CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

PANNÓNIA
Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek
Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei
Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Nyomtatványszám: NF 3142
Hatályos: 2016. január 1-

1

I.

Általános rendelkezések

Jelen Alkuszi Tevékenységet végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös
Feltételei (továbbiakban: ATTSZ SZFKF) alapján kötött Biztosítási Szerződések vonatkozásában az
Általános Felelősségbiztosítási Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁFSZF) az e feltételben rögzített
kiegészítésekkel kell alkalmazni.
Jelen Különös Feltétel nem egyezik meg a független biztosításközvetítők kötelező szakmai
felelősségbiztosításával (továbbiakban: Alkuszi Felelősségbiztosítás)
A jelen Különös Szerződési Feltétel alkalmazásával megkötött Biztosítási Szerződés nem minősül
fogyasztói szerződésnek.
-

Biztosítási Törvény (továbbiakban: Bit): 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

-

Független Biztosításközvetítő (továbbiakban: Alkusz): Bit. 398. § alapján

-

Független Biztosításközvetítői Tevékenység Szakmai Felelősségbiztosítása (továbbiakban:
Alkuszi Felelősségbiztosítás): Bit. 403.§

-

Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB)

-

Felügyeleti Nyilvántartás: Bit. 407.§ alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.
évi LXII. törvényben meghatározott

-

Fedezetlenségi díj: 2009. évi LXII. törvényben meghatározott fogalom

-

Tartam: adott Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől, annak megszűnéséig tartó időszak.

II.

Szerződő

Jelen ATTSZ SZFKF alapján Szerződő lehet a Bit. szerinti előírásoknak megfelelő és az MNB engedélye
alapján működő, a mindenkor hatályos Biztosításközvetítői Nyilvántartásban aktív státusszal szereplő:
a., Alkuszi tevékenységet folytató cég vagy
b., az „a” pontban körülírt cég

megbízásából biztosításközvetítői

tevékenységet folytató

természetes személy (egyéni vállalkozó), gazdasági társaság
Ha a Szerződő Alkusz cég, minden regisztrált alvállalkozóját köteles a biztosítottak körébe bevonni.
Amennyiben a Biztosítottak személyében változás következik be – akár deaktiválás, akár új regisztráció, akár
egyéb ok következtében – Szerződő köteles ezt haladéktalanul a Biztosító felé írásban bejelenteni.
Biztosító jogosult az újonnan belépő Biztosított vonatkozásában ismételten kockázat-elbírálást alkalmazni.

III.

Biztosított

Jelen ATTSZ SZFKF alapján Biztosított lehet:
Alkuszi tevékenységet folytató cég megbízásából biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes
személy.
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IV.

Biztosított tevékenység

Jelen ATTSZ SZFKF alapján biztosított tevékenység: a Bit. szerinti alkuszi tevékenység.

V.

Biztosítási esemény

Jelen ATTSZ SZFKF alapján

létrejött

biztosítási szerződés keretében a Biztosító – a szerződésben

megállapított mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a Biztosított által, a Biztosítási Ajánlaton
feltüntetett

Alkuszi

tevékenységet

végző

Természetes

Személy,

tevékenységének

gyakorlásával

összefüggésben okozott vagyoni károkat, amelyekre a Biztosítottat alkalmazottként és/vagy megbízási
szerződéssel foglalkoztató Alkusz a biztosított tevékenység folytatójaként okoz, és amelyekért a magyar jog
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és élő, díjjal rendezett Alkusz Felelősségbiztosítása
megtérített vagy megtérített volna, de kifizetésére azért nem került sor, mert a kárigény az Alkuszi
Felelősségbiztosításban rögzített önrész mértékét nem haladta meg.
Egy káreseménynek minősül minden olyan káresemény, amelyet a Biztosított egy biztosítási szerződéssel
kapcsolatosan okozott a Károsultnak.

VI.

Biztosítási összeg

Jelen ATTSZ SZFKF alapján létrejött Biztosítási Szerződés az V. pontban körülírt Alkusz Felelősségbiztosítás
önrészének mértékéig, de legfeljebb az ATTSZ SZFKF alapján létrejött biztosítási kötvényben rögzített
biztosítási összegig.

-

Fedezetlenségi díj megfizetésével kapcsolatos káreseményeknél a Biztosító szublimitet alkalmaz,
melynek összegét a biztosítási kötvény tartalmazza.

-

Szublimit: a kártérítési limiten belül megnevezett kockázatra meghatározott limit.

