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Mire terjed ki a 
biztosítás? 

 

    Mire nem terjed ki a biztosítás? 

 

       Figyelem!   

        

Milyen korlátozások vannak a  

 
  

             

 

 

           

  
 

Biztosítási termékismertető  

Társaság (Biztosító): Chubb European  Group  SE  (székhelye: 92400 Courbevoie, Franciaország, 
cégjegyzékszáma: 450327374 RCS Nanterre), amely Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb 
European Group SE Magyarországi Fióktelepén (1054 Budapest, Szabadság tér 7.,  tel.: (06 -1) 487 -4087)  keresztül 
fejti  ki. A Biztosító tevékenységét a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution – ACPR) engedélyével és felügyelete mellett folytatja, helyi hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank 
(Budapest) látja el. 

Termék: Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása  

Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető csak egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása az 
Általános és Termékfelelősség biztosítás által fedezett, illetve a fedezetből kizárt kockázatoknak, és az egyéb fontos 
tudnivalóknak. 

Teljeskörű tájékoztatás a Biztosító Általános Felelősségbiztosítási Feltételeiben (ÁFF) található. Kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezeket a dokumentumokat, melyek megtalálhatók honlapunkon a http://www2.chubb.com/hu-hu/ 
címen. 
Figyelem!  Ez a biztosítási  termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét.  

Milyen  típusú  biztosításról van szó?  

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása főként a jelenlegi és jövőbeli igazgatókra, igazgatósági tagokra, illetve a 
felügyelő bizottság tagjaira terjed ki, azok kötelezettségmulasztása, hanyagsága, téves vagy félrevezető nyilatkozata, 
illetve munkáltatóként elkövetett jogsértése esetére egyaránt. Pótdíj ellenében visszamenőleges hatály is igényelhető, 
amennyiben utólag igazolható, hogy a szerződés pillanatában a káresemény nem volt még ismert. Hasonló módon van 
lehetőség utófedezet vásárlására is, amely a felelősségbiztosítás megszüntetése után is fizet meghatározott ideig, ha az 
utólag felbukkanó kárigény eredete a biztosított időszak alatt történt. 

 A jelenlegi és jövőbeli

igazgatókra,

 A  jelenlegi és jövőbeli 

felügyelőbizottsági tagokra, 

 Azok kötelezettség  mulasztása,

hanyagsága,  téves vagy

félrevezető nyilatkozata, 

 Valamint  munkáltatóként 

elkövetett jogsértéseikre 

A Biztosító helytállási kötelezettsége a 

Biztosított jogszabályban 

meghatározott kártérítési  

felelősségének mértékéig terjed.  

 Szakmai felelősségi  károkra   

 Olyan károkra,  amikor a  vezető tisztségviselő személyes 

haszonszerzése megállapítható  

 Ha az adott cselekmény bűncslekménynek  minősíthető  

 Szándékos mulasztás esetén  

 Jogszabálysértés esetén  

A Felelősségbiztosítás ÁFF-je további kizárásokat tartalmaz 

!   

! A Biztosító által térített minden kár esetében önrészt kell

fizetni, melynek konkrét összegét a Biztosítási részletező

tartalmazza.

A Biztosító a Biztosítási részletezőn feltüntetett kártérítési

limit összegéig téríti meg a keletkezett kárt.

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása  

A fedezet a részletezőben meghatározott biztosítási időszakon

belül bekövetkezett káreseményre nyújt biztosítási védelmet.

biztosítási  fedezetben?  

http://www2.chubb.com/hu-hu/
http://www2.chubb.com/hu-hu
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Hol érvényes a biztosításom? 

 Magyarországon, kivéve, ha a Biztosítási részletező másképpen rendelkezik. 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

A biztosítás kötésekor 

  A Biztosító a Biztosítási Szerződést a Szerződő/Biztosított által a Biztosító részére tett írásbeli ajánlat alapján 
köti  meg, mely a  Biztosítási Szerződés elválaszthatatlan részét  képezi.  

A biztosítási szerződés fennállása alatt 

 Kármegelőzési kötelezettség, annak érdekében, hogy az esteleges biztosítási káresemény hatásait csökkentse. 

 Közlési és változás-bejelentési  kötelezettség, ha biztosítás megkötésekor fenálló  adataiban változás következik  
be. A változások a Biztosítónak való  bejelentés  időpontjától hatályosak.  

Ha kára van 

 A  Biztosítót haladéktalanul, legkésőbb azonban az eseményről való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt)  
napon belül értesíteni, és követni a Biztosító utasításait.  

  Az esemény körülményeinek megállapításához szükséges magyarázatokkal  és bizonyítékokkal szolgálni a 
Biztosító részére, valamint  a Biztosító által lefolytatott vizsgálatokat  elősegíteni, és mellékelni minden, az  
esemény körülményeinek  megállapításához szükséges dokumentumot,  valamint a Biztosított nyilatkozatát a 
kárért való felelősségének fennállása tárgyában.    

  A káresemény részletes körülményeit illetően a Biztosítási részletezőben megjelölt kiszervezett tevékenységet  
végző  partnerneknek  pontos  és  egyértelmű felvilágosítást kell adni.  

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A biztosítási díjat  -banki átutalással- közvetlenül  a Biztosító részére kell  megfizetni  az általa kiállított számla 
alapján.  

A biztosítási díj összegét a Biztosítási részletező tünteti fel. 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

 Kezdete: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 0 óra 00 percében. 

 Vége: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 24 óra 00 percében. 

 Ennél  korábban szűnik meg a Felelősségbiztosítás, ha azt  bármelyik fél felmondja,  a Biztosított  a 
megállapított díjat nem fizeti meg, vagy ha az  ÁFF-ben szereplő  valamely  további  megszűnési ok  
bekövetkezik.  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

 A Biztosított  jogosult 30 napos felmondási idővel, a biztosítási időszak  végére írásban felmondani a biztosítási  
szerződést.  

 Figyelem! A Felelősségbiztosítás ÁFF-je további megszűnési módokat tartalmaz! 


