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Fontos Tájékoztatás  

A jelen biztosítási feltételek az Ön biztosítási szerződésének (kötvényének) elválaszthatatlan részét képezik. 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az Ön igényeivel és 
megértse az abban foglalt rendelkezéseket és kikötéseket. Ha bármely javítás szükségessé válna kérjük, hogy 

vegye fel a kapcsolatot a biztosításközvetítőjével. 

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása  
A Biztosító, a Szerződő és a Biztosított közötti, a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításához kapcsolódó jogviszonyra a 
Biztosítási Részletező és az annak elválaszthatatlan részét képező jelen kötvény az irányadó. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Biztosítási Részletezőt, különösen azokat a rendelkezéseket, amelyek korlátozhatják a 

biztosítási fedezetet. 

A jelen feltételekben félkövér betűkkel írt szavak és kifejezések egyedi jelentése a 3. Cikkben (Meghatározások) került 

meghatározásra. 

1.  Biztosítási Megállapodás  - Biztosítási  Kockázat, Biztosítási Esemény  

A jelen biztosítás a Biztosítottnak a tisztsége betöltéséhez kapcsolódó Kárért fennálló jogi felelősségére nyújt fedezetet a jelen 

kötvényben és a Biztosítási Részletezőben meghatározottak szerint. 

A jelen biztosítás alkalmazásában a biztosítási esemény jelentése: Kárigény felmerülése, vagy a Biztosított Személlyel 
szemben indított Vizsgálat, vagy a Társasággal szemben benyújtott Értékpapír-alapú Kárigény felmerülése, amely a 

Kötvény Tartama vagy a Felfedezési Időszak (amennyiben van ilyen) első alkalommal következik be. 

A Biztosítási Esemény bekövetkezésekor a Biztosító megtéríti 

A.  A Biztosított Személy nevében, a Kötvény Tartama során a Biztosított Személlyel szemben első alkalommal 
benyújtott Kárigénnyel kapcsolatos összes Kárt, kivéve, ha az adott Kárt a Társaság megtérítette; 

B.  A Társaság nevében, a Kötvény Tartama során a Biztosított Személlyel szemben benyújtott Kárigénnyel 
kapcsolatos összes Kárt, kivéve, ha az adott Kárt a Társaság megtérítette, vagy megállapodott az adott Kár 
megtérítésében; 

C.  A Társaság nevében, a Kötvény Tartama során első alkalommal benyújtott Értékpapír-alapú Kárigénnyel 
kapcsolatos összes Kárt, 

D.  A Biztosított Személy nevében, egy Vizsgálat vonatkozásában az összes Jogi Képviseleti Költséget és a Társaság 
által megtérített összes Jogi Képviseleti Költséget. 

A jelen biztosítást veszteségek (károk) elleni biztosításként került megkötésre. 

2.  Kiterjesztések  

A jelen biztosítási kötvény egyéb részeinek a rendelkezései változatlanul érvényesülnek a biztosítási fedezetre vonatkozó alábbi 

kiterjesztések hatálya alatt. 

2.1  Side A limit fenntartása 

Ha a Biztosító az 1.A, 1. B vagy 1. C fedezetek alapján fizet kártérítést, a Felelősségi Limit csak az 1. A fedezet 

vonatkozásában kerül feltöltésre kifizetés összegével azonos összegben, a Felelősségi Limit feltételeivel összhangban, az 

eredeti Felelősségi Limit maximális összegének erejéig. 

2.2  Vezető Tisztségviselőkre vonatkozó További Többlet Limit 

A Biztosító a Társaság valamennyi Vezető Tisztségviselője nevében, vagy azok részére kártérítést nyújt a Nem 

Megtéríthető Károk vonatkozásában a Biztosítási Részletező 4. pontjában foglalt További Egyedi Többlet Limit 
erejéig, akár az Egyedi Kár részét képező Kárigények vagy Vizsgálatok vonatkozásában, akár egyéb módon, feltéve, 

hogy 

a. a Felelősségi Limitet; 



 

 

  
 

 
 
 

CHUBBHDO19-01 H 

3 

     

   

 

        

  

     

       

        

   

    

 

       

 

         

 

   

     

   

   

 

   

 

       

  

    

     

    

     

  

    

  

    

   

    

 

  

     

     

      

       

   

        

  

     

b. az adott Kárra fedezetet nyújtó, bármely egyéb vezető tisztségviselő felelősségbiztosítást, 

c. bármely vezető tisztségviselő részére rendelkezésre álló bármely egyéb kártérítési lehetőséget 

kimerítették. 

A Biztosítási Részletező 4. pontjában meghatározott Egyedi További Többlet Limit a Biztosítási Kötvény 3. 

pontjában foglalt Összesített Felelősségi Limitet meghaladóan érvényesül. 

A Biztosítási Részletező 3. pontjában foglalt Összesített Felelősségi Limit a Biztosító által a jelen Kiterjesztés 
alapján, az összes Kárra vállalt teljes felelősség felső határa valamennyi vezető tisztségviselő vonatkozásában, 
függetlenül a Biztosítási Részletező alapján benyújtott kárigények számától, a kártérítés összegétől, illetve az igényt 

benyújtó vezető tisztségviselők számától. 

A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

2.3  Leányvállalatok 

i.  Ha a Kötvény Tartama alatt a Társaság megszerez egy entitást, oly módon, hogy az Leányvállalattá válik, 
amely 

a. eszközeinek az összértéke alacsonyabb, mint a Biztosítási Részletező 12. pontjában megjelölt Akvizíciós 
Limit és 

b. Értékpapírjait nem jegyzik az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin, 

úgy a jelen Kötvény - a Biztosítónak küldött külön értesítés vagy további fizetendő biztosítási díj nélkül - automatikusan 

kiterjed az adott Leányvállalatra, de kizárólag a Jogellenes Cselekmény fedezet vonatkozásában, az adott entitás 

Leányvállalattá válásának időpontjától. 

ii.  A jelen 2.3 Kiterjesztés alkalmazásában az 1933. évi Értékpapírtörvény 144A szabálya alapján jegyzett 
értékpapírok nem minősülnek az Amerikai Egyesült Államok bármely tőzsdéjén nyilvánosan jegyzett 
Értékpapíroknak. 

iii.  a Kötvény  Tartama  során megszerzett bármely olyan  Leányvállalat  esetében, amelyre  nem  nyújt fedezetet a  

fenti (i) pont, a Biztosítási Részletező  fedezetei az akvizíció időpontjától számított 60 napig automatikusan 

kiterjednek.  A Biztosító  írásbeli hozzájárulásával,  további biztosítási díj megfizetése ellenében és a megfelelően  
kiegészített feltételek alapján,  a Biztosítási  Részletező  fedezetei kiterjeszthetők  az adott  Leányvállalatra  a 

60. napot meghaladó időtartamra is, de  kizárólag a Jogellenes  Cselekmény  vonatkozásában,  az adott entitás 

Leányvállalattá  válásának időpontját követően.  

iv. Ha a Társaság a Kötvény Tartama előtt vagy alatt, egy Leányvállalatot értékesít vagy felszámol, a jelen 
Kötvény hatálya változatlanul kiterjed az adott Leányvállalatra, de kizárólag az értékesítés vagy felszámolás 

időpontját megelőző Jogellenes Cselekmények vonatkozásában. 

v. A Biztosító csak azon időtartam alatt felelős a Jogellenes Cselekmény vonatkozásában bekövetkezett 

bármely Kárért, amely időtartam alatt az entitás Leányvállalat. A Biztosító a megszerzett Leányvállalat 
Vezető Tisztségviselőinek vagy Munkavállalóinak Jogellenes Cselekményeire vonatkozóan a jelen 
Kötvényt kiterjesztheti az adott entitás Leányvállalattá válását megelőző időszakra is, a Biztosító által előírt 

további feltételek és kikötések alapján, és a vonatkozó díj megfizetése ellenében. 

2.4  Sürgősségi Költségek és Kiadások 

Ha a Biztosított Személy nem tudja beszerezni a Biztosító előzetes írásbeli jóváhagyását a Jogvédelmi Költségek, 

Jogi Képviseleti Kiadások, Óvadéki Költségek, Public Relations Kiadások, Krízisköltségek és Vizsgálatot 

Megelőző Költségek felmerülésével összefüggésben, úgy a Biztosító az előzetes írásbeli jóváhagyás helyett elfogadja 

az utólagos jóváhagyást is, feltéve, hogy az első ilyen költség felmerülését követő tizennégy napon belül kérelmet 

nyújtanak be a Biztosító jóváhagyása iránt. 

2.5  Nyugalmazott Vezető Tisztségviselők számára nyújtott fedezet 

A Biztosítási Részletező és Kötvény, annak lejárat időpontját követő korlátlan időszakra kiterjesztésre kerül 
bármely Nyugdíjas Vezető Tisztségviselő vonatkozásában, a velük szemben benyújtott Kárigények vagy ellenük 
indított Vizsgálatok tekintetében, de kizárólag azon Jogellenes Cselekmények vonatkozásában, amelyek azt 

megelőzően következtek be, hogy az érintett vezető tisztségviselők megszűntek Biztosított Személyekként eljárni. A 

jelen fedezet nem alkalmazható, amennyiben a Biztosítási Részletező és Kötvény helyébe egy másik, Vezető 
Tisztségviselők részére felelősségbiztosítási fedezetet nyújtó kötvény lép, vagy ha a megújítást követően a kötvény a 

továbbiakban már nem nyújt fedezetet a Nyugdíjas Vezető Tisztségviselőkre, 
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A jelen kiterjesztés nem alkalmazandó bármely olyan Nyugdíjas Vezető Tisztségviselőre, akinek a Vezető 
Tisztségviselői státusza (beosztása) egy Tranzakció következtében vagy a Szerződő fizetésképtelensége miatt szűnt 

meg. 

2.6  Felvásárlások és Összeolvadások, Kiválás 

Amennyiben egy Tranzakció hajtanak végre, a Biztosító kiterjesztheti a jelen Kötvényt a Kötvény Tartamának 
lejárati időpontját követő 72 hónapon belül első alkalommal bekövetkezett Kárigényekre, illetve egy Biztosított 
Személlyel szemben első alkalommal indított Vizsgálatokra, a Biztosító által előírt további feltételek és kikötések 
alapján, és a vonatkozó díj megfizetése ellenében. 

2.7  Külső Vezető Tisztségviselők 

i.  A Biztosítási Részletezőt kiterjesztésre kerül minden olyan magánszemélyre, aki a Társaság kifejezett kérése 

alapján bármely Külső Entitás hatóság által előírt irányítási szerve vagy annak a tagja, meghatalmazottja, 

felügyeletbizottsági tagja, vagy annak megfelelő szervezet tagja, e minőségében eljárva 

ii.  A jelen Kiterjesztés alapján nyújtott fedezet a Külső Entitás által nyújtott bármely kártérítést, valamint 

bármely érvényesíthető vezető tisztségviselői felelősségbiztosítást meghaladóan érvényesül, amennyiben az 

adott kártérítést a Külső Entitás vonatkozásában fizették meg. 

iii.  Ha a Külső Entitás vezető tisztségviselői felelősségbiztosítását a Biztosító vagy a Chubb Csoport bármely 

másik tagvállalata nyújtja, akkor a jelen Kiterjesztés alapján a Kárra vonatkozó fedezet teljes összesített összege 

az adott kötvény alapján a Külső Entitás vagy bármely Biztosított Személy részére megfizetett összeggel 
csökkentésre kerül. 

2.8  Vezetőség általi Kivásárlás 

Amennyiben egy entitás annak aktuális vezetősége általi kivásárlás következtében többé már nem minősül 
Leányvállalatnak, úgy a Biztosító a jelen Kötvényt az adott entitás vonatkozásában a kivásárlás időpontját közvetlen 
követő 30 napon keresztül hatályban tartja, de kizárólag a kivásárlást követően felmerült Jogellenes Cselekmények 
vonatkozásában. A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az ilyen Jogellenes Cselekményekre 
fedezetet nyújtó egyéb biztosítás van hatályban. 

2.9  Óvadéki Költségek, Krízisköltségek, Public Relations Kiadások & Jó Hírnév Védelmét szolgáló Kiadások 

A Biztosítási Kötvény  Kárként  fedezetet nyújt  

i.  az Óvadéki Költségekre; 

ii.  a Krízisköltségekre; 

iii.  a Public Relations Kiadásokra; illetve 

iv.  a Hírnév Védelmi Kiadásokra 

2.10  Kiadatási Eljárások  

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kiadatási Eljárás kapcsán felmerülő: 

i.  Jogvédelmi Költségekre; 

ii.  Óvadéki Költségekre; 

iii.  Krízisköltségekre; 

iv. Public Relations Kiadásokra; 

v. Jó Hírnév Védelmét szolgáló Kiadásokra; 

vi.  Tengeren Túli Utazások Költségre. 

2.11  Büntetőeljárás költségei 

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kárigényből vagy Vizsgálatból származó Büntetőeljárás 
Költségeire. 

2.12  Polgári bírságok és büntetések 

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a jogszabályok által a Kárigény vagy Vizsgálat nyomán kiszabott 
polgári bírságokra és büntetésekre, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok alapján ilyen megtérítés nem lehetséges vagy 

az ilyen károk biztosíthatók. 
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2.13  Foglalkozáshoz kapcsolódó Munkavédelem 

A 4.6 pontban foglalt Kizárásra tekintet nélkül, a Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt egy Biztosított Személy 
valamennyi olyan Jogvédelmi Költségére és Jogi Képviseleti Kiadására, amely olyan Kárigényhez vagy 

Vizsgálathoz kapcsolódik, amelyben a vád gondatlan emberölés, vagy annak bármilyen alakzata, vagy a 1974. évi 

Munkahelyi Egészségről és Munkavédelemről szóló brit törvény vagy bármely, más joghatóságban ehhez a törvényhez 
hasonló jogszabály bármely hasonló jogszabály megszegése. 

