javaslatot tenni, illetőleg a
szerződést felmondani.
16. Kizárások
16.1. Nem fedezi a biztosítás a háború, harci cselekmények, idegen
hatalom
ellenséges
cselekményei,
terrorcselekmények,
polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk,
munkahelyi rendbontás, zavargások, a biztosított ingatlanban
folytatott tűz- és robbanásveszélyes keresőfoglalkozás során okozott
vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat.
16.2. Nem terjed ki a biztosítás azokra az esetekre, ha a kár
nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel
összefüggésben következik be.
16.3. A biztosítás nem terjed ki olyan kárra sem, amely gyártási,
technológiai hibára (például hibás kivitelezés, tervezési hiányosság)
vezethető vissza.
16.4. A biztosítás szempontjából terrorcselekménynek minősül,
különösen az olyan erőszakos, erőszakkal fenyegető, az emberi
életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára
veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai,
etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány

befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében
való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas.
17. A biztosítási szerződés megszűnése
17.1. A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek
a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.
17.2. A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot
legfeljebb 3 évre kizárhatják.
17.3. Amennyiben a 3 év során bármikor a szerződő felmondja a
biztosítási szerződést, akkor a szerződés megkötésekor, a biztosítás
díjából adott tartamkedvezményt a Biztosító visszamenőlegesen
követelheti.
17.4. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek
nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is
felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést
bármelyik fél felmondhatja. Amennyiben a szerződő (biztosított) a
szerződést felmondja a biztosító követelheti annak a
díjengedménynek a megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb
tartamára tekintettel a szerződő (biztosított) részére nyújtott
(tartamengedmény).
17.5. A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap
elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem
fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott,
illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
17.6. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út
igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja,
ha az esedékességétől számított 30. nap eltelte előtt ennek a
körülménynek a közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre
írásban felszólítja.
17.7. A díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződést a
biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító
köteles a díjkülönbözet visszafizetésére.
17.8. Ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt,
a biztosítási szerződés, illetőleg annak megfelelő része a hónap
utolsó napjával megszűnik.
17.9. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész
évre járó díj megfizetését követelheti, kivéve, ha a felek rövidebb
időszakban állapodtak meg.
17.10. A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb esetében a
biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak megfizetését
követelheti, amelyben a kockázatviselése véget ért.
17.11. Az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg a megkötött
kiegészítő biztosítások is megszűnnek.
17.12. Az egyes kiegészítő biztosítások – az alapbiztosítás
fennmaradása mellett – írásban bármikor megszüntethetők.
18. Elévülés
A biztosítási szerződésből eredő, a biztosítottat megillető
követelések a károsító biztosítási esemény bekövetkezésének
időpontjától számított 1 (egy) év elteltével elévülnek.
19. Egyéb rendelkezések
19.1. A szerződő felek a jognyilatkozataikat, ideértve a biztosítási
szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat is, írásban
kötelesek megtenni.
19.2. A szerződő (biztosított) nyilatkozata a biztosítóval szemben
akkor hatályos, ha az a biztosító tudomására jutott.
19.3. A biztosító és a szerződő/biztosított jogviszonyára a biztosítási
feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.), és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
19.4. A biztosítási szerződés nyelve – a Felek eltérő írásbeli
megállapodásának hiányában – a magyar nyelv.

