
Biztosított fedezetek:

 Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete: a 
biztosított vezetői, illetve ellenőrzési tevékenység folytatása során, 
azzal összefüggésben – az ügyvezetésre, vezetésre, ellenőrzésre 
vonatkozó szabályok megszegése folytán – okozott tisztán vagyoni 
károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.

 Társasági fedezet: olyan harmadik személynek okozott kár megtérítése 
alól mentesít, amelyet a biztosított vezetői tevékenysége során 
elkövetett szabályszegéssel okoz, és amelyért a szerződő társaság a 
biztosított helyett helytáll és helyette a kártérítés összegét megtéríti.

 Társasági értékpapírok fedezete: a szerződő társasággal szemben 
érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár megtérítése alól 
mentesíti a szerződő társaságot.

A biztosító mentesíti továbbá a biztosítottat, illetve helyette a szerződő 
társaságot az alábbi költségek viselése alól, feltéve, hogy a biztosítási 
eseménnyel összefüggésben merülnek fel:

• Hivatalos vizsgálat és a hivatalos vizsgálatot megelőző költségek 
fedezete;

• Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete;

• Leányvállalati fedezet;

• Nem ügyvezető igazgatósági tagok védelme;

• Külső igazgatói megbízatás;

• Egészségvédelem és munkabiztonság megsértése esetén a jogi 
védekezés költségeinek fedezete;

• Büntetőeljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségének 
fedezete;

• Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos 
eljárás költségei;

• Jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek fedezete;

• Sürgős jogi védekezés fedezete;

• Vezetői kivásárlás.

Biztosítható tevékenységek:

• Vezető tisztségviselők (ügyvezetők) vezetői tevékenysége;

• Vezető állású munkavállalók vezetői tevékenysége;

• Felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési tevékenysége.

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:
• Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosításának feltételei,
• 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?
A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás keretében a biztosító  – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, 
a biztosítási díj megfizetése ellenében –  a vezető isztségviselői tevékenység folytatásával a szerződő társaságnak vagy harmadik 
személynek okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, feltéve, ha ezért a biztosítottat kártérítési 
felelősség terheli. A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a szerződő társasággal szemben érvényesített 
értékpapírokkal kapcsolatos kár miatti kárigényekre is.
A Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása ügyvezetők, vezető állású munkavállalók, valamint 
felügyelő bizottsági tagok tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítást, a szerződő társaság helytállásának esetére ún. “társasági 
fedezetet”, továbbá társasági értékpapírok fedezetét tartalmazó biztosítási termék.

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

Nysz.: 20544

 Biztosítási összeg: a biztosító a biztosítási szerző-
désben meghatározott biztosítási eseményenkénti és 
biztosítási időszakra szóló biztosítási összeg erejéig 
teljesíti a biztosítási szolgáltatást.

 Önrészesedés: a biztosító a biztosítási szerződésben 
meghatározott önrész kárösszegből való levonásával 
teljesíti a biztosítási szolgáltatást.

 Biztosító mentesülése: a biztosító mentesülhet a 
szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelő-
zési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy 
súlyosan gondatlan megsértése esetén. Esetenként a 
biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, pél-
dául, 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 
biztosított által a biztosítási szerződés létrejötte 
előtti meghatározott időpontot (retroaktív fedezet 
kezdő időpontját) követően tanúsított jogellenes 
és károkozó magatartás miatt érvényesített azon 
kárigényekre nyújt fedezetet, amelyet – a kiterjesztett 
kárbejelentési időszak kivételével – a biztosítottal 
szemben az adott ügy kapcsán első alkalommal a 
biztosítási szerződés hatálya alatt érvényesítenek és 
amelyet legkésőbb a szerződés megszűnését követő 
30 napon belül a biztosítónak bejelentenek.

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?
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Biztosítási termékismertető
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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 biztosító kockázatviselése a biztosítási ajánlaton feltüntetett területen okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra 
nyújt fedezetet.

Hol érvényes a biztosításom? 