2.14  Vagyonelkobzás 

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kárigényből vagy Vizsgálatból származó Vagyonelkobzás 
Költségeire. A jelen Kiterjesztés alapján fennálló egyedi felelősségi limit Biztosított Személyenként nem haladhatja 

meg a 49,140,000 Forinttal egyenértékű összeget. A jelen Kiterjesztés alapján a Biztosító teljes (összesített) 

felelősségének felső határa nem haladhatja meg a 184,275,000 Forittal egyenértékű összeget, függetlenül a jelen Kötvény 

alapján benyújtott kárigények számától, a követelt összegtől vagy a kártérítési igényt benyújtó Biztosítottak számától. 

2.15  Vizsgálatot Megelőző Költségek 

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Biztosított Személy ésszerű mértékű és indokolt díjaira, 

költségeire és kiadásaira (ide nem értve az adott személy bármely díjazását, a rendelkezésre állásáért felszámolt költséget 

vagy bármely Társaság költségeit vagy állandó költségeit), amely közvetlenül az alábbiak vonatkozásában merülnek fel: 

i. bármely Előzetes Vizsgálat;  valamint  

ii.  bármely Előzetes Vizsgálathoz kapcsolódó bármely írásos értesítés vagy hivatalos testületnek benyújtandó 
jelentés elkészítése. 

2.16  Külföldi liberalizáció 

A kizárólag Külföldi Joghatóság alatt felmerülő Kárigények vagy Vizsgálatok tekintetében a Biztosító az adott 

Kárigényre vagy Vizsgálatra az adott Külföldi Joghatóság alatt megkötött Külföldi Kötvény azon kikötéseit és 
feltételeit alkalmazza, amelyek a Biztosított Személyre nézve kedvezőbbek, mint a jelen Kötvény kikötései és feltételei. 
Jelen rendelkezés kizárólag a jelen Kötvény Biztosítási Megállapodásaira és Meghatározásaira alkalmazandó, és 
semmilyen körülmények között nem alkalmazandó a jelen Kötvény bármely olyan kikötésére és feltételére, amely 

bármely módon a Felelősségi Limitekhez, az egyedi limitekhez, visszatartott összegekhez, egyéb biztosításhoz, a megújítás 
elmaradásához, eljárásokhoz, adókhoz, benyújtott követelésekhez és az Általános Feltételek 5. pontjában foglalt, a 

jogviták rendezését célzó eljárásokhoz, a Biztosítási Részletezőben tételesen felsorolt bármely elemhez vagy 

kikötéshez, vagy a Biztosítási Részletezőhöz csatolt záradékban foglalt bármely rendelkezéshez kapcsolódik. 

2.17  Származtatott Vizsgálati Meghallgatás 

A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Biztosított Személy Származtatott Vizsgálati Költségeire. 

2.18  Értelmezési Tanácsadó - Nemzetközi Értékpapír Jogszabályok 

A Jogvédelmi Költségek kifejezés kifejezetten magába foglalja a Biztosított Személynél, a saját joghatóságában 

azzal a céllal megbízott tanácsadóval kapcsolatban felmerült ésszerű és indokolt költségeket és kiadásokat, hogy a 

tanácsadó értelmezze és alkalmazza egy Külföldi Joghatóságban működő tanácsadó által, ebben a másik 

joghatóságban benyújtott Értékpapír-alapú Kárigénnyel összefüggésben megküldött tanácsot. 

2.19  Környezetvédelmi Jogszabályok Megszegése 

A Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján a Biztosító a Biztosított Személy részére vagy nevében megtéríti a 

Környezetvédelmi Eljárásokból származó összes Kárt a Biztosítási Részletező 9. pontjában foglalt kiegészítő 
limit erejéig, amely limit a Felelősségi Limitet meghaladóan, és nem annak részeként alkalmazandó. 

A kiegészítő limit nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

2.20  Kiber Adatvédelem és Titoktartás 

A jelen Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján a Biztosító a Biztosított Személy részére vagy nevében megtéríti 

azokat a Károkat, amelyek közvetlenül az alábbiakból származó Kárigényből származnak: 

a.  Bármely titoktartásra vagy nyilvánossághozatalra vonatkozó jog bármely olyan megtámadása, megszegése vagy 

csorbítása, ideértve az olyan Adatközlést is, amely a vonatkozó jogszabályok megszegésének minősül; 

b.  Adatközlő nyomtatványon megadott bármely Bizalmas Információ, vagy olyan információ engedély nélküli 

közlése vagy felhasználása, amely információ közlését vagy felhasználását jogszabály korlátozza. 
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A fenti fedezet a Biztosítási Részletező 10. pontjában foglalt kiegészítő limit erejéig érvényesül, amely limit a 

Felelősségi Limitet meghaladóan, és nem annak részeként alkalmazandó. 

A kiegészítő limit nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

2.21  Kárenyhítés 

A Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján, az 1A és 1B pontokban foglalt Biztosítási Megállapodások alapján, a 

Biztosító fedezetet nyújt a Biztosítottnak a Kárenyhítés során elszenvedett Kárára, feltéve, hogy: 

a. A Biztosított a Biztosító elvárható megelégedésére bizonyítja, hogy a Kárenyhítés körében felmerült ilyen 
Kár arányos és ésszerű mértékű, és a megalapozott elvárások alapján valószínűleg megelőzi vagy mérsékeli a 

lehetségesen bekövetkező Kárigényeket; és 

b. A kártérítést eredményező körülményekről az 5.D ponttal összhangban értesíti a Biztosítót, és 

c. bármely megtett intézkedéshez a Biztosító előzetesen, írásban hozzájárult (mely hozzájárulás alapos ok nélkül 
nem késleltethető és nem tagadható meg); és 

d. A Biztosítónak a Kárenyhítés körébe tartozó felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg annak a 

fedezett Kárnak az összegét, amely akkor merült volna fel, ha Kárigényt nyújtottak volna be a Biztosított 

Személlyel szemben; és 

e. A Biztosított eleget tesz arra vonatkozó bizonyítási kötelezettségének, hogy a Biztosítási Kötvény egyébként 

bármely alapul szolgáló Kárigényre fedezetet nyújtott volna. 

A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó a Társaság által bármely Biztosított Személlyel szemben potenciálisan 

fennálló, de ténylegesen nem érvényesített Kárigényre. 

A fenti fedezet a Biztosítási Részletező 11. pontjában foglalt kiegészítő limit erejéig érvényesül. 

2.22  Limit Feltöltés Megtérülés esetén 

Egy kártérítés kifizetése következtében lecsökkent Felelősségi Limit a Biztosító intézkedése okán megtérült 

összegnek megfelelő összeggel feltöltésre kerül azzal, hogy a Biztosítónak az ilyen megtérülés során felmerült ésszerű 

mértékű kiadásai levonásra kerülnek. 

3.  Meghatározások  

3.1  A jelen biztosítás alkalmazása szempontjából a Társasági törvény jelentése a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről. 

3.2  Óvadéki Költségek bármely óvadék vagy pénzügyi eszköz ésszerű mértékű díját jelenti (ide nem értve a járulékos 
költségeket), amely bármely joghatóságban biztosítja a Biztosított Személynek a bíróság által, bármely Kárigénnyel 
kapcsoltban előírt esetleges óvadéki vagy azzal egyenértékű kötelezettségét. Óvadéki Költségekre vonatkozó egyedi 

felelősségi limit a Felelősségi Limit 10%-ának felel meg. 

3.3  Polgári Törvénykönyv jelentése a a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 

3.4  Kárigény jelentése: A Biztosított Személlyel szemben, Jogellenes Cselekménnyel összefüggésben benyújtott vagy 

megindított: 

i.  bármely írásban benyújtott igény (követelés); 

ii.  bármely polgárjogi, hatósági vagy választottbírósági eljárás; 

iii.  bármely büntetőeljárás; 

iv. bármely hivatalos közigazgatási vagy felügyeleti eljárás; 

v. bármely közvetítői eljárás; 

vi.  pénzbeli, nem pénzbeli ideiglenes vagy méltányossági intézkedés vagy jogorvoslat; 

vii.  Származtatott Kárigény. 

Kárigény  szintén jelenti  

viii.  Bármely Kiadatási Eljárást: 
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ix. Egy Kárigény vonatkozásában a törvény által előírt elévülési időszakról vagy szerződéses elévülési 

rendelkezésről való lemondásra irányuló írásbeli kérelmet. 

x. bármely Értékpapír-alapú Kárigényt. 

3.5  Társaság a Szerződőt és bármely Leányvállalatát, vagy csődeljárás esetén az eljárás eredményeként csődvédelem – vagy 

bármely más joghatóság ezzel funkcionális egyező jogintézménye – alá került társaságot jelenti. 

3.6  Bizalmas Információ minden olyan információ, amelyet Biztosított bizalmas jellegűnek tekint, és amely a 
Biztosított munkavállalói, Vezető Tisztségviselői rendelkezésére áll, ideértve, de nem kizárólag: 

i.  Bármely üzleti célú megbeszélés vagy tárgyalás ténye vagy státusza; 

ii.  Bármely olyan információ, amely az azt közlő fél üzleti tevékenységéhez, ügyeihez, vásárlóihoz, ügyfeleihez, 
szállítóihoz, terveihez, terveihez, illetve piaci lehetőségeihez kapcsolódóan, ésszerű üzleti megítélés szerint 

bizalmas jellegű, vagy annak tekinthető; vagy 

iii.  A fenti (i) vagy (ii) pontokból származtatott bármely információ vagy elemzés. 

Nem tartozik a Bizalmas Információ körébe bármely olyan információ, amely a nyilvánosság számára elérhető vagy 

azzá válik  (kivéve a Biztosított által történt jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt); vagy az átvevő részére, a Biztosított 
általi közlést megelőzően, nem bizalmas jellegű információként elérhető volt; vagy jogszerűen az átvevő birtokában volt 

már az átvevő részére történő közlés előtt;  vagy az érintett felek írásban megállapodnak az információ nyilvános vagy 

közölhető jellegéről; vagy azt az átvevő a közölt információtól függetlenül fejleszti ki vagy az átvevő részére fejlesztik ki 
ilyen módon; vagy az információ jelentéktelen, hétköznapi jellegű, nyilvánvaló vagy használhatatlan. 

3.7  Krízisköltségek bármely ésszerű szakmai díjat, költséget vagy kiadást jelentenek, amelyek bármely, megfelelő 
képesítéssel és engedéllyel rendelkező 

i.  tanácsadó, pszichológus, pszichoterapeuta vagy más szakértő; vagy 

ii.  adótanácsadó; 

eljárása kapcsán merül fel, akit bármely Kárigény vonatkozásában a Biztosított Személy bízott meg a Biztosító 
előzetes írásbeli jóváhagyása alapján (amely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg). 

A Krízisköltségekre vonatkozó egyedi limit a Biztosítási Részletező 6. pontjában foglalt egyedi limit. 

3.8  Adatok a gépi eszközzel olvasható, digitális formában elérhető információt (a szoftverek kivételével) jelentik, annak a 

felhasználási vagy rendelkezésre bocsátási módjától függetlenül, különösen, de nem kizárólag a szövegeket, 
hangfelvételeket és a képeket. 

3.9  Jogvédelmi Költségek a Biztosító előzetes írásos jóváhagyásával (amely hozzájárulás alapos ok nélkül nem 
késleltethető és nem tagadható meg) a Biztosítottnál vagy a Biztosított oldalán, egy Kárigénnyel összefüggésben 
felmerülő, ésszerű és indokolt ügyvédi és más szakértői díjakat, költségeket és kiadásokat jelenti, amelyek közvetlenül a 

Kárigénnyel kapcsolatban, annak a kivizsgálása, az ahhoz kapcsolódó védekezés, annak a rendezése vagy ahhoz 
kapcsolódó fellebbezés kapcsán merülnek fel, azonban nem foglalják magukba bármely Biztosított Személy díjazását, 

a rendelkezésre állása költségét vagy bármely Társaság költségeit vagy működési költségeit. A Jogvédelmi Költségek 
magukba foglalják a Biztosított által a Biztosító jóváhagyásával megbízott jogvédelmi tanácsadón keresztül megbízott, 

képesített és engedéllyel rendelkező szakértő ésszerű és indokolt díjait, költségeit és kiadásait, amelyek egy 

Kárigényhez kapcsolódóan az értékbecslés, jelentés, értékelés, elemzés vagy a bizonyíték cáfolatának elkészítése 
kapcsán merülnek fel. 

3.10  Vagyonelkobzás Kiadásai az alábbi szolgáltatásoknak közvetlenül az adott szolgáltatások szolgáltatójának történő 
megfizetése olyan előzetes vagy ideiglenes végzés vagy intézkedés kapcsán, amely egy Biztosított Személy ingatlanján 

vagy személyes vagyontárgyain fennálló tulajdonjogokat elkobzására, ellenőrzésére, felfüggesztésére vagy 

befagyasztására, vagy a Biztosított Személy ingatlanján vagy személyes vagyontárgyain zálogjogot alapítására irányul a 

Kötvény Tartama során: 

i.  iskoláztatás; 

ii.  lakhatás; 

iii.  közműszolgáltatások; 

iv.  személybiztosítások. 

Ezek a kiadások kizárólag a bíróság által, az ilyen térítések teljesítése céljából elrendelt bármely személyi juttatások 

felhasználását követően kerülnek kifizetésre. 
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E költségeket a Biztosító a jelen pontban meghatározott intézkedések végrehajtásának megindulását követő 30. nap 

elteltét követően, legfeljebb egy 12 hónapos időszakra fizeti. 

3.11  Származtatott Igénybejelentés egy Társaság bármely részvényesének írásbeli felszólítását jelenti a Társaság 
igazgatósága, felügyelőbizottsága (vagy ennek megfelelő testülete) részére, a Társaság nevében bármely Biztosított 
Személlyel szemben, bármely Jogellenes Cselekmény kapcsán a polgári peres eljárás indítására. 