C. Felelősségbiztosítás Különös Feltételek
Könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek, adótanácsadók,
könyvviteli szolgáltatást végzők, bérszámfejtők és
társadalombiztosítási ügyintézők részére
A jelen „Felelősségbiztosítás Különös Feltételek” dokumentumban
foglalt feltételekkel megkötött felelősségbiztosítási szerződés alapján
a WABARD Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal
kötelezettséget, hogy a biztosítási szerződési feltételekben
meghatározott felelősségbiztosítási esemény bekövetkezése esetén,
a feltételekben meghatározott módon és mértékben mentesíti a
biztosítottat azoknak a károknak a megtérítése alól, amelyekért a
magyar jogszabályok alapján felelősséggel tartozik.
1. Biztosítottak
1.1. Kamarai tag könyvvizsgáló: az a természetes személy, aki a
Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara
(továbbiakban:
kamara)
engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzésére jogosult Magyarország területén.
1.2. Könyvvizsgáló cég: jogi formájától függetlenül az a
gazdálkodó szervezet mely a kamara engedélyével, jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult Magyarország területén.
1.3. Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: külön
jogszabályban meghatározott feltételeket a személyében teljesítő,
és
külön
jogszabályban
meghatározott
eljárás
szerint
nyilvántartásba vett adótanácsadói, vagy adószakértői, vagy
okleveles adószakértői igazolvánnyal rendelkező természetes
személy. Gazdálkodó szervezet akkor biztosított, ha legalább egy
személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja a külön
jogszabályban meghatározott – az adótanácsadókról, az
adószakértőkről és az okleveles adószakértőkről vezetett –
nyilvántartásban szerepel.
1.4. Könyvviteli szolgáltató: külön jogszabályban meghatározott
feltételeket a személyében teljesítő és külön jogszabályban
meghatározott eljárás szerint nyilvántartásba vett, okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel,
illetve
az
engedélyezés
szempontjából
mérlegképes
könyvelői
szakképesítéssel
egyenértékű
szakképesítéssel rendelkező természetes személy. Gazdálkodó
szervezet akkor biztosított, ha a könyvviteli szolgáltatás
irányításában,
vezetésében,
teljesítésében
személyesen
közreműködő tagja vagy alkalmazottja a személyében megfelel a
fenti követelményeknek.
1.5. Bérszámfejtő: e tevékenységet végző természetes személy
(egyéni vállalkozó). Gazdálkodó szervezet akkor biztosított, ha
legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja
bérszámfejtő képesítéssel (képzettséggel) rendelkezik.
1.6. Társadalombiztosítási ügyintéző: társadalombiztosítási
ügyintézői vagy társadalombiztosítási szakelőadói képesítéssel
rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó). Gazdálkodó
szervezet akkor biztosított, ha legalább egy személyesen
közreműködő tagja vagy alkalmazottja társadalombiztosítási
ügyintézői vagy társadalombiztosítási szakelőadói képesítéssel
rendelkezik.
2. Biztosított tevékenységek
2.1. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység:
a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló
felülvizsgálata,
szabályszerűségének,
megbízhatóságának,
hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló
megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi
és jövedelmi helyzetéről,
b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli
megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési,
véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása,
c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának
elvégzése.
2.2. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás:

a) a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli
megszűnésével, folyamatos működésével,
gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi,
adó- és járulék-, vám-, számviteli és
kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértői tevékenység,
szakvélemény készítése, az ezekkel
kapcsolatos tanácsadás, ideértve – külön jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén – az
igazságügyi könyvszakértői tevékenységet is,
c) a számviteli, ellenőrzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás,
továbbképzés, vizsgáztatás,
d) a könyvviteli szolgáltatás.
2.3. A könyvviteli szolgáltatás:
a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés
rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső
információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a
könyvvezetéshez,
a
beszámoló
készítéshez
szükséges
szabályzatok
elkészítésével,
rendszeres
karbantartásával
kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások
vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló
összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban
szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó
következtetések levonását is, az elszámolások, a beszámolóban
szereplő
adatok
jogszerűségének,
szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a
számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a
valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása,
szolgáltatása.
2.4. Adótanácsadói tevékenység:
a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek,
magánszemélyek
adóival,
adójellegű
kötelezettségeivel,
költségvetési
támogatásával
kapcsolatos
tanácsadás,
a
kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az
adóhatóság és a bíróság előtti képviselet, az adókötelezettséggel
kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű
tájékoztatás, egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési
kapcsolatainak optimalizálása, a könyvviteli szolgáltatások körébe
tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása, a
költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és
szakszerű végzése.
2.5. Bérszámfejtői- és társadalombiztosítási ügyintéző
tevékenység:
a) a munkavállalói munkabérek, egyéb járandóságok és
költségtérítések számfejtése,
b)
munkabérek
közteher
befizetési
kötelezettségeinek
megállapítása, a jogszabályi előírások szerinti igazolások
elkészítése,
nyilvántartási,
bevallási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése
c) szociális- és társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos
ügyintézés
3. Biztosítási esemény
3.1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított, ideértve a vele
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által
végzett biztosított tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok
megszegésével (tevékenységgel vagy mulasztással) közvetlenül
okozati összefüggésben okozott vagyoni kár, amelyért a biztosított
kártérítési felelősséggel tartozik, és amennyiben a károsult a
biztosítottal szemben igényt érvényesít.
3.2. Egy biztosítási eseménynek minősül, az egyazon szabály
megszegéséből egyazon károsult irányában fennálló kártérítési
kötelezettség.
A sorozatkár egy biztosítási eseménynek minősül. Sorozatkárnak
minősül a biztosított azonos szabályszegése miatt több károsultnak
okozott kár, feltéve, ha e károsodások között időbeli és térbeli
összefüggés van.
Több biztosítási eseménynek minősül, amennyiben a károsulttal
szemben hozott hatósági határozatban megállapított több hátrányos
jogkövetkezmény
a
határozatból
megállapíthatóan
több
szabályszegésre vezethető vissza.
3.3. Biztosítási eseménynek minősül – feltéve, ha a biztosítási
védelem
erre
kiterjed
–
a
biztosított
munkavállaló
munkaviszonyából
eredő
kötelezettségének
gondatlan