A szerződésben kötelezően előírt önrész a kötvényben megjelölt összeg, melyet minden egyes káreseményre
kifizetett kártérítés összegéből levon a Biztosító.

VII. A Biztosító szolgáltatása
Jelen feltétel V. pontjában körülírt biztosítási esemény bekövetkezése során a Biztosító szolgáltatása, a
Biztosított helyett kifizetett kártérítés összegét valamint a káresemény körülményeinek feltárásához nyújtott
jogi segítségnyújtást jelenti.
A Biztosító a károkat eseményenként és évente a biztosítási szerződésben részletezett mértékig téríti meg a
Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben.
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VIII. Biztosítási díj fizetésének szabályai
Szerződő a biztosítási díjat köteles a Biztosító részére előre, a biztosítási ajánlat aláírásával egy időben éves
díjfizetési gyakoriság szerint a Biztosító által az ajánlaton feltüntetett számlaszámra átutalással megfizetni.
Amennyiben a Biztosító 15 napon belül él elutasítási jogával, úgy az arról szóló elutasítással együtt köteles a
Szerződő által befizetett díjat visszautalni.
Jelen Különös Feltételek szerint létrejött szerződés fizetési gyakorisága kizárólag a Biztosító egyedi engedélye
alapján módosítható, melyet 30 nappal az évfordulót megelőzően írásban kell kérni.

IX.

Kockázatviselés területi és időbeli hatálya

Jelen ATTSZ SZFKF alapját képező ÁFSZF V. fejezetétől eltérően a kockázatviselés területi hatálya a
károkozás helyét tekintve kizárólag Magyarország.
Időbeli hatálya: a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkező és megszűnését követő maximum 30 napon
belül bejelentett károkra terjed ki.

X.

Biztosítási szerződés módosítása, változás-bejelentés

Jelen Különös Feltételek alapján létrejött Biztosítási Szerződés módosítása az ÁFSZF VI. bekezdésében
foglaltakat kiegészítve, bármikor módosítható, ha a Biztosítottak személyében változás következik be.
Szerződőnek kötelessége a Biztosított deaktiválását vagy új Biztosított regisztrálását annak megtörténtével
egy időben a Biztosítónak írásban bejelenteni.

XI.

Biztosítási szerződés megszűnése

Jelen Különös Feltételek szerint létrejött Biztosítási szerződés megszűnik az ÁFSZF-ben rögzített feltételek
szerint.
- Díj-nemfizetéssel megszűnt szerződések ismételt érvénybe helyezésére (reaktiválására) jelen
szakmai felelősségbiztosításban nincs lehetőség.
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XII. Mentesülések
-

A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Szerződő/Biztosított megszegte a
jogszabályban foglalt közlési és változás bejelentési kötelezettségeit, még abban az esetben is, ha az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülmény nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.

-

A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a Biztosított jogellenesen,
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

XIII. Kizárások
-

A Biztosítót nem terheli helytállási kötelezettség, ha a Biztosított jelen Különös Feltételek
szerint megkötött szerződés hatálya alatt többes-ügynök alvállalkozója vagy bármilyen
biztosító függő közvetítője lesz.

-

A Biztosítót nem terheli helytállási kötelezettség, azokért a károkért, amelyekért a
Biztosítottat foglalkoztató vagy megbízó Alkusz Felelősségbiztosítása sem állna helyt.

-

Nem áll fenn a Biztosító helytállási kötelezettsége, ha a Biztosított nem vett részt a
károkozásban érintett termék - Bit. előírásainak megfelelő – oktatásán és továbbképzésen.

-

A biztosítási fedezet nem terjed ki a bűncselekmény elkövetésével okozott károkra.

-

A kockázatviselés nem terjed ki maradékjoggal rendelkező életbiztosítási termékekkel
kapcsolatos - hibás vagy utólag hibásnak bizonyult - tanácsadásból eredő kárigényekre.

-

A biztosítási fedezet nem terjed ki sérelemdíjjal kapcsolatos igényekre.

XIV. Kárbejelentési kötelezettség
A Szerződő és Biztosított kárbejelentéséhez az ÁFSZF vonatkozó előírásain túl az alábbi dokumentumokat
köteles csatolni:
- Biztosított munka- vagy megbízási szerződése
- Megbízó Alkusz cég Szakmai Felelősségbiztosítási szerződésének feltétele
- Megbízó Alkusz cég Szakmai Felelősségbiztosítási szerződésének létezésigazolása
- Kárüggyel kapcsolatos teljes dokumentáció
- Szakmai Felelősségbiztosító helytállásáról szóló dokumentáció
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