3.12  Származtatott Vizsgálat a Biztosított által lefolytatott belső vizsgálatot jelenti, melynek kizárólagos célja annak 

eldöntése, hogy a Társaság milyen módon válaszoljon egy Biztosított által kézhez vett Származtatott 
Igénybejelentésre, vagy egy Biztosított Személy által kézhez vett Származtatott Kárigényre. 

3.13  Származtatott Vizsgálat Költségei egy Biztosított Személynél a Biztosító kizárólagos előzetes, írásbeli 

jóváhagyásával felmerült indokolt és ésszerű díjakat, költségeket és kiadásokat jelenti, amelyek kizárólag a Biztosított 
Személynek az adott Biztosított Személyre vonatkozó Származtatott Vizsgálatra való felkészüléséhez és arra 

adott válaszához kapcsolódnak. 

A Származtatott Vizsgálat Költségei nem tartalmazzák a következőket: (i) bármely Biztosított Személy díjazását, 

a rendelkezésre állásuk díjazását vagy bármely Társaság bármely más költségeit vagy működési költségeit, vagy (ii) 

bármely olyan hivatalos felfedéssel, vagy más olyan kérés kielégítésével kapcsolatos költségeket, amelyek a Társaság, a 

kérelmező vagy bármely harmadik fél birtokában lévő dokumentumokra, nyilvántartásokra vagy elektronikus 
tájékoztatásra irányulnak. 

3.14  Származtatott Kárigény jelentése egy Biztosított Személlyel szemben bármely részvényes által származtatott 
eljárás formájában, a Társaság képviseletében benyújtott vagy fenntartott, származtatott kárigény. 

3.15  Vezető Tisztségviselő a Társaságnál az alábbi minőségben eljáró természetes személyt jelenti: tisztségviselő, 
meghatalmazott, az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, valamint bármely másik joghatóságban az ennek 

megfelelő társasági beosztások. A Vezető Tisztségviselő kifejezés magába foglalja a Társaság felszámolóját kizárólag 

abban az esetben, ha a felszámoló ugyanazon Társaságnál ezzel egyidejűleg a jelen pontban meghatározott tisztségek 

egyikét is betölti. Amennyiben egy jogi személy a Társaság irányító vagy egyéb testületének a tagja, a Vezető 
Tisztségviselő azt a természetes személyt jelenti, aki a Társasági törvény alapján a jogi személy képviselője. A 

fizetésképtelenség esetén kirendelt vagyonfelügyelő vagy csődgondnok nem minősül Vezető Tisztségviselőnek. 

3.16  Felfedezési Időszak a Biztosítási Részletező 16. pontjában foglalt, a Kötvény Tartamának lejáratának napjától 
kezdődő időszakot jelenti. 

3.17  Munkavállalói jelentése: 

i.  a Társaságnak egy vezetői vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező munkavállalója (ideértve a megbízottat vagy 

tanácsadót is); 

ii.  egy Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Cselekménnyel összefüggésben a Társaság 
munkavállalója, vagy 

iii.  a Társaság egy Vezető Tisztségviselője bármely olyan Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában, 
amelyben az adott munkavállalót nevezik meg másodrendű alperesként, vagy a munkavállaó bármely Vezető 
Tisztségviselővel együtt köteles részt venni az eljárásban; 

3.18  Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Magatartás a munkajog szabályainak, vagy bármely másik természetes 
személynek a Társasággal létesített tényleges vagy tervezett munkaviszonyát szabályozó egyéb jogszabálynak bármely 

tényleges vagy vélt megszegését jelenti. 

3.19  Környezeti Állapot jelentése: 

i.  Bármely tényleges, vélt vagy fenyegető Szennyezés; vagy 

ii.  Szennyezés tesztelésére, nyomon követésére, eltávolítására, terjedésének megakadályozására, kezelésére, vagy 

ártalmatlanítására irányuló bármely felügyeleti útmutatás vagy előírás. 

3.20  Környezetvédelmi Eljárás jelentése: bármely olyan Kárigény, amely 

i.  Értékpapír-alapú Kárigény, 

ii.  Amely bármely Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Cselekménnyel kapcsolatos; 

iii.  ahol a Jogellenes Cselekmény az információ tényleges vagy állítólagos elferdítése vagy elhallgatása, amely 

információval kapcsolatos kötelezettség a Környezeti Állapottal kapcsolatos felelősséget megállapító vagy 

szabályozó bármely jogszabály, rendelet, hatósági előírás vagy szokásjog alapján áll fenn; vagy 
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iv.  melynek következtében bármely Biztosított Személy Nem Megtéríthető Kárt szenved., 

feltéve, hogy a Kár a Környezeti Állapoton alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, továbbá ennek 

mértékéig. 

3.21  Kiadatási Eljárás jelentése: 

i.  Egy Biztosított Személy kiadatására irányuló felhívás, egy Biztosított Személy vonatkozásában kiadott 
elfogatóparancs vagy a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseknek és az európai vagy nemzetközi 

elfogatóparancsoknak megfelelő más eljárás; vagy 

ii.  Bármely egyéb kapcsolódó fellebbezés, ideértve többek között az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott 
kérelmeket; vagy 

iii.  Bármely másik joghatóságban a fentieknek megfelelő eljárások. 

A Jogellenes Cselekmény nem feltétele a Kiadatási Eljárással szemben nyújtott fedezetnek. 

3.22  Extranet egy gateway vagy portál segítségével, internet-alapú összekapcsolt hálózatok korlátozott hozzáféréssel 

rendelkező csoportját jelenti. 

3.23  Jogerős Döntés jelentése (i) egy hivatalos írásbeli elismerés, vagy (ii) egy bíróság vagy választottbírósági tanács által 
megállapított bármely felelősség, ítélet, megállapítás, vagy a jogorvoslati kérelem visszautasítása: 

i.  amennyiben a döntés ellen nem nyújtanak be fellebbezést a fellebbezésre nyitva álló időtartam alatt; vagy 

ii.  ha fellebbezést nyújtottak be, amikor az adott fellebbezéssel kapcsolatosan döntést hoztak, a fellebbezést 

visszavonták vagy az más módon megszűnt. 

3.24  Külföldi Joghatóság bármely olyan joghatóság, amely nem azonos azzal a joghatósággal, amelyben a Biztosítási 
Kötvényt kibocsátották. 

3.25  Külföldi Kötvény jelentése a Biztosító (vagy a Chubb Társaságcsoport bármely másik tagja) által nyilvánosan jegyzett 

társaságok Vezető Tisztségviselőire vonatkozó standard felelősségbiztosítás, amely a jelen Biztosítási Kötvény 

kibocsátásának az időpontjában egy Külföldi Joghatóságban szokásos módon elérhető. Ha egynél több ilyen 

biztosítás áll fenn, úgy a Külföldi Kötvény a nyilvánosan jegyzett társaságok Vezető Tisztségviselőire vonatkozóan a 

Külföldi Joghatóságban legutoljára vagy leggyakrabban alkalmazott, szokásos felelősségbiztosítást jelenti. A 

Külföldi Kötvény kifejezés nem foglalja magában bármely társulási, vezetői felelősség-, nyugdíjalap-, szakmai 

felelősség- vagy magántársaságokra vonatkozó biztosításokat, valamint egy adott szerződő egyedi igényei szerint 

kibocsátott egyedi biztosításokat. 

3.26  Biztosítható Érdek egy biztosítási esemény következményeivel szembeni védelemhez fűződő, igazolható érdeket 

jelenti. 

3.27  Biztosítási Kötvény jelentése a Biztosító és a Szerződő között létrejött teljes Biztosítási Szerződés, ideértve a 

Biztosítási Részletezőt, bármely szerződéses megállapodást vagy záradékot, valamint a jelen biztosítási feltételeket, 

amelyek a Biztosítási Kötvény elválaszthatatlan részét képezik. 

3.28  Biztosítási Kockázat a biztosított veszély által előidézett biztosítási esemény bekövetkezési valószínűségének a szintje. 

3.29  Biztosított a Biztosított Személy, továbbá kizárólag az Értékpapír-alapú Kárigények vonatkozásában (valamint 

egyébként a jelen Kötvény rendelkezéseinek hatályba léptetése érdekében) a Társaság is Biztosítottnak minősül. 

3.30  A Biztosított Személy bármely természetes személy, aki a jelen Kötvény előtt, annak kibocsátásakor vagy annak 

tartama alatt később az alábbi pozíciót tölti be: 

i.  Vezető Tisztségviselő; 

ii.  hivatalos vagy formális kinevezés nélkül, de a Vezető Tisztségviselői hatáskörbe tartozó 
feladatokat ténylegesen ellátó De Facto Vezető 

iii.  Munkavállaló; 

iv. a jelen pont (i), (ii), (iii), (vii), (viii) és (ix) alpontjaiban megjelölt természetes személy törvényes házastársa vagy 

élettársa, de kizárólag a felsorolt alpontokban meghatározott személyek Jogellenes Cselekménye 
vonatkozásában; 

v. egy elhalálozott Vezető Tisztségviselő vagy Munkavállaló örököse , jogutódja vagy jogi képviselője; 
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vi.  egy Vezető Tisztségviselő vagy Munkavállaló jogi képviselője, az adott Vezető Tisztségviselő vagy 

Munkavállaló cselekvőképtelensége, fizetőképtelensége vagy csődje esetén; 

vii.  a Társaságnál valamennyi olyan feljogosított személy, aki a 2000. évi UK Financial Services and Markets 

Törvény 59. szakaszában meghatározott ellenőrzési feladatokat rendszeresen ellátja; 

viii. a Társaság által kibocsátott tájékoztatóban vagy prospektusban szereplő jövőbeni vezető tisztségviselő; 

ix.  A Társaság alkalmazásában álló vállalati jogtanácsos, aki e minőségében eljárva köteles betartani a 2002. évi 

US Sarbanes-Oxley Törvényt. 

x.  A 2009. évi UK Finance Törvényben vagy bármely más joghatóság bármely hasonló jogszabályában 

meghatározott vezető beosztású számviteli alkalmazott; vagy 

xi.  döntéshozatali bizottság vagy testület tagja, vagy felügyelő bizottsági tag 

de kizárólag abban az esetben, ha az adott Biztosított Személy a Társaság képviseletében, a fent megjelölt bármelyik 

minőségben eljár, vagy (a iv) v) és vi). alpontok alatti esetekben) az érintett személy a vonatkozó felelősséget jogszabály 

erejénél fogva viseli. 

Biztosított Személy nem jelenti a külső könyvvizsgálót. 

3.31  Biztosító jelentése a Chubb European Group SE, melynek székhelye: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 

Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franciaország, és amelyet a nanterre-i Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám 

alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb 

European Group SE Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó cégbíróság 
neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000467) keresztül fejti ki. 

3.32  Intranet a Biztosított tulajdonában és irányítása alatt álló, a Biztosított üzleti tevékenységére vonatkozó 
információkat tartalmazó elektronikus hálózat, amely nem nyilvános és kizárólag meghatározott alkalmazottak részére 

érhető el. 

3.33  Vizsgálat a Társaságnál vagy a Biztosított Személynél a Kötvény Tartama során lefolytatott hivatalos vizsgálat 
vagy ellenőrzés, vagy nyomozás, amelynek során a Biztosított Személy jelenlétét a vizsgálatot lefolytató testület 

írásban elrendeli, ideértve egy büntetőeljárás megindításáról szóló értesítés (Target Letter) vagy a tőzsde- és 
értékpapírfelügyeletet ellátó hatóságnak a vizsgálat elrendeléséről szóló értesítés (Wells Notice) kézbesítését is. 

A Biztosítási Kötvény feltételeinek hatályba léptetése kizárólagos céljából - ahol a szövegkörnyezet azt kifejezetten 

előírja, továbbá az adott fedezetre vonatkozó egyedi rendelkezések és feltételek függvényében - a Vizsgálat kifejezés 
magában foglalja az Előzetes Vizsgálatot és a Származtatott Vizsgálatot is. 

3.34  Jogi Képviseleti Költségek egy Biztosított Személynél vagy részéről a Biztosító előzetes írásos hozzájárulásával 
(mely jóváhagyás alapos ok nélkül nem késleltethető vagy nem tagadható meg) felmerült, ésszerű és indokolt jogi vagy 

kapcsolódó szakértői költségeket jelenti (ide nem értve az ilyen személyek bármely díjazását, a rendelkezésre állásuk 
költségeit vagy bármely Társaság költségeit vagy működési költségeit), amely költségek közvetlenül a Biztosított 
Személynek a Vizsgálatban való együttműködéséhez kapcsolódnak. 

3.35  Felelősségi Limit a Biztosítási Részletező 3. pontjában foglalt felelősségi felső határt jelenti. 

3.36  Kár jelenti mindazon összegeket, amelyeket egy Biztosított Személy jogszabály erejénél fogva és személyesen köteles 
megfizetni, ideértve, többek között: 

i.  bármely jogszabály alapján hozott döntést, kártérítést vagy megítélt kamatot, meghozott ítéletet, megkötött 
egyezséget ideértve a felperes jogi költségeit is, 

ii.  Jogvédelmi Költségeket, 

iii.  Jogi Képviseleti Költségeket; 

iv. Óvadéki Költségeket; 

v. Krízisköltségeket, 

vi. Vagyonkobzási költségeket;  

vii.  Büntetőeljárás költségeit; 

viii.  Public Relations Kiadásokat; 

ix. Jó Hírnév Védelmével kapcsolatos Kiadásokat; 
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x. az érzelmi vagy lelki sérülésekért kiszabott vagy büntető jellegű kártérítést (amennyiben a vonatkozó 
jogszabályok lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását); 

xi.  Hatósági, felügyeleti vagy közigazgatási bírságokat és büntetéseket (amennyiben a vonatkozó jogszabályok 

lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását); 

xii.  Vizsgálatot Megelőző Költségeket a Kiterjesztés 2.16 pontja szerint; 

xiii.  Származtatott Vizsgálati Költségeket, 

xiv. Kárenyhítéssel összefüggésben felmerült költségeket; 

xv.  Tengeren Túli Utazások Költségeit; illetve 

xvi.  Egy Biztosított Személynél felmerült ésszerű és indokolt költségek, díjak és kiadások (ideértve egy 

kölcsönhöz vagy óvadékhoz szükséges kezdeti díjat), melyek kizárólagosan a 2002. évi US Sarbanes-Oxley 

Törvény 304(a) szakaszában és a 2010. évi US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Törvény 954. szakaszában foglalt – vagy bármely más joghatóság bármely hasonló jogszabálya alapján előírt -, 

az adott személyt terhelő visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán merültek fel. Ezek az összegek nem 
foglalják magukba az adott személyek, a fent hivatkozott jogszabályok alapján visszafizetési vagy megtérítési 

kötelezettség alá tartozó összegeket. 