megszegésével a munkáltatójának okozott kár, amennyiben a
károkozásért a munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel
tartozik. A biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen
mértékben a biztosított munkavállaló a felelősségbiztosítási
szerződés megkötésekor hatályos munkajog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik, de legfeljebb a biztosítási ajánlaton
és kötvényen megjelölt biztosítási összeg erejéig.
3.4. Biztosítási eseménynek minősül – feltéve, ha a biztosítási
védelem erre kiterjed – a biztosított munkáltató által a
munkavállalójának munkaviszonnyal összefüggésben okozott
kár, amennyiben a károkozásért a munkajog szabályai szerint
felelősséggel tartozik. A biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg,
amilyen mértékben a biztosított munkáltató a felelősségbiztosítási
szerződés megkötésekor hatályos munkajog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik, de legfeljebb a biztosítási ajánlaton
és a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig.
Nem fedezi a biztosítás a foglalkozási megbetegedésnek nem
minősülő, munkahelyi ártalom miatti igényeket.
3.5. Biztosítási eseménynek minősül – feltéve, ha a biztosítási
védelem erre kiterjed – a biztosítási szerződésben megjelölt
biztosított tevékenységet folytató biztosított által a tevékenységének
végzésére jogszerűen használt épület, építmény, irodahelyiség
tulajdonosa, üzemeltetője vagy bérlője által szerződésen kívül
okozott kár, amelyért e minőségében a polgári jog szabályai szerint
felelősséggel tartozik.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet az épület, építmény, irodahelyiség
tulajdonosának
(tulajdonosainak),
bérlőjének
(bérlőinek),
üzemeltetőjének okozott károkra, továbbá az épület, építmény,
irodahelyiség bérlőinek egymásnak okozott káraira.
4. A szerződés tartama, biztosítási időszak
Jelen feltételek alapján megkötött
időtartamú. A biztosítási időszak egy év.

szerződés

határozatlan

5. A szerződés időbeli hatálya
5.1. A biztosító kockázatviselése – a felek eltérő megállapodása
hiányában – a biztosított által végzett biztosított tevékenységgel a
szerződés hatálya alatt közvetlen összefüggésben okozott,
bekövetkezett és érvényesített (bejelentett) követelésekre terjed ki.
Abban az esetben, ha a biztosított a jelen biztosításhoz történő
csatlakozása időpontjáig a Biztosítónál megkötötte a könyvvizsgálói
szakmai felelősségbiztosítását, a biztosítást a korábbi biztosítási
szerződés szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
5.2. Ha a biztosítás a biztosítottra nézve azért szűnik meg, mert
· a biztosított kamarai tagsága megszűnt, vagy
· a könyvvizsgálói társaságot a kamarai nyilvántartásból törölték,
avagy
· a biztosított az 2. pontban körülírt biztosított tevékenységével
bármely okból felhagyott,
a biztosító a biztosítottal szemben pótdíjmentesen kockázatban
marad, a biztosítási szerződés megszűnését követő egy évig. Ez a
határidő jogvesztő.
6. Kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki:
a. arra a kárra, amelyet a biztosított a törvény, vagy szakmai
szabály által tiltott tevékenységgel, továbbá üzleti titoksértés,
vagy hitelrontás útján okozott;
b. a biztosított saját, illetve hozzátartozóinak [(Ptk. 685. § b)]
kárára;
c. az elmaradt haszonra (kivéve a magánszemély rendszeres
jövedelmét);
d. a
felmerült
adóhiányra,
illetve
adójellegű
befizetés
elmaradására;
e. a biztosítottra személyesen kiszabott bírságra és büntetésre;
f. arra a kárra, amelyet a biztosított saját számítógépes
programjának hibája, vagy a hibás saját számítógépes program
használata okozott, ideértve azokat a károkat is, amelyek adatok
feldolgozására, tárolására és visszakeresésére szolgáló
számítógép, vagy más adatfeldolgozó rendszer olyan hibás
működéséből erednek, amelynél a számítógép, illetve a
rendszer – akár a biztosított tulajdonában van, akár nem –
valamely dátumot nem a számítógépbe, illetve rendszerbe

