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Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása 
Sérelemdíj záradék 
 
 

A jelen záradék alkalmazásával a 2014. január 1-i 
kockázatviselési kezdetű ügyvédek kötelező szakmai 
felelősségbiztosítására létrejött biztosítási szerződést a 
szerződő felek 2014. március 15-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítják.  
 
 
1. A jelen záradék szerint felelősségbiztosítási esemény 
más személyiségi jogának megsértéséből eredő olyan 
nem vagyoni sérelem bekövetkezése, amely miatt a 
biztosított a magyar anyagi jog szabályai szerint 
sérelemdíj megfizetésére köteles, feltéve, ha az nem 
minősül biztosítási fedezetből kizárt nem vagyoni 
sérelemnek. 

  
2. A jelen záradék alkalmazásában sérelmet szenvedett 
fél a biztosítási szerződés alapján az a természetes 
személy, aki személyiségi jogának megsértése miatt (nem 
vagyoni sérelme) miatt sérelemdíjra jogosult. 
 
3. A jelen záradékkal módosított biztosítási szerződés 
szempontjából  

a) a személyiségi jog megsértésének időpontja az a 
nap, amikor az azt előidéző cselekményt a biztosított 
elkövette, folyamatos magatartással megvalósuló 
személyiségi jogsértés esetén a személyiségi jog 
megsértésének megkezdése. Amennyiben a 
személyiségi jog megsértése mulasztással valósult 
meg, az okozás időpontja az a nap, amikor a 
biztosított az elmulasztott cselekményt még a nem 
vagyoni sérelem bekövetkezése nélkül pótolni tudta 
volna. 

b) A nem vagyoni sérelem bekövetkezésének időpontja 
a személyiségi jog megsértése.  

c) A nem vagyoni sérelem bejelentésének időpontja az 
a nap, amikor a biztosított a nem vagyoni sérelem 
bekövetkezését a biztosítónak írásban bejelentette. 
Jelen záradék alkalmazása során írásbeli 
bejelentésnek minősül  
- az e-mail útján történő közlés is a közlés 

napjával, amennyiben azt a biztosító – akár e-
mail útján, akár más írásos formában – 
visszaigazolta 

- a biztosító internetes oldalán  
(https://www.allianz.hu/www/hu/karrendezes_
ugyintezes.html) történő bejelentés. 

 

4. Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több 
sérelmet szenvedett fél (jogosult) megalapozott 
sérelemdíj iránti igényeinek együttes összege meghaladja 
a biztosítási eseményenkénti kártérítési limitet, akkor a 
sérelemdíjra jogosultak sérelemdíj iránti igényeinek 
megtérítése olyan arányban történik, amilyen arányban 
a biztosítási eseményenkénti kártérítési limit aránylik a 
megalapozott sérelemdíj iránti igények együttes 
összegéhez. 
 
5. Amennyiben több személy közösen okoz személyiségi 
jog megsértésével vagyoni hátrányt a sérelmet szenvedett 
félnek, és a biztosított felelőssége mással egyetemleges, a 
biztosító helytállási kötelezettsége csak a biztosított 
felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a személyiségi 
jogsértést elkövetők felróhatóságának arányát nem lehet 
megállapítani, akkor a biztosító a közrehatásuk arányában 
téríti meg a sérelemdíjat. Ha a közrehatás arányát sem 
lehet megállapítani, a biztosító úgy teljesít, mintha a 
sérelemdíj megtérítéséért való felelősség az elkövetők 
között egyenlő arányban oszlana meg. Ugyanezen szabály 
alkalmazandó a személyiségi jog több személy általi közös 
megsértése esetén. 
 
6. A biztosítási szerződés 6. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
6. A biztosítási fedezetből kizárt károk  
 
6. A biztosítási fedezetből kizárt károk/nem vagyoni 
sérelmek  
 
A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki  
6.1. a biztosított által vállalt, jogszabályban megállapított 
felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen 
alapuló kárigényekre, 
6.2. a megbízási szerződésben foglaltakon való 
túlterjeszkedésből, és/vagy megbízás nélküli ügyvitelből 
származó károkra,  
6.3. ha a kár nem a biztosított szakmai és ügyviteli 
tevékenységre irányuló megbízás alapján történt eljárás 
következménye, 
6.4. a biztosított szakmai és ügyviteli tevékenység díja, 
illetve a költségtérítés tárgyában kialakult vita 
következtében előterjesztett károkra, ide értve az ügyvédi 
munkadíjjal kapcsolatos és a pontatlan költség 
kalkulációból eredő károkat is, 
6.5. pénz, értékpapír eltűnésével, ellopásával, 
megsemmisülésével kapcsolatos károkra,  
6.6. arra a kárra, amely a letétként vagy egyéb, 
visszaszolgáltatási kötelezettséggel járó jogcímen átadott, 
illetve átutalt pénzösszeggel való elszámolás elmaradása 
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miatt keletkezett, kivéve, ha a biztosított az átvett 
összeggel azért nem tud elszámolni, mert azt tévedésből, 
megtévesztésből, vagy neki felróható módon 
(figyelmetlenség) jogosulatlanul fizette ki a jogügyletben 
résztvevő másik fél részére,   
6.7. a biztosított vagyonkezelői (ideértve a bizalmi 
vagyonkezelésre szóló megbízásokat is), adótanácsadói, 
társadalombiztosítási tanácsadói, pénzügyi és egyéb 
üzletviteli és tanácsadói tevékenység során okozott 
károkra, 

6.8. a biztosított által végzett pénzügyi közvetői, 
felszámolói, szabadalmi ügyvivői,  ingatlanközvetítői 
tevékenységet, illetőleg hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység során okozott károkra. (A 
biztosító a jelen biztosítási fedezettől elkülönülő önálló 
felelősségbiztosítási szerződésekben biztosítja ezeket a 
tevékenységeket.) 
6.9. a megbízás teljesítésében jogszerűen résztvevők 
egymásnak okozott káraira,  
6.10. azon társas vállalkozásnak okozott károkra, 
amelyben a biztosított vezető tisztségviselő,  
6.11. a bűncselekménnyel okozott károkra,  
6.12. USA, Kanada joghatósága alapján érvényesített 
károkra,  
6.13. minden olyan kárra, mely az EU, ENSZ vagy 
bármilyen nemzetközi embargó ellenes 
tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal 
bármilyen módon összefüggésben van, továbbá ezen 
területeken okozták vagy a kár itt következett be,  
6.14. környezetszennyezéssel kapcsolatos károkra, 
6.15. az olyan kárigényekre, amelynek oka hasadóanyagok 
robbanása, nukleáris reakció, nukleáris robbanás, 
sugárzás, elektromágneses mező vagy elektromágneses 
sugárzás (pl. mobiltelefon) vagy radioaktív szennyezés, 
tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a 
biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek 
minősülő események okozták- e, vagy sem,  
6.16. az olyan kárra, amelynek oka 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 kizárások – ahol az értelmezhető - a nem vagyoni 
sérelemre, sérelemdíj megfizetése iránti igényekre, 
külön említés nélkül, egyaránt vonatkoznak. 
 
7. A biztosító a jelen záradék szerinti fedezetbővítést 
pótdíj felszámítása nélkül biztosítja. 
 
8. Jelen záradékban nem szabályozottak vonatkozásában 
a szerződésmódosítással nem érintett biztosítási 
szerződésbeli rendelkezések irányadók. 
 
 
      
   Allianz Hungária Zrt. 
 
 