Az 1 C Biztosítási Megállapodás vonatkozásában a Kár csak azokat az összegeket jelenti, amelyeket a Társaság jogszabály 

erejénél fogva megfizetni köteles, ideértve, többek között: 

i.  bármely jogszabály alapján hozott döntést, kártérítést, meghozott ítéletet, megkötött egyezséget ideértve a felperes 
jogi költségeit is, 

ii.  Jogvédelmi Költségeket, 

iii.  az érzelmi vagy lelki sérülésekért kiszabott vagy büntető jellegű kártérítést (amennyiben a vonatkozó jogszabályok 

lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását). 

A Kár fogalma kiterjed továbbá minden olyan, a jelen meghatározásban tételesen meg nem jelölt tételre, amelyre a 

Kiterjesztés vagy a jelen Kötvényhez csatolt záradék kifejezetten fedezetet nyújt. 

Az összes Biztosítási Megállapodás és Kiterjesztés vonatkozásában, a Kár nem foglalja magában a következőket: 

i.  Büntetőbírságok vagy büntetések; 

ii.  Bármely olyan ügy, amely az alkalmazandó jogszabályok alapján nem biztosítható. Jelen rendelkezés a US 

Securities Act 1933 Törvény 11., 12. vagy 15(a) szakasza megsértésén alapuló kárigénnyel összefüggésben 
felmerült, kiszabott bármely határozat, ítélet, kártérítés, Jogi Képviseleti Költség vagy Jogvédelmi Kiadás, 
illetve megkötött egyezség esetében akkor alkalmazandó, ha a Biztosító kifejezetten nem rögzíti, hogy az ilyen 
jellegű kifizetések, vagy azok egy része nem biztosítható az alkalmazandó jogszabályok alapján. 

iii.  az adók vagy az adókhoz kapcsolódó összegek, kivéve a Kiterjesztés 2.9 pontjában meghatározott összegek, vagy 

iv.  Szennyező Anyagok hatásainak tesztelése, nyomon követése, megtisztítása, eltávolítása, terjedésének 
megállítása, kezelése, semlegesítése, méregtelenítése vagy felmérése, vagy a természeti erőforrások vagy környezet 

eredeti állapotukba való visszaállítása során felmerült költségek. 

Kizárólag az 1C Biztosítási Megállapodás vonatkozásában a Kár nem foglalja magába a következőket: 

i.  bármely megítélt kártérítés többször kifizetett része; vagy 

ii.  egy entitás teljes vagy többségi tulajdonának vagy eszközeinek a megszerzése esetén bármely olyan összeg, amely 

azon összeggel azonos, amely megfizetett vagy megfizetni tervezett ellenértékként vagy vételárként elégtelennek 
minősül. 

3.37  Kárenyhítési Veszteségek a Biztosított által, egy Biztosított Személlyel szemben potenciálisan benyújtandó 
Kárigény megakadályozása vagy következményeinek enyhítse céljából megtett cselekményekkel összefüggésben 
bekövetkezett egyezségi kifizetéseket, felmerült kiadásokat és költségeket jelenti, feltéve, hogy amennyiben a Kárigény  

érvényesített Kárigénnyé válna, úgy a jelen Kötvény alapján az fedezett Kárt jelentene. 

3.38  Nem Téríthető Kárigény olyan Kárigényt jelent, mely esetben a Biztosított Személyt alkalmazó Társaság 
képtelen kártérítést fizetni a Biztosított Személynek az alábbi okok miatt: 

i.  kifejezett jogszabályi felhatalmazás hiánya; 

ii.  az adott Társaság alapító okiratában, alapszabályában, szerződésében vagy hasonló dokumentumaiban foglalt 

kifejezett felhatalmazás hiánya; 
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iii.  fizetésképtelenség; 

3.39  Nem Profitorientált Szervezet egy bejegyzett jótékonysági vagy szakmai szervezet, vagy bármely joghatóság alapján 
szerveződött non-profit szervezet. 

3.40  Nyílt honlap jelentése az interneten, Intraneten vagy Extraneten található olyan honlap, amelyen bármely fél 
regisztráció nélkül megjelentethet tartalmat. 

3.41  Külső Entitás jelentése: 

i.  olyan entitás, mely nem Leányvállalat és Értékpapírjaival nem kereskednek az Amerikai Egyesült Államok 

tőzsdéin, kivéve, ha az adott entitást a jelen Kötvény záradékában feltüntetésre kerül. 

ii.  bármely Nem Profitorientált Szervezet. 

3.42  Tengerentúli Utazás Költségei a Biztosított Személy és törvényes házastársa vagy élettársa, valamint 18. életévét 

be nem töltött gyermekei részére szükséges, egy Kiadatási Eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó, egyszeri oda-vissza út 

ésszerű és indokolt utazási költségeit és szállásköltségeit jelenti. 

3.43  Szerződő a Biztosítási Kötvényben Szerződőként megjelölt jogi személy, amely a Biztosítási Kötvényt a 

Biztosítóval megkötötte és díjfizetésre kötelezett. 

3.44  Tartam a Biztosítási Részletező 1. pontjában meghatározott időszak. A Kötvény Tartama a Biztosítási 
Részletezőn megjelölt időpontban, vagy – amennyiben az korábbi időpont - az adott biztosítás megszüntetésének 
időpontjában jár le. 

A Biztosítási Kötvény feltételeinek hatályba léptetése kizárólagos céljából - ahol a szövegkörnyezet azt kifejezetten 
előírja, továbbá az 5.M pontban foglalt egyedi rendelkezések és feltételek függvényében – Kötvény Tartam magában 
foglalja a Felfedezési Időszakot is. 

3.45  Szennyező Anyagok bármely toxikus vagy ingerlő hatású anyagok vagy szerek, így különösen, de nem kizárólag az olaj, 
füst, pára, korom, azbeszt, azbeszt tartalmú anyagok, gőzök, savak, lúgok, nukleáris vagy sugárzó anyagok, vegyi anyagok 

és hulladékok. A hulladékok közé tartoznak többek között az újra-hasznosítható vagy újra visszanyerhető anyagok. 

3.46  Környezetszennyezés a Szennyező Anyagoknak szilárd-, folyékony- vagy gázhalmazállapotban, vagy szag, zaj, 
vibráció, elektromágneses sugárzás, ionizáló sugárzás, hő formájában vagy más módon való és bármely időpontban 
történő tényleges, vélt vagy potenciálisan fenyegető kibocsátása, kiszóródása, kiszivárgása, elterjedése, kiengedése vagy 

kiszökése. 

3.47  Előzetes Vizsgálat jelenti: 

i.  bármely Társaságnál vagy Biztosított Személynél a Kötvény Tartama alatt, egy hatóság által végrehajtott 
rajtaütést vagy helyszíni vizsgálatot, amelynek tárgya bármely Biztosított Személy nyilvántartásainak 

ellenőrzése, áttekintése, arról másolat készítése vagy annak az elkobzása, vagy a Biztosított Személy bármely 

módon történő személyes meghallgatása; 

ii.  bármely hatóság vagy felügyelet által a Társaság vagy egy Biztosított Személy részére, a Kötvény Tartama 
alatt első alkalommal megküldött bármely hivatalos értesítést, melynek alapján a Társaság alapos okkal 

feltételezheti, hogy a Társaság vagy a Biztosított Személy valamely jogi vagy felügyeleti kötelezettséget 

megszegte, vagy ilyen szabályszegés bekövetkezhet; vagy 

iii.  a Társaság által lefolytatott belső vizsgálatot, amennyiben az adott vizsgálatot egy hatóság vagy felügyelet 

felhívása alapján folytatták le a fenti (ii) alpontban szerinti hivatalos értesítést követően. 

3.48  Biztosítási Ajánlat bármely Biztosított által a jelen Kötvény megkötésére benyújtott ajánlatot, valamint az azzal 

együtt átadott minden információ és dokumentumot jelenti. 

3.49  Büntetőeljárás költségei a Biztosított Személynél a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával (mely 

hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg) felmerült jogi és egyéb szakértői díjak, költségek 
és kiadások, amelyek olyan jogi eljárások lefolytatásához kapcsolódnak, amelyek az alábbi eljárások érvénytelenítésére, 

hatályon kívül helyezésére, késleltetésére vagy visszavonására irányulnak: 

i.  a Biztosított Személyt a társaság vezető tisztségviselője pozíciójából történő kizárására irányuló határozat, 

ii.  ideiglenes végzést vagy intézkedés, 

iii.  az adott Biztosított Személy ingatlanon vagy személyes vagyontárgyakon fennálló jogainak elkobzása, 

ellenőrzése, felfüggesztése vagy befagyasztása; vagy 
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iv.  a Biztosított Személy  ingatlanján vagy személyes vagyonán  alapított  zálogjog;  

v.  a Biztosított Személy  szabadságának korlátozását elrendelő bírósági végzés;  

vi.  egy Biztosított  Személynek  az egyébként érvényes  és hatályos  bevándorló státusza visszavonását követő  
deportálása, mely  visszavonás oka nem a Biztosított  Személy által elkövetett bűncselekmény  volt.  

3.50  Public Relations Kiadások a Biztosított Személy által, a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával (mely 

hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg), egy Kárigény vagy Vizsgálat alapján 
bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező negatív hatások vagy negatív reklámok megelőzésére vagy mérséklésére 

irányuló, e feladattal megbízott public relations cég vagy tanácsadó, kríziskezelő cég vagy ügyvédi iroda tevékenységével 
összefüggésben felmerült indokolt és ésszerű díjak és a kapcsolódó kiadások. A Public Relations Kiadásokra 

vonatkozó egyedi limit a Biztosítási Részletező 7. pontjában foglalt egyedi limit. 

3.51  Jó Hírnév védelmére irányuló Kiadások a Biztosított Személy által a Biztosító előzetes írásbeli 

hozzájárulásával (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg), egy Kárigény alapján 
meghozott, a Biztosított Személyre nézve kedvező jogerős ítélet megállapításainak terjesztésére és nyilvánosságra 

hozására irányuló, e feladattal megbízott public relations cég vagy tanácsadó tevékenységével összefüggésben felmerült 

indokolt és ésszerű díjak és a kapcsolódó kiadások. A Jó Hírnév Védelmi Kiadásokra vonatkozó egyedi limit a 

Biztosítási Részletező 8. pontjában foglalt egyedi limit. 

3.52  Nyugalmazott Vezető Tisztségviselő bármely olyan Biztosított Személy, aki saját akaratelhatározásából és a 

jogképesség elvesztésétől eltérő okból, a Kötvény Tartamának lejárata előtt lemondott Vezető Tisztségviselői 
tisztségéről. 

3.53  Értékpapír a Társaság által kibocsátott bármely értékpapír vagy adósságot megtestesítő eszköz. 

3.54  Értékpapír-alapú Kárigény olyan Kárigény, melyet bármely ország értékpapírtörvényének megszegésével elkövetett 
Jogellenes Cselekedettel összefüggésben nyújtottak be, és amelyet: 

i.  bármely személy vagy szervezet indított a Társaság bármely Értékpapírjainak bármely vélt vagy valós 
megvásárlása vagy eladása, vagy ezen tranzakciókra vonatkozó bármely ajánlat vagy ajánlatkérés alapján; 

ii.  a Társaság Értékpapírjainak birtokosa indított, akár közvetlenül, akár a Társaság nevében. 

Az Értékpapír-alapú Kárigény nem foglalja magába a Munkaviszonyhoz Kapcsolódó Jogellenes 
Cselekményt, amely részvények vagy részvényopciók vélelmezett elvesztése vagy kézhezvételének meghiúsulása 
kapcsán indult vagy abból származik. 

Az Értékpapír-alapú Kárigény nem foglalja magába a Társasággal szemben indított hatósági vagy felügyeleti 

eljárást, kivéve, amennyiben ez adott eljárást egy Biztosított Személyre is kiterjesztik. 

3.55  De Facto Vezető a Társasági törvény (vagy más joghatóság ezzel egyező jogszabálya) szerinti tisztségviselő, aki a 

Társaság döntéshozatali vagy ellenőrzési testületének egy tagja által betöltött tisztséghez hasonló tisztséget tölt be, 

formális vagy hivatalos kinevezés vagy felhatalmazás nélkül. 

3.56  Egyedi Kárigény valamennyi olyan Kárigény vagy Vizsgálat, vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető 
bármely egyéb ügy, amelyek ugyanazon kiváltó okból származnak, vagy ugyanazon alapul szolgáló okhoz kapcsolódnak, 
függetlenül attól, hogy az adott Kárigények, Vizsgálatok vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető más ügyek 
esetében a kárigényt benyújtó személy, a Biztosítottak, a biztosítási események illetve a jogalap azonosak vagy eltérőek. 

3.57  Leányvállalat olyan entitás, amelyben a Szerződő közvetlenül vagy közvetve: 

i.  a szavazati jogok többségével rendelkezik; vagy 

ii.  az Igazgatóság tagjai többségének a kinevezéséhez vagy visszahívásához szükséges joggal rendelkezik; vagy 

iii.  a kibocsátott részvénytőke több, mint a felével rendelkezik. 

A Leányvállalat vegyes vállalatot vagy hasonló szervezetet is jelent, amelyet a Szerződő közvetlenül vagy közvetve, 

ténylegesen irányít vagy ellenőriz. 