g.

h.

i.
j.
k.
l.

m.

n.
o.
p.
q.
r.

ténylegesen beírt dátumnak megfelelően ismert fel, kezelt,
képezett le, mentett el vagy dolgozott fel;
arra a követelésre, amely a biztosított jogszabályban előírt
felelősségénél szigorúbb, szerződésben, vagy egyoldalú
nyilatkozatban vállalt kötelezettségén alapul, továbbá amely a
biztosított honoráriumát, illetve költségtérítését érinti;
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet esetén a tulajdonosainak, valamint a biztosított
tulajdonában lévő jogi személynek, illetve jogi személyiség
nélküli egyéb szervezetnek okozott kárra a tulajdon százalékos
arányában;
a biztosított vezető tisztségviselői által, felügyelő bizottsági tagjai
által, ilyen minőségükben okozott károkra;
több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárára;
az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével
okozott károkra;
A Kamara Alapszabályában és vagy Etikai Kódexében a
könyvvizsgálati tevékenységen kívüli egyéb tevékenységekre
meghatározott előírások/korlátozások megszegésével okozott
károkra;
a kárra, ha a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy
írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetőségére
figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés
hiányában következett be;
a biztosított és károsult közötti jogviszonyra irányadó szabályok
szerint elévült kártérítési igényre;
jogszabály alapján megtérülő, az állam ellen is érvényesíthető
igényekre;
a vagyontárgyak (ideértve a pénzt, értékpapírokat is)
elveszéséből, ellopásából eredő károkra;
költségkeretek és hitelek túllépéséből eredő károkra;
háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy
hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború,
ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium,
erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete; a tulajdonjog
hatósági korlátozása közérdekből állandó vagy ideiglenes
jelleggel;
lázadás,
sztrájk,
teljes
vagy
részleges
munkabeszüntetés,
polgári
engedetlenség,
munkahelyi
zavargás, szabotázs, továbbá bármilyen olyan esemény vagy
ok,
amelynek
következtében
hadi-,
rendkívüli
vagy
szükségállapotot hirdettek ki; terrorcselekmény (Terror
cselekmény alatt olyan az állami szervek, más állam,
nemzetközi szervezetek kényszerítésére, és/vagy más állam
alkotmányos és/vagy társadalmi és/vagy gazdasági rendjének
megváltoztatására,
megzavarására
és/vagy
nemzetközi
szervezet működésének megzavarására és/vagy a lakosság
bármely részének megfélemlítésére irányuló személy elleni
erőszakos,
közveszélyt
okozó,
fegyverrel
kapcsolatos
cselekményt értünk, amelyet különösen politikai, vallási, etnikai,
ideológiai vagy más hasonló célból egyénileg vagy szervezett
(terrorista) csoportban követnek el. Terrorcselekményt
követ(nek) el az(ok) is, aki(k) ugyanezen indítóokból és célból
jelentős anyagi javakat kerít(enek) hatalmá(uk)ba, és azok
sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy
nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi
függővé. A személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó,
fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények alatt a mindenkor
hatályos büntető anyagi jogi szabályban meghatározott
cselekmények értendők. Ez irányadó a terrorcselekmény, mint
bűncselekmény büntetőjogi fogalmára is.
7. A biztosítási összeg, biztosítási díj, díjfizetés és
adatközlés szabályai
7.1. A biztosítási összeg
7.1.1. A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton és – a
szerződés létrejötte esetén – a biztosítási kötvényen
feltüntetett, a biztosító helytállásának
- biztosítási eseményenként és
- és egy biztosítási időszakra
meghatározott maximális mértéke. Ezen összegen belül, de
legfeljebb ezen összeg, mint kártérítési limit erejéig a biztosító
helytáll a biztosítottal szemben a biztosítási esemény miatt
támasztott kártérítési követelésekért.
7.1.2. A biztosítónak a biztosítási időszak egészére vonatkozó
teljesítési kötelezettsége – a biztosítási események számától
függetlenül – nem haladhatja meg az adott szerződésben a
károkozás időpontját magába foglaló biztosítási időszakra
meghatározott biztosítási összeget. A biztosító a biztosítási

