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Milyen típusú biztosításról van szó?
A biztosítási részletezőn megnevezett tevékenység / és vagy működési terület folytatójaként a megbízónak és esetlegesen
harmadik személynek okozott szerződésen belüli károkozás fedezete, amiért a magyar, vagy a feltüntetésre került “
alkalmazandó jog”-ként megjelölt jog szerint felel.

Mire terjed ki a biztosítás?
Nevesített szakmai tevékenység kapcsán a megbízónak okozott személyi sérülés, dologi kár, tisztán
pénzügyi veszteség ,
Szakmai kötelezettségszegés mulasztás (szakmai műhiba)
Személyhez fűződő jog megsértése
Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése
Internettel kapcsolatos felelősség
Jogi védelmi költségek
Szakmai tevékenységének végzésével kapcsolatosan harmadik személyek által a Biztosított részére átadásra
került dokumentumok vagy elektronikus nyilvántartások pótlása (limitálva)
Alvállalkozók automatikus fedezete csak és kizárólag a biztosítottnak végzett munkákra. Feltétele: a
szakmai felügyeletet a biztosított gyakorolja és a kárigényt a biztosított ellen érvényesítik.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Bármely adó, biztosítottra kirótt bírság vagy pénzbüntetés
Bármely termék visszahívása
Üzleti titok megsértése
Versenyellenes magatartás
Kötbér, jogszabálynál szigorúbb vállalás
Pontatlan költség-és díjkalkuláció
Mechanikus, elektronikus és telekommunikációs hibák (kivéve, ha ez a fő tevékenység)
fizetésképtelenség
közös vagy kapcsolt vállalkozások egymásnak okozott kárai
bűncselekmény
szabadalom, üzleti titok
környezetszennyezés
adósságok, tartozások,
háború, terrorizmus
Kormányzati vagy felügyelőhatósági intézkedések
Gazdasági szankciók
Fentieken túl egyedi szakmákra a szerződésben külön kizárások is kerülnek, ezeket a biztosítási ajánlat/kötvény
tartalmazza.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
az ún. következményi (indirekt, tapadásos) károkra korlátozottan terjed ki a fedezet
Biztosított saját költségei
Szándékos, súlyos gondatlanság megnevezett esetei
Cégcsoporton, tulajdonosi körön belüli károkozás
Biztosítónak be nem jelentett tevékenységekre nem állunk fedezetben

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződésben meghatározott területi hatályon belül érvényesített kárigényekre

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•
•
•
•

Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség
Kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. A kárkörülmény bejelentése is kötelező ( még nincs
érvényesített igény, de tudomást szerez a biztosítot valamely esetről, amely akár kárhoz vezethet)
Biztosító kérdéseire valós válaszok
Friss kárelőzmény nyilatkozat
Tájékoztatási kötelezettség a legutolsó adatközléshez képest bármely változásról. Amennyiben a
biztosítási nyilatkozatban szereplő árbevétele 20%-kal nagyobb eltérést mutat az előző évihez képest
évforduló előtt max 30 nappal értesíteni kell a biztosítót.
a kárigény haladéktalan bejelentése a biztosítónak
A Biztosított köteles támogatni a Biztosítót a kárfelmérésben és kárrendezésben. Jognyilatkozatot nem
tehet, kárigényt nem ismerhet el, egyezséget nem köthet, ha ez fennáll, nem kötelező érvényű a biztosítóra.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
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Az első biztosítási díj (első díjrészlet) a szerződés megkötésekor, (a díjbekérőn szereplő határidőig) minden további
díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre vonatkozik.
Az egy biztosítási időszakra járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell megfizetni, amennyiben a felek ettől
eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy évnél rövidebb határozott időtartamú
biztosítás díjfizetése egyszeri.

Mikortól meddig Start a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége határozott tartam esetén a
kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam esetén fordulónapon évente automatikusan
megújul (amennyiben nem kerül felmondásra).
• Amennyiben a szerződés tartalmaz „Felfedezési időszak”-ot ( kárbejelentési időszak kiterjesztését), és az erre
vonatkozó pótdíjat a szerződés megszűnésekor megfizették, úgy a biztosítás megszűnéséig elvégzett munkákra
vonatkozóan későbbi kárbejelentés is tehető, ezen időszak végéig.
• Opcionális bizonyos esetekben: Visszamenőleges hatály: a szerződésben leírt tartamig (csak a még nem ismert
káresetekre)