3.58  Tranzakció az alábbi események bármelyike: 

i.  a Szerződő más szervezettel egyesül vagy abba beolvad; 

ii.  a Szerződő más személyre, szervezetre vagy ezek együttesen fellépő csoportjára ruházza a teljes vagyonát, vagy 

annak több mint 90%-át; 



 

 

  
 

 
 
 

CHUBBHDO19-01 H 

14 

   

  

   

 

 

    

    

    

 

 

     

   

      

 

    

  

   

  

   

     

    

    

  

      

      

    

  

        

     

  

  

    

    

     

  

     

   

   

     

 

       

     

 

 

    

 

iii.  bármely személy, szervezet vagy azok együttesen fellépő csoportja megszerzi a Szerződő kibocsátott részvénytőke 

több, mint 50%-át; 

iv.  bármely személy, szervezet vagy azok együttesen fellépő csoportja megszerzi a Szerződő vezető tisztségviselői 

többségének a megválasztásához szükséges befolyást. 

3.59  Jogellenes Cselekmény: 

i.  bármely Biztosított Személy vonatkozásában, bármely tényleges, állítólagos vagy szándékos bizalommal való 
visszaélés, hiba, mulasztás, valótlan állítás, félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozat, becsületsértés, rágalmazás, 
kötelezettség elmulasztása vagy megszegése, vagy a Biztosított Személlyel szemben, e minőségében történő 
eljárásával összefüggésben támasztott egyéb kárigény, valamint egy Munkaviszonyhoz Kapcsolódó 
Jogellenes Cselekmény, 

ii.  bármely Társaság vonatkozásában, bármely tényleges, állítólagos vagy szándékos bizalommal való visszaélés, 
hiba, mulasztás, valótlan állítás, félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozat, kötelezettség elmulasztása vagy 

megszegése, vagy jogosulatlan képviselet a Társaság által, de kizárólag Értékpapír-alapú Kárigény 
vonatkozásában. 

4.  Kizárások  

A Biztosító nem köteles kártérítést vagy bármely egyéb összeg térítését fizetni a jelen Kötvény alapján olyan Kárral 
összefüggésben, 

4.1  amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka: 

i.  a Biztosított bármely szándékosan tisztességtelen vagy csalárd cselekménye, illetve mulasztása, vagy a 

Biztosított szándékos jogszabály sértése; 

ii.  a Biztosított Személy által szerzett bármely olyan személyes nyereség vagy előny, amelyre az adott Biztosított 
Személy jogszerűen nem volt jogosult, azzal a kivétellel, hogy a jelen kizárás nem alkalmazandó a Kár azon 

részére, amelynek az alapja vagy kiváltó oka a US Securities Act of 1933 Törvény 11., 12. vagy 15(a) szakasza 

megsértésén alapuló vélt vagy valós kárigény, 

A fenti kizárások kizárólag akkor alkalmazandók, ha a Káresemény miatt benyújtott Kárigényt vagy Vizsgálatot 

lezáró Jogerős Határozatban, vagy az adott Biztosított bármely írásbeli beismerő nyilatkozatában megállapítást 

nyer, hogy a kizárás alapjául szolgáló cselekmény megvalósult. 

4.2  amely a Biztosítási Részletező 14. pontjában meghatározott időpontot megelőzően indult, a Társaságot, egy Külső 
Entitást vagy egy Biztosítottat érintő lezárt vagy függőben lévő, korábbi peres vagy egyéb eljárásból ered, azon alapul, 
vagy annak tulajdonítható (különösen, de nem kizárólagosan ideértve a polgári-, büntető-, közigazgatási eljárásokat vagy 

vizsgálatokat), vagy a jelen pontban hivatkozott eljárások alapjául szolgáló tényekkel és körülményekkel teljesen vagy 

lényegileg azonos tényből vagy körülményből származik, vagy azon alapul, 

4.3  amely olyan Kárigény, körülmény vagy olyan Vizsgálat vonatkozásában vélelmezett bármely Jogellenes 

Cselekményen vagy azok sorozatán alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, amelyről az értesítést a jelen 

Kötvény kezdőnapja előtt, vagy annak kezdőnapján érvényben lévő vagy már lejárt bármely egyéb kötvény alapján 
küldték meg. 

4.4  amely a Társaság, egy Külső Entitás vagy egy Biztosított által vagy annak nevében, bármely Biztosított 
Személlyel szemben az USA-ban vagy az USA-hoz tartozó területen megindított vagy folyamatban lévő bármely 

Kárigényen alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, kivéve: 

i.  ha ez a Kárigény közvetlenül egy olyan másik Kárigényből ered, amely a jelen Kötvény alapján fedezet alá 

tartozna; 

ii.  a Társaság vagy egy Külső Entitás képviseletében vagy nevében, de a Biztosított, a Társaság vagy a Külső 
Entitás részvétele nélkül indított vagy folytatott bármely Származtatott Kárigény kivéve, ha az ilyen 

eljáráskötelező jogszabályi előírás; 

iii.  bármely felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő vagy ezekhez hasonló feladatkört ellátó személy által bármely 

joghatóság alapján benyújtott vagy érvényesített Kárigény; 

iv.  Jogvédelmi Költségek, 
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 A.  Felelősségi Limit 

 

    

     

   

 

     

     

   

     

 

  

   

     

 

4.5  amely a Kötvény Tartama alatt bármely Értékpapír nyilvános kibocsátásából ered, azon alapul, vagy annak tudható 
be azzal, hogy a jelen Kizárás nem alkalmazandó az 1A, 1B és 1D Biztosítási Megállapodásokra, amennyiben az ilyen 

kibocsátás összértéke nem haladja meg a Biztosítási Részletező 15. pontjában meghatározott összeget; 

4.6  amely 

i.  személyi sérülés vagy mentális betegség, lelki bántalmak, érzelmi sérülés, betegség, vagy halál, továbbá 

ii.  bármely ingó dolog megrongálódása, megsemmisülése vagy használhatatlanná válása, 

azzal, hogy a jelen  kizárás nem vonatkozik:  

i.  a Nem Téríthető Károkhoz kapcsolódó Jogvédelmi Költségekre vagy Jogi Képviseleti Költségekre; 

vagy 

ii.  Munkaviszonyhoz Kapcsolódó Jogellenes Cselekményből származó lelki bántalmakra és/vagy érzelmi 

sérülésre. 

4.7  amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka, hogy: 

i.  a Biztosított bármely harmadik fél által, egy közléssel kapcsolatban benyújtott panaszt vagy értesítést követően 
elmulasztott valamely közlést eltávolítani az internetről, egy Intranetről vagy Extranetről, vagy 

ii.  egy Nyílt Webhelyen a Biztosított vagy egy munkavállaló vagy harmadik fél által elhelyezett bármely közlést. 

Bármely Kizárás alkalmazhatósága szempontjából, a Biztosított által elkövetett Jogellenes Cselekmény nem róható 
fel valamely Biztosított Személynek; 

Bármely Kizárás alkalmazhatósága szempontjából, amennyiben a Társaság kártérítést fizetett egy Biztosított 
Személynek, kizárólag az adott Biztosított Személy Jogellenes Cselekménye tulajdonítható a Társaságnak. 

Bármely, az 1C Biztosítási Megállapodás alapján fennálló fedezetre vonatkozó Kizárás alkalmazhatósága szempontjából, a 

Szerződő igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának tagjai cselekményei, mulasztása vagy ismeretei bármely 

Társaságnak felróhatóak. 

5.  Általános Feltételek  

A Biztosítási Részletező 3. pontjában meghatározott felelősségi limit (biztosítási) összeg a Biztosítónak a jelen Kötvény 

alapján minden Kár vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettségének összességében meghatározott teljes (aggregát) 

felső határa, függetlenül a a jelen Kötvény alapján bejelentett kárigények vagy a Kárigényt bejelentő Biztosítottak 

számától, és függetlenül az ilyen kárigények összegétől, vagy attól hogy ezek benyújtására vagy megindítására mikor 
került sor. Amennyiben azonban a 2.1 vagy a 2.2 Kiterjesztések kerülnek alkalmazásra, úgy e Kiterjesztésekben 
meghatározott limitek érvényesülnek, az ott meghatározott feltételek szerint. 

Eltérő  rendelkezés hiányában,  mindazon  károk tekintetében,  melyek esetében a Biztosítási Részletező  vagy annak 

bármely módosítása külön  kártérítési egyedi limitet (szublimitet)  határoz meg,  úgy a Biztosító fizetési kötelezettségének 

összességében meghatározott  teljes  (aggregát) felső határát ez a szublimit összeg határozza meg (mely limitösszeg a 

Biztosítási Részletező  3. pontjában  meghatározott Felelősségi Limit részét képezi,  és nem azon felül értendő kivéve, ha a  
2.20 vagy a 2.21 Kiterjesztések feltételei eltérően rendelkeznek),  függetlenül a biztosítási szerződés által fedezett és ilyen  
károk tekintetében érvényesített kárigények, vagy a kárigényt bejelentő Biztosítottak számától, és függetlenül az ilyen  
kárigények összegétől, vagy attól, hogy ezeket mikor érvényesítették.  

a jelen 2.1 Kiterjesztés vonatkozásában 

i.  a feltöltött Felelősségi Limit kizárólag az 1.A Biztosítási Megállapodás alapján felmerült, a Kárigények vagy 

Vizsgálatok, vagy a jelen Kötvény alapján kárigény felmerülését eredményező más ügyekből származó és a 

Kötvény Tartamán (és/vagy a Felfedezési Időszakon belül - amennyiben ez utóbbi alkalmazandó) 

bekövetkezett, valamint az 5.D pontnak megfelelően bejelentett Káresemény vonatkozásában áll rendelkezésre, 
amely Kárigények és Vizsgálatok nem részei a Kötvény vagy bármely korábbi kötvény alapján már benyújtott 
Egyedi Kárigénynek. 

ii.  minden ilyen Kárigény, Vizsgálat vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető egyéb ügy továbbra is a 

Felelősségi Limit, az alkalmazott kártérítési egyedi limit (szublimit) és bármely egyéb egyedileg meghatározott 
limit alá tartozik, és a jelen A. pontban meghatározottak semmilyen körülmények között nem jelentik a 

Felelősségi Limit bármely növelését; és 
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 B.  Kapcsolódó Kárigények vagy Ügyek 
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  D. Kárbejelentés, Vizsgálatok és Bejelentés körülményei 

  

  

       

       

    

   

    

  

       

   

      

  

    

  

      

     

  

  

iii.  a Felelősségi Limit az 1.A, 1.B és 1.C Biztosítási Megállapodások alapján fizetett bármely összeggel feltöltésre 

kerül a befizetés időpontjában, összhangban a jelen A. pont rendelkezéseivel. 

A fentiekre tekintet nélkül a Társaság által vagy részéről benyújtott Káresemények vonatkozásában a Biztosító által, 

a jelen Kötvény alapján vállalt maximális összesített teljes (aggregát) kártérítési felelősség és szolgáltatási kötelezettség a 

Felelősségi Limit, függetlenül a jelen Kötvény alapján bejelentett kárigények vagy a Kárigényt bejelentő Biztosítottak 

számától, és függetlenül az ilyen kárigények összegétől, vagy attól hogy ezek benyújtására vagy megindítására mikor 
került sor, és a 2.1 Kiterjesztés nem alkalmazandó. 

Egyéb megállapodás hiányában a 2.22 Kiterjesztés alapján nem térített maradványérték költségek felső határa 122,858 

Forint egyenértéke, de legfeljebb a Felelősségi Limit 30%-a életmentés vagy emberek egészségvédelme érdekében tett 

intézkedések esetén. 

Egyedi Kárigény kizárólag akkor kerül felvezetésre a Kötvényen, ha a Biztosított az első alkalommal bekövetkezett, 
Egyedi Kárigény alapját képező Kárigényt, Vizsgálatot, illetve a kötvény alapján kárigényhez vezető más ügyet a 

Kötvény Tartama alatt bejelenti a Biztosítónak. 

A Biztosítási Részletező 13. pontjában foglalt önrész összege alkalmazandó minden Egyedi Kárigényre. Az önrész 
nem alkalmazandó a Nem Téríthető Károk esetében.  Minden egyéb Kár esetében az önrész megfizetése a 

Biztosított kötelezettsége és a Biztosító az önrész vonatkozásában semmilyen összeget nem köteles fizetni. 

Ha a Társaság egy Biztosított Személy részére nem nyújt kártérítést (ide nem értve a Nem Téríthető Kár esetét), 
úgy, a jelen Kötvény egyéb feltételeivel összhangban, a Biztosító köteles megtéríteni az önrészt és a Társaság köteles a 
megtérített önrész összegét megfizetni a Biztosítónak. 

Abban az esetben, ha egy Biztosított Személyt bármely joghatóság vonatkozó jogszabályai arra köteleznek, hogy a 

Társaság által részére megelőlegezett összegeket fizesse vissza, és ezen összegek az 1.A Biztosítási Megállapodás alapján 
egyébként fedezet hatálya alatt állnának, úgy a Társaság és az adott Biztosított elfogadják és tudomásul veszik, hogy: 

i.  az adott összegek Nem Téríthető Kárnak minősülnek; és 

ii.  a Biztosító által az 1.B Biztosítási Megállapodás alapján a Társaságnak megtérített teljes összeg és az 

alkalmazandó önrész összege úgy tekintendő, hogy azt a Biztosító a Biztosított Személy részére az 1.A 
Biztosítási Megállapodás alapján megfizette; 

iii.  a Biztosító köteles az alkalmazandó önrész összegét megtéríteni a Társaságnak; és 

iv.  mind a Társaság, mind a Biztosított Személy ezáltal kölcsönösen mentesülnek a vonatkozó jogszabályok 

alapján bármely joghatóságban a fenti (ii) alpontban foglalt összegek tekintetében fennálló összes kötelezettségük 
alól. 