időszakonkénti, illetőleg a biztosítási eseményenkénti
biztosítási összeghatárokon belül nyújt fedezetet a károk
érvényesítésével összefüggésben a károsult oldalán felmerülő
költségekre.
7.1.3. Ha a biztosítási esemény kapcsán keletkezett kár teljes
összege meghaladja a biztosítási eseményenkénti biztosítási
összeget, akkor a biztosító szolgáltatása – az önrészesedésnek
a kárösszegből való levonása után – legfeljebb a szerződésben
meghatározott
biztosítási
eseményenkénti
biztosítási
összeghatárig terjed. Ha azonban az éves biztosítási összegből
még rendelkezésre álló összeg a káreseményenkénti
biztosítási összegnél kisebb, akkor a biztosító ezen kisebb
összeg erejéig áll helyt.
7.1.4. Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több
károsult (jogosult) megalapozott kárigényeinek együttes
összege meghaladja a biztosítási eseményenkénti biztosítási
összeghatárt, akkor az egyes károk megtérítése olyan
arányban
történik,
amilyen
arányban
a
biztosítási
eseményenkénti biztosítási összeghatár aránylik a kárigények
együttes összegéhez.
7.1.5. Amennyiben a biztosítási összeg a sorozatkár károsultjai
által elszenvedett és a különös feltételek szerint téríthető
károkat teljes egészében nem fedezi, a biztosító a biztosítási
összeget felosztja. Ennek alapján a károsultak az őket ért kár
összegének a biztosítási összeghez viszonyított arányában
kapnak kielégítést.
7.2. Biztosítási díj meghatározása és díjfizetés
7.2.1. A biztosítási díj
a) a természetes személy kamarai tag biztosított esetén az
általa választott biztosítási összeg (éves kártérítési felső határ)
függvényében,
b) könyvvizsgáló cég biztosított esetén pedig
· a választott biztosítási összeg (éves kártérítési felső határ) és
·a biztosított tevékenységekből származó éves árbevétel
(tevékenységét megkezdő könyvvizsgálói társaság esetén a
tervezett árbevétel) alapján kerül meghatározásra, amelyről a
biztosított a szerződés megkötésekor az ajánlaton, a biztosítási
évfordulókor történő megújításokkor pedig az adatközlőn
tartozik nyilatkozni. A biztosított a kitöltött ajánlatot, adatközlőt a
biztosítónak küldi meg.
7.2.2. A biztosítási díj megfizetése
7.2.2.1. Ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg, a
biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, a további
biztosítási időszakokra vonatkozó díj pedig a biztosítási
évforduló napján esedékes.
7.2.2.2. A biztosított a biztosítási időszakra vonatkozó
biztosítási díjat a biztosító számlájára fizeti be.
7.2.2.3. A könyvvizsgálói társaság a biztosítási évre vonatkozó
tényleges árbevételét mérlegadatai alapján a tárgyévet követő
év június 15. napjáig köteles közölni a biztosítóval. Ha az
árbevétel alapján számított díj mértéke különbözik az előzetes
díjtól (annál több, vagy kevesebb), a díjkülönbözetet a soron
következő díjrészlettel kell elszámolni.
7.2.2.4. Amennyiben a biztosítási díj számításához a szerződő
helytelen adatokat szolgáltat vagy nem tesz eleget a 7.2.2.3.
pontban írt kötelezettségének, akkor a káresemény
bekövetkeztekor a biztosító csak a megállapított kár akkora
részének – de legfeljebb a teljes kárnak – a térítésére köteles,
amekkora része a befizetett díj annak a díjnak, amelyet a
szerződő helyes adatszolgáltatása esetén
fel kellett volna számolni.
7.2.2.5. A biztosító jogosult a szerződő (biztosított) üzleti
könyveibe a szolgáltatott adatok ellenőrzése céljából, az
ellenőrzéshez szükséges mértékben betekinteni.
8. A közlési- és változás bejelentési kötelezettség
8.1. Közlési kötelezettség
8.1.1. A biztosítottnak és a szerződőnek a szerződés
megkötésekor minden olyan, a biztosítás elvállalása
szempontjából lényeges körülményt közölnie kell a biztosítóval,
amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásos
kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a
biztosított/szerződő eleget tesz közlési kötelezettségének.
8.1.2. A biztosító/szerződő – a 8.1.1. ponton túlmenően –
köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a biztosító
kockázatvállalása
szempontjából
jelentős
okiratokat,

