
Biztosított fedezet:
 Szakmai felelősségbiztosítás:

A biztosítás a biztosított szakmai szolgáltató 
tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – 
foglalkozási szabályok megszegése folytán -  okozott 
tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak megtérítése alól 
mentesíti a biztosítottat.
Tisztán vagyoni kár: minden olyan kár, mely nem 
személyi sérüléses kár, nem dologi kár és nem is ilyen 
kárra vezethető vissza..

A biztosítási feltételben meghatározott esetben 
személyi sérüléses és dologi károkat is fedez a 
biztosítás.

Biztosítható szakmai tevékenységek:
• társasházkezelés;
• felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói 

tevékenység;
• szakfordítói, tolmácsolási tevénység;
• önálló bírósági végrehajtói tevékenység;
• veszélyes áru biztonságos szállításával kapcsolatos 

tanácsadás;
• közjegyzői tevékenység;
• szabadalmi ügyvivői tevékenység;
• felszámolók tevékenysége;
• igazságügyi szakértői tevékenység;
• üzletviteli tanácsadás;
• hivatali felelősség. 

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek:
(meghatározott szakmai tevékenységekre)

• a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
•  a biztosítás területi hatályának kiterjesztése.

A szerződő által választott biztosítási összeg a 
biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben 
meghatározott biztosítási eseményektől eltérő 
káresemények.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételek 
kockázatkizárásról szóló fejezeteiben 
meghatározott események, illetve az ezekből eredő 
károk.

 Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel 
kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett 
további kizárások, korlátozások.

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás  a biztosítási feltételekben olvasható. 
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
• Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény;
• Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések.
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási 
termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a 
biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást 
teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. A szakmai 
felelősségbiztosítás alapján – a biztosítási szerződési feltételekben meghatározottak szerint - a biztosító mentesíti a biztosítottat a 
szakmai szolgáltató tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) 
megtérítése alól, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás?

Nysz.: 20538

 Biztosítási összeg: a biztosító a biztosítási 
szerződésben meghatározott biztosítási 
eseményenkénti és biztosítási időszakra szóló 
biztosítási összeg erejéig teljesíti a biztosítási 
szolgáltatást.

 Önrészesedés: a szolgáltatást  a szerződésben 
meghatározott önrészesedés mértékével 
csökkenteni kell.

 Biztosító mentesülése: a biztosító mentesülhet 
a szolgáltatási kötelezettsége alól, például 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, 
a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség 
szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése 
esetén. Esetenként a biztosító szolgáltatási 
kötelezettsége nem áll be, például, a közlési és 
változás bejelentési kötelezettség megsértése 
esetén vagy ha a biztosított nem tesz eleget 
a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel 
kapcsolatos kötelezettségének és emiatt lényeges 
körülmények kideríthetetlenné válnak.

 Időbeli hatály: a biztosító kockázatviselése 
a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, 
bekövetkezett és legkésőbb a szerződés 
megszűnését követő 30 napon belül bejelentett 
károkra terjed ki (kivéve, ha az időbeli hatály 
kiterjesztésére került sor).

Milyen korlátozások vannak a biztosítási  
fedezetben?

Szakmai felelősségbiztosítás   
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt. 
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A biztosítási díjat:

• készpénzátutalási megbízással (csekken),

• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),

• átutalási megbízással,

• bankkártyával fizetheti.

A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási 
idő megtartásával felmondhatja.

A biztosítás megszűnhet:

• a felek közös megegyezésével,

• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,

• a biztosítási érdek megszűnésével,

• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,

• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt 
felmondásával,

• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,

• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét 
követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,

• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől 
és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a 
szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint

• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés 
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A szerződőt, illetve a biztosítottat:

• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,

• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,

• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség

• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

 A biztosítás a  Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkat fedezi (kivéve, ha a területi hatály 
kiterjesztésére kerül sor).

Hol érvényes a biztosításom? 