A jelen Kötvény alapján a Biztosított köteles minden káreseményt írásban, a lehető leghamarabb bejelenteni a 

Biztosítónak, ugyanakkor a bejelentés ténye nem előfeltétele a Biztosító felelőssége fennállásának. 

A Kötvény Tartamának lejárata esetén a bejelentést a Kötvény Tartam lejáratát követő 90 napon belül meg kell 
tenni. Olyan Kárigény vagy Vizsgálat esetén, amelyet a Biztosítottal szemben első alkalommal a Felfedezési 
Időszak alatt nyújtottak be, illetve indítottak meg, a káreseményt a Felfedezési Időszak lejártát követő 30 napon 
belül be kell jelenteni. 

Amennyiben a Biztosított egy hatóság vagy felügyelet által elrendelt titoktartási megállapodás jogszerű kikötése szerint 

nem tehet a fentiek szerint bejelentést egy Kárigényről vagy Vizsgálatról, úgy: 

i.  a Biztosított az adott Káresemény vagy Vizsgálat bejelentését a Kötvény Tartam lejáratát követő 24 
hónapon belül jogosult írásban bejelenteni; és 

ii.  a bejelentési akadály elhárulásáról a Biztosítót az azt követő 30 napon belül értesíteni kell, hogy arra a 

Biztosított jogilag képessé vált. 

Ha egy Biztosítottnak egy olyan korábbi kötvény alapján kellett volna bejelentést tennie egy Kárigényről vagy 

Vizsgálatról, amely a kötvény a jelen Kötvény kezdő időpontjában vagy azt megelőzően érvényben volt vagy lejárt, de a 

bejelentést a fenti hivatkozott titoktartási megállapodás miatt nem tehette meg, úgy a Biztosító - kizárólag a korábbi 

kötvény alapján fennállt Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában - visszavonhatatlanul lemond bármely olyan 

esetleges jogáról, amely a bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy téves tájékoztatás miatt a Biztosító mentesülését 

eredményezné a szolgáltatási kötelezettségből. 
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Az értesítéseket és bármely tájékoztatást írásban kell közölni a Biztosítóval, a Biztosítónak a Biztosítási Kötvényben 
megadott címére történő megküldéssel. 

Ha Kötvény Tartama alatt a Biztosított tudomást szerez bármely olyan körülményről, amely a jelen Kötvény alapján 
Kárigény benyújtásához vagy Vizsgálathoz vezethet, és e körülményről a Biztosítót értesíti, úgy a Biztosítottal 
szemben később tett vagy később megindított bármely Kárbejelentés vagy Vizsgálat a jelen Kötvény alkalmazásában 
úgy tekintendő, mintha a Kárigény bejelentése, illetve a Vizsgálat megindulása a Kötvény Tartama alatt történt 

volna. 

i.  Az alábbi E(iii) pont alátartozó Kárigények kivételével elsődlegesen a Biztosított kötelezettsége (és nem a 

Biztosító felelőssége), hogy a jelen Kötvény alapján benyújtott bármely Kárigénnyel vagy megindított 
Vizsgálattal szemben fellépjen. A Biztosító ugyanakkor jogosult arra, hogy joghatályosan csatlakozzon a 

Biztosítotthoz bármely Kárigény vagy Vizsgálat tekintetében. 

ii.  A Biztosított Személyek és a Társaság között fennálló jelentős összeférhetetlenség (érdekkonfliktus) esetén 
az elkülönült jogi képviseletet a Biztosító ésszerűnek és szükségesnek ismeri el. 

iii.  A Biztosító jogosult arra, hogy a Biztosított Személlyel szemben benyújtott bármely olyan Kárigényt 
megvédjen, amelyet bármely 

a. Társaság; vagy 

b. Külső Entitás nyújtott be vagy a nevükben nyújtottak be; 

kivéve, ha az adott Kárigény 

a. pénzügyi hozzájárulásra vagy kártérítésre irányul, és az adott Kárigény közvetlenül a jelen Kötvény által 
egyébként fedezett másik Kárigényből ered; 

b. a Társaság vagy egy Külső Entitás képviseletében vagy nevében, de a Biztosított, a Társaság vagy a 

Külső Entitás részvétele nélkül indított vagy folytatott bármely Származtatott Kárigény kivéve, ha az 
ilyen eljárás kötelező jogszabályi előírás; 

c. bármely felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő vagy ezekhez hasonló feladatkört ellátó személy által 
bármely jogrendszer joga alapján érvényesített vagy fenntartott Kárigény; 

Az ilyen Kárigények esetében és az adott Kárigénnyel kapcsolatban a Biztosító nem köteles tájékoztatást adni 

bármely másik Biztosított részére. 

iv. A Biztosított köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely akadályozhatja a Biztosító eljárását a 

jelen Kötvény alapján bejelentett bármely Káresemény vonatkozásában. 

v. A Biztosított a Biztosított előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem 
késleltethető és nem tagadható meg) nem jogosult bármely felelősséget elismerni, illetve egyezséget kötni 
bármely Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában, vagy bármely Kárt vállalni (kivéve a 2.4 Kiterjesztés 
hatálya alá tartozó eseteket). Egy Előzetes Vizsgálat nem jelenti a felelősség elismerését. 

vi.  A Biztosított köteles a Biztosító és a Biztosító által kijelölt képviselők részére, az általuk ésszerűen kért 

összes információt megadni és teljes körűen együttműködni, valamint segítséget nyújtani a jelen Kötvény 

alapján bármely Kárigényhez kapcsolódó bármely vizsgálat lefolytatásában. 

F. Jogvédelmi Költségek megelőlegezése és a Károk felosztása 

i.  A Biztosító folyamatosan megelőlegezi a fedezett Jogvédelmi Költségeket bármely Kárigény Jogerős 
Eldöntése előtt, és megelőlegezi a fedezett Jogi Képviseleti Költségeket. Bármely ilyen megelőlegezett 

összeget vissza kell fizetni a Biztosító részére, amennyiben később megállapítást nyer, hogy a Biztosított nem 

volt jogosult az adott kifizetésre. 

ii.  A Biztosító a fenti (i) pontnak megfelelően megelőlegezi azokat a Jogvédelmi Költségeket és Jogi 

Képviseleti Költségeket, amelyek megelőlegezését vagy megtérítését a Társaság elmulasztotta. 

iii.  Amennyiben: 

a.  a jelen Kötvény nem nyújt teljes egészében fedezetet egy Biztosítottal szemben érvényesített 
Kárigényre és/vagy 

b.  egy Biztosítottal szemben érvényesített Kárigényt bármely olyan féllel szemben is érvényesítik, amely 

nem Biztosított; 
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úgy a Biztosító és a Biztosított köteles minden tőlük elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a jelen 

Kötvény által fedezett Kár ésszerűen felosztásra kerüljön, továbbá a nem fedezett kár a vonatkozó jogi és pénzügyi 

körülmények alapján megfelelően felosztásra kerüljön. 

G. Más biztosítások 

Amennyiben egy Biztosított bármely Kárigény vagy Vizsgálat, vagy a jelen Kötvény alapján benyújtott más kárigény 

tekintetében jogosult vagy jogosult lenne bármely más biztosítási szerződés alapján biztosítási fedezetben részesülni, úgy 

a Biztosító a kárnak kizárólag az ilyen egyéb biztosítási szerződések alapján ténylegesen megtérülő, vagy megtéríthető 
összege feletti részét illetően kötelezhető kártérítésre. 

H. Visszkereseti jog 

Amennyiben a jelen Kötvény alapján a Biztosító kifizetést teljesített, vagy a kifizetés teljesítése a kárigény körülményei 

alapján valószínűsíthető, úgy a Biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illettek meg harmadik 

személyekkel szemben, a Biztosított pedig köteles mindent megtenni a Biztosító fentiek szerint megszerzett jogainak 

biztosítása érdekében, ideértve a vonatkozó dokumentumoknak a Biztosító részére történő átadását és valamennyi 

szükséges cselekmény elvégzését. A Biztosított köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Biztosító 
fentiek szerint megszerzett jogainak érvényesíthetőségét hátrányosan befolyásolná. A jelen rendelkezés alkalmazása 

szempontjából Biztosítottnak minősül minden olyan személy és szervezet, amely a jelen Kötvény alapján 
kártérítésben részesül. 

A Biztosító nem jogosult bármely visszkereseti jogát gyakorolni egy Biztosítottal szemben kivéve, ha az adott 
Biztosítottra a 4.1 Kizárás alkalmazandó. 

I. Jogátruházás 

A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött Kötvényből (biztosítási szerződésből) származó jogok nem 
módosíthatók és nem ruházhatók át a Biztosító engedélye és a biztosítási szerződés Biztosító által cégszerűen aláírt 

írásbeli módosítása nélkül. 

J. Fejezet és szakasz címek 

A jelen Kötvényben található fejezet és szakasz címek kizárólag leíró jellegűek és az adott rendelkezés értelmezése 

szempontjából érdektelenek. 

K. Fizetési sorrend 

A Biztosító az alábbi sorrendben köteles a kártérítés teljesítésére: 

i.  először a fedezet alá tartozó Kárt téríti meg a Biztosított Személy részére vagy nevében, 

ii.  ezt követően megtéríti a Társaság által egy Biztosított Személynek megfizetett Kárt, 

iii.  ezt követően megtéríti a Társaságnál felmerült Kárt. 

Bármely Társaság fizetésképtelensége a fenti sorrendiséget nem érinti, és nem mentesíti a Biztosítót bármely, a jelen 

Kötvény alapján térítendő Károk közötti prioritási sorrend felállítására vonatkozó kötelezettsége alól. 

L. Pénzbeli térítések 

A Biztosító a jelen biztosítás alapján a kártérítést kizárólag pénzbeli térítésként köteles nyújtani, tekintet nélkül arra, 

hogy a vonatkozó jogszabályok elrendelik vagy lehetővé teszik az adott kár nem pénzbeli jellegű megtérítését. 

M. Felfedezési Időszak 

i.  Ha a Szerződő vagy a Biztosító nem kívánja a jelen Kötvényt megújítani, a Szerződő jogosult megváltani a 

Biztosítási Részletező 16. pontjában foglalt Felfedezési Időszakot. 

ii.  A Felfedezési Időszak megváltására az alábbi feltételek vonatkoznak: 

a. kizárólag azokra a Biztosított Személlyel szemben első alkalommal a Felfedezési Időszak előtt vagy 

annak hatálya alatt érvényesített Kárigényekre terjed ki, amelyek esetében a tényleges vagy állítólagos 
Jogellenes Cselekmények elkövetésére a Kötvény Tartam lejárata előtt került sor, vagy 

b. kizárólag azokra az első alkalommal a Felfedezési Időszak előtt vagy annak hatálya alatt megindult 

Vizsgálatokra terjed ki, amelyek esetében az alapul szolgáló cselekmény elkövetésére a Kötvény 

Tartam lejárata előtt került sor. 
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iii.  A Felfedezési Időszak fentiek szerinti megváltására irányuló jogát a Társaság a Biztosítóhoz intézett és a 

Kötvény Tartamának lejáratát követő 30 napon belül megküldött írásbeli értesítéssel gyakorolhatja. A 

Biztosító Felfedezési Időszak alatti kockázatviselésének feltétele, hogy a Társaság a fentiek szerinti pótdíjat 

hiánytalanul megfizesse. 

iv. A Szerződő nem jogosult igénybe venni a Felfedezési Időszakot, amennyiben Tranzakció kerül sor. 

v. Nem váltható meg a Felfedezési Időszak, amennyiben a Szerződő bármely más vezetői felelősségbiztosítást 

köt, e másik kötvény hatályba lépésének időpontjától. Hasonlóképpen, a már hatályban lévő Felfedezési 
Időszak automatikusan megszűnik abban az időpontban, amikor a Szerződő bármely más vezetői 

felelősségbiztosítást köt. 

N. Csalárd Kárigények 

Ha a Biztosított a jelen biztosítás alapján olyan kártérítési igényt nyújt be, amelynek hamis vagy csalárd jellegével - akár 
a kárigény összegszerűsége vonatkozásában, akár egyéb módon – tudatában van, úgy a Biztosító jogosult megtagadni a 

szolgáltatás teljesítését az adott kárigény vonatkozásában, és a Szerződő nem jogosult bármely megfizetett biztosítási díj 
visszakövetelésére. A jelen pont alapján megtagadott kártérítés nem szünteti meg a biztosítást. 

O. Biztosítható Érdek 

A jelen Kötvény megkötésének előfeltétele, hogy a Szerződő rendelkezzen Biztosítható Érdekkel. 

Ha a Szerződő tudatosan egy valótlan, vagy nem létező Biztosítható Érdekre köt biztosítást anélkül, hogy ez a 

körülmény a Biztosító előtt ismert lenne, úgy a Biztosítási Kötvény érvénytelennek minősül és a Biztosító jogosult a 

biztosítási díjra addig az időpontig, amikor a Biztosítási Kötvény érvénytelenségéről tudomást szerzett. 

A Szerződő és a Biztosított köteles írásban és a lehető leghamarabb tájékoztatni a Biztosítót a Biztosítható Érdek 
megszűnéséről. Ebben az esetben a jelen Biztosítás is megszűnik, de a Biztosító jogosult a biztosítási díjra addig az 

időpontig, amikor a megszűnésről tudomást szerzett. 

P. Biztosítási Kockázat 

A Szerződő vagy a Biztosított a Biztosító jóváhagyása nélkül semmi olyat nem jogosult tenni, vagy ilyen cselekményt 

bármely személy részére engedélyezni, amely a Biztosítási Kockázatot növelheti. A Szerződő és a Biztosított 
köteles írásban, a lehető leghamarabb tájékoztatni a Biztosítót a Biztosítási Kockázatnak a Kötvény Tartama alatt 

bekövetkezett bármely megváltozásáról vagy megszűnéséről. 