dokumentációkat, szerződéseket és hatósági határozatokat,
mely adatokat a biztosítási ajánlat és kockázat elbírálási
adatlap tartalmaz.
8.2. A változás bejelentési kötelezettség
8.2.1. A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása
alatt köteles a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 2
(kettő) munkanapon belül írásban bejelenteni minden olyan
lényeges változást, amely kihat a biztosító kockázatviselésére
mely adatokat a biztosítási ajánlat és kockázat elbírálási
adatlap tartalmaz.
8.2.2. A közlési- és változás bejelentési kötelezettség a
szerződőt és a biztosítottat egyaránt terheli.
8.2.3. A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a
helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a
biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.
8.3. A közlési- és változás bejelentési kötelezettség
elmulasztásának következményei
8.3.1. A közlési-, illetve változás bejelentési kötelezettség
megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be,
kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte,
vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
8.3.2. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez
tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről,
továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges
körülmények változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban
javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg – ha a
kockázatot szabályzata értelmében nem vállalhatja – a
szerződést harminc napra írásban felmondhatja. Ha a
biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15
(tizenöt) napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító
javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik.
Erre a következményre a biztosítottat a módosító javaslat
megtételekor figyelmeztetni kell. Ha a biztosító e jogával nem
él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.
9. A biztosítási esemény bekövetkezése
9.1. A biztosítási esemény bejelentése
9.1.1. A biztosított a káreseményt annak bekövetkezte, illetve
tudomására jutása után, illetve amikor vele szemben kártérítési
követeléssel léptek fel, öt munkanapon belül írásban köteles
bejelenteni a biztosítóhoz a kamara egyidejű értesítése mellett.
Az adótanácsadói tevékenységgel összefüggő biztosítási
esemény bejelentéshez csatolni szükséges mind a feltett
kérdés, mind pedig a biztosított által kialakított szakvélemény
szabatosan meghatározott és írott formában pontosan
megjelenített dokumentumait.
9.1.2. A könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos kárigény
jogalapjáról és az okozott kár összegszerűségéről a kamara a
nemzeti könyvvizsgálati standardok, illetve az egyéb szakmai
követelmények és szokások figyelembevételével a biztosító
részére szakvéleményt ad, amennyiben a biztosító a
szakvéleményt megrendeli. Amennyiben a kamara a megbízást
elfogadja és teljesíti, úgy előzetes megállapodás alapján a
kamara megbízási díjra jogosult.
9.1.3. Ha a káreseménnyel összefüggésben bírósági és/vagy
hatósági eljárás volt vagy van folyamatban, úgy az annak során
hozott határozatot a biztosítónak be kell mutatni.
9.1.4. A kár összegszerűségét hitelt érdemlően igazoló
bizonylatokat a biztosító rendelkezésére kell bocsátani.
9.1.5. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított a
kárbejelentéssel kapcsolatos kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenekké válnak.

9.2. A felek jogai és kötelezettségei a biztosítási esemény
bekövetkezésekor
9.2.1. A biztosított köteles a biztosítási eseményt tudomására
jutásától számított 2 munkanapon belül a biztosítónak írásban
bejelenteni. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

a károsult nevét, lakcímét, a kár mértékét, bekövetkeztének
helyét, időpontját, a káresemény részletes leírását, a biztosított
felelősségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó
nyilatkozatát, esetleges hatósági eljárás számát, eljáró hatóság
megjelölését, a hozott határozatot, a biztosított által
meghatalmazott személy adatait, a kárral kapcsolatos minden
lényeges egyéb adatot, a díjszámítás alapját képező adatot,
szakképesítés igazolásának dokumentációit.
9.2.2. A biztosítási esemény által okozott károk és költségek
megtérítéséhez a következő dokumentációkat kérheti be a
biztosító:

a
biztosított
felelősségének
elismeréséről
vagy
elutasításáról szóló nyilatkozata,

a biztosított szakképesítését igazoló dokumentáció,
nyilvántartási száma,

a
biztosítási
esemény
bekövetkeztének
és
következményeinek
tisztázásához
szükséges
dokumentációk,

amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
rendőrségi, közigazgatási, bírósági vagy más hatósági
eljárás indul, az eljárás anyagának részét képező iratokat,

levelezések, előzetes jognyilatkozatok, igényt alátámasztó
dokumentációk,

számlák,
számviteli
bizonylatok,
szakvélemények,
jegyzőkönyvek, fényképek, szerződések, idegen nyelvű
dokumentációk magyar nyelvű fordítása, (melynek
költsége a kárigény előterjesztőjét terheli),

a
biztosítási
eseménnyel
kapcsolatban
a
kármegelőzéshez, kárenyhítéssel kapcsolatban igénybe
vett szolgáltatások során keletkezett költségek igazolására
alkalmas dokumentumok.
A felsorolt okiratokon kívül a biztosított és a károsult is jogosult
a károk és a költségek egyéb dokumentumokkal történő
igazolására.
9.2.3. A biztosított a biztosító hozzájárulása nélkül kártérítési
igényt nem ismerhet el, egyezséget nem köthet, kártérítést nem
fizethet. A biztosított ilyen kötelezettség vállalása a biztosítóra
nem hat ki. A károsult által a biztosított ellen indított perben a
biztosított marasztalása a biztosítóval szemben csak akkor
hatályos, ha a képviseletét a biztosító látja el, illetve a perben
részt vett, vagy a képviselet ellátásáról, illetve perbeli
részvételéről lemondott.
9.2.4. A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges
információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót segíteni az
okozott kár összegének a megállapításában, a kárrendezésben
és a jogalap nélküli kárigények elhárításában.
10. A biztosító szolgáltatása
10.1. A biztosító a kártérítési összeget a jogalap és a kártérítés
mértékének tisztázását követő 15 napon belül köteles a
károsultnak megfizetni. A biztosított csak annyiban követelheti,
hogy a biztosító a kártérítést neki teljesítse, amennyiben
bizonyítja, hogy a károsult kárát korábban közvetlenül
megtérítette. A biztosított részéről vagy nevében történt
teljesítést igazoló iratok eredeti példányát a biztosított köteles a
biztosítónak bemutatni, és egyidejűleg az irat másolatát a
biztosító részére átadni.
10.2. Személyi sérülés esetén a biztosító a biztosítási kötvényen
feltüntetett biztosítási összegig áll helyt, járadékszolgáltatást nem
teljesít.
10.3. A biztosított és a károsult egyezsége – ideértve a
bírósági, választott bírósági, illetve a peren kívüli egyezséget is
– a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító
tudomásul vette, a biztosított bírósági/választott bírósági
elmarasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a
perben/eljárásban részt vett, vagy a biztosított képviseletéről
gondoskodott, vagy a perbeli/eljárásbeli részvételéről
előzetesen írásban lemondott.
10.4. Ha a biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés
folytán kártérítési kötelezettség fedezetére biztosítékot vagy
letétet kell adnia, a biztosító erre oly mértékben köteles, mint a
kártérítésre.