Ha a Kötvény Tartama  alatt a  Biztosítási Kockázat  megnövekedett, a Biztosított  jogosult javaslatot tenni a 

Biztosítási Kötvény  módosítására, vagy jogosult a  Biztosítási Kötvényt  a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel  
összhangban felmondani. Ha a  Kötvény Tartama  alatt Biztosítási Kockázat  jelentős mértékben csökkent, a 

Biztosító  köteles arányosan csökkenteni a biztosítási díjat attól a naptól kezdve, amikor az adott csökkenésről tudomást 

szerez.  

Q. Ajánlat 

A Szerződő által tett és aláírt, a jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással létrejött biztosítási szerződés 
megkötésére tett biztosítási ajánlati nyilatkozat, annak mellékleteként átadott minden dokumentum és azzal 
kapcsolatban közölt minden egyéb információ, másrészt minden olyan korábbi, a Biztosítóval kötött biztosítási 
szerződésre vonatkozó biztosítási ajánlat, annak mellékleteként átadott minden dokumentum és azzal kapcsolatban 

közölt minden egyéb információ, amely biztosítási szerződést a jelen biztosítási szerződés - megújítás vagy módosítás 
folytán – helyettesít, vagy időben egyébként követ, illetve felvált. 

R. Biztosítási szerződés 

A Biztosító és a Szerződő között létrejött egyedi biztosítási szerződés, amelyet a következő dokumentumok alkotják: a 

Biztosítási Részletező, a Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosításának Általános és Különös Feltételei, valamint 

bármely, a Szerződő és a Biztosító által megfelelően hitelesített záradék, melléklet vagy kiegészítés. 

S. Biztosítási Részletező 

A Biztosító és a Szerződő között létrejött egyedi biztosítási szerződésről kiállított kötvény (egyedi megállapodás), amely a 
szerződés melléklete és amely tartalmazza: a szerződés kezdetét és tartamát, a szerződés keltezését és az aláírásokat, a 

szerződő felek nevét és címét, a Biztosított(ak) nevét, a különös feltételeket (kockázatok/fedezetek megnevezését), az 
egyes kockázatok hatálybalépésének időpontját, időtartamát és területi hatályát, a Felelősségi Limiteket és szublimiteket, 

a biztosítási díj és a díjesedékesség megjelölését. 
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T. Kockázatviselés kezdete 

A biztosítási fedezet (kockázatviselés) a biztosítási szerződésben (Biztosítási Részletezőben) meghatározott napon vagy 

visszamenőleges hatály napján kezdődik, ilyen dátum hiányában pedig a biztosítási szerződés hatálybalépésének napján. 

U. Biztosítási szerződés létrejötte 

A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A Biztosító a biztosítási szerződést a Biztosított által a 

Biztosító részére tett írásbeli Biztosítási Ajánlat alapján köti meg, mely ajánlat biztosítási szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi. Ha a Biztosított fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító a Biztosítási Ajánlatra annak 

beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a Biztosítási Ajánlatot a jogviszony 

tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által a Vezető Tisztségviselők 

felelősségbiztosítására rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették. Ebben az esetben a szerződés – 
a Biztosítási Ajánlat szerinti tartalommal – a Biztosítási Ajánlatnak a Biztosító vagy képviselője részére történt átadása 

időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre. Ha a Biztosító kifejezett 

nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az Általános Szerződési Feltételektől, a Biztosító a 

szerződés létrejöttétől számított 15 (tizenöt) napon belül javasolhatja, hogy a szerződést az Általános Szerződési 

Feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a Biztosított a javaslatot nem fogadja el vagy arra 15 (tizenöt) napon belül nem 
válaszol, a Biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül a 

szerződést 30 (harminc) napra írásban felmondhatja. 

Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani. Ha 

a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum tartalma a Biztosítási Ajánlattól eltér, és az eltérést a Biztosított nem 
kifogásolja a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül, a szerződés a biztosítási fedezetet igazoló 
dokumentum tartalma szerint jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az 

eltérésre a Biztosított figyelmét a fedezetet igazoló dokumentum átadásakor írásban felhívta; ha a felhívás elmarad, a 
szerződés a Biztosítási Ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. A Biztosított a biztosítási fedezetet igazoló 
dokumentum kiadását akkor is követelheti, ha a szerződés más módon már létrejött. 

A Biztosított a legjobb tudomása szerint köteles a kért információkat megadni, és köteles a Biztosító által neki címzett 

bármilyen dokumentumban feltett kérdésre válaszolni, továbbá a kockázatelbírálás, illetve a Biztosító helytállási 

kötelezettsége megállapítása szempontjából minden lényeges tényt és körülményt bemutatni, amelyet ismert, vagy 

ismernie kellett. Amennyiben a Biztosító a fenti információk illetve az általa feltett kérdésekre adott válaszok hiányában 
megköti a biztosítási szerződést, a hiányzó tényeket és körülményeket olyanoknak kell tekinteni, mint amelyek a 

kockázat-elbírálás szempontjából nem bírnak jelentőséggel. 

V. Biztosítási díj 

A felek eltérő megállapodása hiányában a Biztosított a biztosítási díjat a biztosítási szerződés megkötésekor egy 

összegben, vagy a biztosítási szerződésben meghatározott esedékességi időpontokban részletekben fizeti meg. A 
biztosítási díj meghatározása a Biztosító egyedi kockázat-elbírálásának eredménye, melyet elsődlegesen a biztosítási 

összeg, a Biztosítási Tartam, a Biztosított által folytatott üzleti tevékenység jellege, a pénzügyi helyzet vizsgálata, az 
eszközök értéke, az önrészesedés összege és a kártörténet határozza meg. 

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a Biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a 

Biztosítottat a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A 
póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a 
Biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. 

Ha a Biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, 
és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstől számított tizenöt 

napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, így különösen a Biztosított által fizetendő biztosítási 

díjnak az e körülmények bekövetkezése napjától, de legkorábban a folyó Biztosítás Tartama kezdetétől való megfelelő 
emelésére. Ha a Biztosított a Biztosító módosító javaslatát nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétől számított 15 
napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha a 
Biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a Biztosított figyelmét felhívta. Amennyiben az 

ismertté vált körülmények olyan mértékben növelik a Kár bekövetkezésének valószínűségét, hogy a Biztosító a biztosítási 

szerződést e körülmények ismeretében nem kötötte volna meg, a Biztosító jogosult az e körülményekről való 
tudomásszerzésétől számított 15 napon belül a biztosítási szerződést harminc napra felmondani. A biztosítási szerződés 
felmondása esetén a Biztosítót a biztosítási szerződés megszűnéséig illeti meg a biztosítási díj. 

W. A Biztosító szolgáltatása 

A Biztosító a szolgáltatást a kárigény elbírálásához szükséges utolsó dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon 
belül teljesíti, amennyiben: 

1. a Biztosított a jelen biztosítás feltételei szerint járt el (különös tekintettel a közlési kötelezettség betartására), 
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2. nem áll fenn mentesülési ok, és 

3. a káresemény nem tartozik a kizárások alá. 

A teljesítéssel a Biztosító mentesül minden további kötelezettség alól a biztosítási igényt vagy annak következményeit 

illetően. 

A Biztosító a káreseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek 
megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási 

költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítését csak olyan számla alapján teljesíti, 

amelyen számla tartalmazza az általános forgalmi adó összegét, vagy a számla összegéből annak összege kiszámítható. 

X. Közlési és kárenyhítési kötelezettség, a Biztosító mentesülése 

Amennyiben a Társaság  vagy a Biztosított  az alábbi a) és b) pontokban előírt kötelezettségei valamelyikének  
jogellenesen,  szándékosan vagy súlyos gondatlanságból  nem tesz eleget, akkor a Biztosító  mentesül  
szolgáltatási kötelezettsége alól:  

a) A Társaság és a Biztosított kötelesek minden ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

megelőzzék az olyan körülmények felmerülését, amelyek Kárigényhez vezethetnek a jelen feltételek alapján. 
Ezen óvintézkedések megtétele során a Társaság és a Biztosított úgy kötelesek eljárni, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. 

b) Amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek alapján feltételezhető, hogy azok Kárigényhez 
vezethetnek, a Társaság és a Biztosított kötelesek a Kár enyhítése érdekében valamennyi szükséges 
intézkedést megtenni és az annak bekövetkezéséhez vezető körülményekről mindenkor részletes tájékoztatást 

adni. A Társaság és a Biztosított a Biztosító előírásai és a körülmények felmerülésekor, illetve a Kár 
bekövetkezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás 
követelménye szerint köteles a Kárt enyhíteni. 

Amennyiben a Társaság vagy a Biztosított az alábbi c), d) és e) pontok szerinti kötelezettségei valamelyikének nem tesz 
eleget, és emiatt a Biztosító kötelezettségei szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, akkor a 

Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól: 

c) A Társaság és a Biztosított kötelesek a Biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül értesíteni minden 
olyan tudomásukra jutott körülményről, amely a Biztosítottal szembeni Kárigényhez vezethet, továbbá minden 
olyan esetről, amikor a Biztosítottal szemben Kárigényt érvényesítenek, és ezen határidőn belül a Biztosító 
rendelkezésére bocsátani az ezt alátámasztó dokumentum hiteles másolatát, és a továbbiakban követni a 

Biztosító iránymutatásait. Amennyiben a Biztosított ellen Jogellenes és Károkozó Magatartás miatt keresetet 

indítanak, a Társaság és a Biztosított kötelesek ezt a tényt a Biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb a 

keresetlevél kézbesítésétől számított 30 napon belül bejelenteni, és ezen határidőn belül a Biztosító 
rendelkezésére bocsátani a keresetlevél másolatát. Ebben az esetben a Társaság vagy a Biztosított köteles a 

Biztosító által jóváhagyott személy részére kiállítani és aláírni a peresített Kárigénnyel kapcsolatos perbeli 

képviseletre szóló ügyvédi meghatalmazást. A Társaság és az alperesként perbe vont Biztosított(ak) a 

Biztosítóval való fokozott együttműködésre kötelesek. 

d) A Biztosító kérésére a Társaság és a Biztosított kötelesek a Jogellenes és Károkozó Magatartás körülményeinek 
és a Kár terjedelmének megállapításához szükséges bizonyítékokat a Biztosító rendelkezésére bocsátani, 
lehetővé tenni a körülmények felderítését célzó eljárás(ok) lefolytatását, kiadni egy, a Biztosítottól származó 
nyilatkozatot a Kár bekövetkezéséért fennálló felelősségének elismeréséről vagy el nem ismeréséről és a 

Biztosító számára mindenkor részletes tájékoztatást adni. E körben a Társaság és a Biztosított különösen a 

következő információkat, valamint dokumentumokat kötelesek rendelkezésre bocsátani: 

 a Társasággal, illetve a Biztosítottal szembeni Kárigény-bejelentés másolata, vagy azon dokumentum, 
amelyből következtetni lehet arra, hogy ilyen Kárigényt kívánnak a Társasággal, illetve a Biztosítottal 
szemben érvényesíteni; 

 a Kárigénnyel kapcsolatos levelezés másolata; 
 írásbeli összefoglaló leírás az állítólagos Jogellenes és Károkozó Magatartásról (Magatartásokról), 

valamint annak megjelölése, hogy az állítólagos Jogellenes és Károkozó Magatartást 
(Magatartásokat) mikor követték el / fedezték fel; 

 a Kárigény leírása és a Kárigény Biztosított általi értékelése, ideértve a Kárigényhez vezető tények és 
események rövid összefoglalását is; 

 a Biztosított írásbeli nyilatkozata felelősségének fennállásával kapcsolatban (elismeri / nem ismeri el); 
 a Biztosított tisztségére vonatkozó kinevezés, megbízási szerződés(ek), munkaszerződések, munkaköri 

leírások, belső szabályzatok vagy más dokumentum, amely tartalmazza a Biztosított kötelességeit, 
jogosultságait és felelősségére vonatkozó szabályokat; 
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 amennyiben a tisztség betöltésére meghatározott szakmai követelmények vannak  előírva, akkor az ezeknek 
valló megfelelést igazoló dokumentumok másolata (diploma vagy más végzettséget tanúsító okiratok 
másolatai, önéletrajz); 

 az üggyel kapcsolatos hatósági és egyéb vizsgálatok dokumentumainak másolata (büntetőeljárás, 
adóhatósági, vám- és pénzügyőrségi, belső ellenőrzési, igazgatósági, felügyelőbizottsági, tulajdonosi 
vizsgálat); 

 az üggyel kapcsolatban indított polgári jogi eljárás(ok) dokumentumainak másolata; 
 a Kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok (kimutatások, nyilvántartások, mérlegek, 

eredménykimutatások, szöveges beszámolók, szakértői vélemények, számlák, hatósági határozatok, 
jegyzőkönyvek), továbbá a Biztosított saját írásbeli értékelése a Kár egyes elemeiről (ahol lehetséges); 

 annak dokumentumai, hogy a Társaságnál az adott Jogellenes és Károkozó Magatartáshoz hasonló 
előfordult-e korábban, és ha igen, akkor az azt igazoló dokumentumok (belső szabályzatok, utasítások, 
előírások), hogy az adott Jogellenes és Károkozó Magatartás, valamint az annak következtében 
potenciálisan bekövetkező Kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen intézkedéseket foganatosítottak. 

e) A Társaság és a Biztosított kötelesek a Biztosító részére a bíróság határozatát olyan időn belül megküldeni, hogy 

a Biztosító a jogorvoslat kérdésében kellő időben foglalhasson állást. 