10.5. Amennyiben több személy közösen okoz kárt, és így a
biztosított felelőssége a más károkozóval egyetemleges, a
biztosító helytállási kötelezettsége csak a biztosított
felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a károkozók
felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani, akkor a
biztosító úgy teljesít, mintha a kár a károkozók között egyenlő
arányban oszlana meg.
11.Önrészesedés
A biztosított – káreseményenként – a megállapított
kárösszegből önrészesedés címén 10 %-ot, de legalább
ötvenezer forint összeget maga visel.
12. A biztosító visszakövetelési joga
12.1. A biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését
követelheti a biztosítottól, ha a biztosított a kárt jogellenesen és
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.
12.2. Jelen szerződés szempontjából súlyosan gondatlan
károkozásnak minősül,
12.2.1. ha a károkozás miatt a biztosítottal szemben Kamarai
fegyelmi eljárás indult és ebből eredően elmarasztalták
(2007.évi LXXV. törvény XII. fejezet „Fegyelmi szabályok”-ban
meghatározottak szerint)
12.2.2. ha a károkozás miatt a biztosítottal szemben Bűntető
eljárás indult és a bíróság jogerősen elítélte.
12.2.3. tevékenységi felelősség alapján egy biztosítási
időszakban ugyanazon okra visszavezethető káresemény.
13. Záradékok:
K01.sz.záradék
Kiterjesztett fedezeti idő:+5 év
Kiterjesztett
bejelentési
időszakra
vonatkozó
fedezet
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek, adótanácsadók,
könyvviteli
szolgáltatást
végzők,
bérszámfejtők
és
társadalombiztosítási ügyintézők részére
A biztosító kockázatviselése az alábbiakkal egészül ki:
1. Jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése – pótdíj
ellenében – kiterjed azokra a biztosítási szerződés hatálya alatt
okozott biztosítási eseménynek minősülő károkra is, amelyeket
a biztosítási szerződés megszűnését követő 5 adóéven belül
jelentettek be.
2.Jelen záradék alapján bejelentett biztosítási esemény esetén
a biztosító a szolgáltatását a biztosítási szerződés
megszűnésének évére vonatkozó kártérítési limittel azonos
limitösszegig teljesíti.
K02.sz.záradék
Kiterjesztett fedezeti idő: -5 év
Kiterjesztett
kockázatviselés
kezdete
előtti
fedezet
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek, adótanácsadók,
könyvviteli
szolgáltatást
végzők,
bérszámfejtők
és
társadalombiztosítási ügyintézők részére
A biztosító kockázatviselése az alábbiakkal egészül ki:
1. Jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése – pótdíj
ellenében – kiterjed az olyan könyvvizsgálati eljárásokból
származó kárigényekre is, amelyek oka a biztosítás létrejötte
előtt keletkezett, de ezek lehetőségéről a biztosítottnak nem
volt tudomása, feltéve, hogy a kárigényt a szerződés hatálya
alatt bejelentették a biztosítóhoz. A biztosító ezen
fedezetvállalása legfeljebb a kockázatviselés kezdetét
megelőző 5 adóéven belül okozott károk miatt érvényesített
igényekre terjed ki.
2. Jelen záradék alapján bejelentett biztosítási esemény esetén
a biztosító a szolgáltatását a biztosító kockázatviselés
kezdetétől hatályos, legalacsonyabb fedezetre vonatkozó
kártérítési limittel megegyező limitösszegig teljesíti.
3. Abban az esetben, ha a biztosított a károkozás időpontjában
más biztosítónál érvényes biztosítással rendelkezett, a kár
rendezését először ezzel a biztosítóval köteles megkísérelni.
Ilyen esetben a biztosító jelen záradék szerinti helytállása csak
azokra a károkra vonatkozik, amelyek a korábbi biztosítási
szerződés alapján nem térülnek.

K03.sz.záradék
Mulasztási bírság
Biztosítottat terhelő mulasztási bírság fedezet könyvvizsgálók
és
könyvvizsgáló
cégek,
adótanácsadók,
könyvviteli
szolgáltatást végzők, bérszámfejtők és társadalombiztosítási
ügyintézők részére
A biztosító kockázatviselése az alábbiakkal egészül ki:
1. A biztosító jelen záradék alapján fedezi - a Különös
Feltételek 6. e. pontjától eltérően a) a biztosított által elkövetett jogsértés miatt az adóhatóság
által az Adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. Tv. 7. § (3) bekezdése alapján kiszabott mulasztási
bírságot, amennyiben a biztosított (illetve
alkalmazottja vagy tagja) állandó meghatalmazás vagy
megbízás alapján az adózó adóhatóságnak
bejelentett képviselőjeként jár el.
b) a biztosított, illetve a biztosítottal munkaviszonyban vagy
tagsági jogviszonyban álló adótanácsadó terhére megállapított
mulasztási bírságot, amennyiben a biztosított (illetve a
biztosítottal munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló
személy) adótanácsadóként ellenjegyezte az adóbevallást,
illetve az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot.
2. Nem fedezi a biztosítás a biztosított képviseleti jogának
megszűnését követően kiszabott mulasztási
bírságot, amennyiben a biztosított a képviseleti jogának
megszűnését nem vagy késedelmesen jelenti be az
adóhatóságnak.