A jelen T. pont alkalmazásában a következők minősülnek súlyosan gondatlan magatartásnak: 

 ha a Biztosított ittas vagy kábító hatású szertől befolyásolt állapotban volt, és ez a tény közrehatott abban, 
hogy nem tett eleget a fenti (a) – (b) pontok szerinti kötelezettségeinek; 

 ha a Társaság vagy a Biztosított azonos körülmények mellett visszatérően nem tett eleget a fenti (a) – (b) 
pontok szerinti kötelezettségeinek, és a Biztosító felhívása ellenére e körülményeket nem szüntették meg, 
noha az megszüntethető lett volna 

 ha a Társaságot vagy a Biztosítottat a Biztosító vagy harmadik személy figyelmeztette a biztosítási esemény 
bekövetkezésének lehetőségére, és a Kárigény vagy a Kár ezután a szükséges intézkedés hiányában merült 
fel, illetve következett be; 

 ha a Kárigényt megalapozó körülmények felmerüléskor vagy a Kár bekövetkezésekor a Biztosító utasítást 
adott a Kár enyhítése érdekében szükséges intézkedések megtételére, de a Társaság vagy a Biztosított 
ennek nem tett eleget; 

 ha bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a Társaság vagy a Biztosított súlyosan gondatlanul járt 
el, és a fenti (a) – (b) pontok szerinti kötelezettségek elmulasztása ennek következtében vagy ezzel 
összefüggésben következett be. 

A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kötelezettsége nem áll be, 
kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, 
vagy az nem hatott közre a káresemény bekövetkeztében. 

A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség körében a Biztosított nem hivatkozhat olyan körülményre, 
amelyet elmulasztott a Biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna. 

Y. Kötvény Tartama és Megszűnés 

A Biztosítási Kötvény (szerződés) a Biztosítási Részletezőben megjelölt határozott időszakra, mint Kötvény 
Tartamra jön létre. 

Eltérő megállapodás hiányában mind a Biztosított, mind a Biztosító a biztosítási szerződést a másik félnek ajánlott  
küldeményként küldött írásbeli nyilatkozattal, a  folyó Biztosítási Tartam végére felmondhatják. A felmondási idő 30 

(harminc) nap.  

Felek a biztosítási szerződés felmondásának jogát legfeljebb 3 (három) évre kizárhatják. A felmondási jog kizárása akkor 
érvényes, ha a felek megállapodása alapján ennek tényét a kötvény vagy a biztosítási szerződés létrejöttét igazoló egyéb 

dokumentum feltünteti. 

Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt 
is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél felmondhatja. Felmondás esetében a biztosító a 

szabályzat szerint követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára 

tekintettel a biztosítottnak nyújtott (tartamengedmény). 

A biztosítás megszűnése nem érinti a megszűnés előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban 

lévő vagy függő károk elbírálását. 

Z. Alkalmazandó Jog és Jogviták Rendezése 

A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött biztosítási szerződésre a magyar jog rendelkezései az 

irányadók. A biztosítási szerződésből és az annak megkötését megelőzően folytatott egyeztetésekből eredő, azon alapuló, 
vagy azzal összefüggő, így különösen a biztosítási szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályával, 
teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatos bármely vitás kérdés esetén alávetik magukat a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának. 
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A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött biztosítási szerződéssel összefüggő keresetet az általános 
szabályok alapján vagy a Társaság, a Biztosított vagy a biztosítási szerződés alapján igényérvényesítésre jogosult más 

személy lakcíme (székhelye) szerint illetékes bíróság előtt is elő lehet terjeszteni. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.), a felek szerződésére, 

valamint a Biztosító tevékenységére irányadó egyéb kötelező erejű jogszabályok, valamint (adott esetben) az Európai 

Közösség nem-életbiztosítási irányelvei az irányadók. 

AA. Vállalatfelvásárlások és összeolvadások 

Amennyiben a Biztosítás Tartama alatt sor kerül egy Tranzakcióra, akkor: 

i. a Szerződő köteles erről az adott Tranzakció hatályosulásának dátumától számított 30 napon belül írásban 

értesíteni a Biztosítót és 

ii. a jelen Kötvény szerinti fedezet kizárólag a hatályosulás dátumát megelőzően elkövetett Jogellenes 

Cselekményekre vagy ilyen magatartás tekintetében lefolytatott Vizsgálatokra terjed ki. 

BB. Írásbeliség és Módosítások 

A jelen Biztosítási Kötvény és a jelen biztosítással kapcsolatos más jogi aktusok érvényességéhez azok írásba foglalása 

szükséges. A Biztosítási Kötvény kizárólag a felek írásbeli megállapodásával módosítható. 

CC. Kézbesítés 

A Szerződő és a Biztosított köteles a lehető leghamarabb értesíteni a Biztosítót a kézbesítési címeikben bekövetkezett 

bármely változásról. 

A jelen kötvény alapján írásban küldött értesítéseket a címzett félnek a Biztosítási Kötvényben vagy más módon 
hivatalosan közölt címére kell kézbesíteni. A címzett köteles gondoskodni arról, hogy a szabályosan megcímzett értesítést 
az első szabályos kézbesítési kísérletet követő három napon belül átvegye. Ha a címzett a kézbesítést lehetetlenné teszi 

(pl. nem küld értesítést a kézbesítési cím megváltozásáról vagy az új kézbesítési címről), az adott küldemény a feladását 
követő harmadik munkanapon (vagy a tizenötödik napon, ha a kézbesítési cím a Magyországon kívüli) kézbesítettnek 

minősül. 

DD.Részleges érvénytelenség 

A Biztosított által a Biztosító részére közölt bármely információ nem vehető figyelembe egy másik Biztosított 
vonatkozásában annak eldöntése során, hogy egy adott fedezet elérhető vagy sem, e másik Biztosított részére. 

Kizárólag a Biztosítási Ajánlatban foglalt nyilatkozatok és a jelen Kötvény alapján érvényesíthető kárigénnyel érintett 

Biztosított ismeretei tulajdoníthatók a Szerződőnek annak kizárólagos eldöntése céljából, hogy az adott Biztosított 
vonatkozásában egy adott fedezet elérhető vagy sem. 

EE. Szankciók 

A Chubb European Group egy Amerikai Egyesült Államokbeli székhelyű anyavállalat leányvállalata és a Chubb Limited 

(egy, a New York-i tőzsdén jegyzett társaság) és a Chubb Vállalatcsoport tagja.  Következésképpen, a Chubb European 

Group SE társaságra az USA egyes jogszabályai vonatkoznak, amely jogszabályok - az EU, az ENSZ és a nemzeti szintű 

korlátozások mellett - megakadályozhatják abban, hogy egyes személyeknek vagy szervezeteknek fedezetet nyújtson, 
továbbá, hogy egyes országokban vagy területeken vagy azokhoz kapcsolódóan bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtson, 

mint például többek között, Irán, Szíria, Észak-Korea, Észak-Szudán, Kuba és a Krím-félsziget. 

FF. Elévülés 

A biztosítási szerződésből eredő igények két (2) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a kártérítési 

követelés esedékessé válik. 

GG.Panaszkezelés 

A jelen biztosítással kapcsolatos bármely panasszal vagy kérdéssel kérjük, hogy elsődlegesen forduljon a szerződése 

megkötésében közreműködött biztosításközvetítőhöz. 

A Biztosító szolgáltatásával kapcsolatos panasszal, illetve a panasz elutasítása esetén a Biztosító álláspontjának 

felülvizsgálata iránti kérelemmel elsősorban a Chubb European Group  SE  Magyarországi Fióktelepének  vezetőjéhez  lehet 

fordulni (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center. Tel:  487-4087). Emellett az ügyfél  a Magyar Nemzeti Bankról  
szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott  fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar  
Nemzeti Banknál (mint Felügyeletnél) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP 

Postafiók: 777.) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés  létrejöttével,  érvényességével, joghatásaival  
és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat,  
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vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Postafiók:  172.)  eljárását kezdeményezheti,  
amennyiben az ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül.  A  
Biztosító a Pénzügyi Békéltető  Testület előtti eljárásra  vonatkozóan általános alávetési nyilatkozatot nem tett. A Magyar  
Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi  
beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatvány a 

<https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2411917/fogyasztoi_kerelem_az_MNBhez_1021.pdf> címen vagy a Magyar  
Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), míg a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának 

kezdeményezése céljára rendszeresített formanyomtatvány a <http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok>  
címen vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) érhető  el;  emellett a fogyasztónak 

minősülő ügyfél kérheti a Biztosítótól ezen  formanyomtatványok Biztosító általi költségmentes megküldését is (e célból a 

Biztosító  levelezési címe:  Szabadság tér 7., Bank Center; telefonszáma: +36 1 487 4087;  e-mail címe: ).  

HH. Adatvédelem és biztosítási titok 

Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható egy meghatározott 
(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett). 

A Biztosító a személyes adatokat a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben kezel. E célokkal összefüggésben a Biztosító a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az érintett 

külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a felhatalmazás kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem 

minősülnek különleges adatnak. 

A Szerződő/Biztosított a Biztosítási Ajánlaton tett írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító az 

ajánlattétel során közölt személyes, valamint egyéb adatait a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a 

biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelje. A Biztosított a kárbejelentő nyomtatványon tett írásbeli 

nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a Biztosított igénybejelentése során közölt személyes, valamint egyéb 

adatait a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges mértékben kezelje. Mindkét esetben a Biztosított hozzájárulása 

kiterjed arra, hogy az adatokat a Biztosító a tevékenység kiszervezése esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló, a 

biztosítási titok megtartásának kötelezettségét előíró jogszabályi rendelkezéseket betartó más gazdálkodó szervezetnek 
átadja. Az adatok az Európai Gazdasági Térségen belül továbbításra kerülhetnek. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, de az ajánlattétel során igényelt személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási 

szerződés létrejöttéhez, míg a kárbejelentés során igényelt személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a kárigény 

elbírálásához és kezeléséhez. 

Az adatkezelés időtartama: a Biztosító a személyes adatokat a szerződés fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt 

kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban általa, vagy vele szemben igény érvényesíthető. A Biztosító a létre nem 
jött biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a jogviszony létrejöttének 
meghiúsulásával kapcsolatban vele szemben, vagy általa igény érvényesíthető. 

A Biztosító egyes biztosítási szolgáltatások nyújtása során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a 

biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális szakértelmére, vagy amikor a külső közreműködő 
bevonásával a Biztosító a szolgáltatását azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron nyújthatja. 
A Biztosító megbízásából ilyen esetben eljáró külső közreműködő személyes adatokat kezel vagy dolgoz fel, és a törvény 

alapján titoktartás kötelezi. A Biztosító a jelen feltételek alapján fennálló kárigények feldolgozásával, adminisztrációjával 
és rendezésével a Biztosítási Részletezőn megjelölt szakértő(ke)t bízta meg, mely a hozzá kiszervezett kárrendezési 

tevékenység tekintetében a Biztosító adatfeldolgozójának minősül, s mely a kiszervezett tevékenység végzőjeként a 
Biztosított kifejezett felhatalmazása nélkül is jogosult a biztosítási titoknak minősülő ügyféladatok kezelésére. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító az érintett személyes adatait, továbbá biztosítási titoknak minősülő 
adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja 
harmadik személynek. 

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bit. 138. §-ában, 139. §-ában és 141. §-ában meghatározott 
szervekkel és személyekkel szemben, az ott meghatározott esetekben, nevezetesen: 

a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal mint Felügyelettel szemben; 

b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel szemben; 
c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során 

eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági 

végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben; 
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel szemben; 
e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben 

nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a Szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; 

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2411917/fogyasztoi_kerelem_az_MNBhez_1021.pdf
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f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben; 
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben; 
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben; 

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási 

szervvel szemben; 

j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos 
információgyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben; 

k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben; 
l) a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető 

kötvénynyilvántartó szervvel szemben; 

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló 
megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval szemben; 

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás 

közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti 

Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a 

kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a 

balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval; 
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben, 

továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval szemben, 
p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei 

minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam 

rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a 

harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel szemben; 
q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben; 
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben; 
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben 
szabályozott esetekben a biztosítóval szemben; 

ha az a)-j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét 

vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban 

megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a 

jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. 

Nem jelenti továbbá a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország 

Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA 
szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 

közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában 
foglalt kötelezettség teljesítéséhez, valamint az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez, a CRS egyezménynek való 
megfelelés körében. 

A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles 

haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet 

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti 

kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy 

robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 

bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 
b) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, 

kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, 
terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, 
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, 
bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel 

van összefüggésben. 

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn  abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó  intézkedések  végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének  tesz  
eleget.  

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet 

esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása. 
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A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha 

a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének 
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól; 

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli 

megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól. 

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét  

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, 

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti 

tevékenységhez  szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban  
foglaltaknak,  

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő 
adatok átadása, 

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvényben foglalt rendelkezések teljesítése 

érdekében történő adatátadás. 

A Biztosító (megkereső biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a 

szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a 

biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz 
(megkeresett biztosító) a megkeresett biztosító által – a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével – kezelt 

meghatározott adatok vonatkozásában. A Biztosító (megkereső biztosító) a megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, 
továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti. 

A Biztosítótól mint adatkezelőtől tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, 

törlése vagy zárolása. Jogszabályban meghatározott esetben tiltakozni lehet a személyes adatok kezelése ellen. A személyes 
adatokkal kapcsolatos jogszabálysértés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), a 

Magyar Nemzeti Bankhoz (mint Felügyelethez) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP 

Postafiók: 777.; telefon: +36-1-489-9100), valamint az illetékes bírósághoz fordulhat. Az adatokkal kapcsolatos jogokat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi 

Törvény) 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen. Az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) bekezdése értelmében a 

Biztosító a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a 

Biztosító vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 

védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 

esetleges visszavonását követően is kezelheti. 

Az érintett kérelmére a Biztosító tájékoztatást ad: 

1. az általa kezelt adatokról, illetve 
2. a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, 
3. az adatok forrásáról, 
4. az adatkezelés céljáról, 
5. az adatkezelés jogalapjáról, 
6. az adatkezelés időtartamáról, 
7. az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
8. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatvédelmi kérdésekben történő tájékoztatás iránti kérelmeket a Biztosító adatvédelmi felelőséhez (Chubb European Group 
SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center) kérjük eljuttatni. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 A Chubb European Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság, amelynek székhelye La  Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade  
Nord, 92400 Courbevoie, Franciaország, és amelyet a nanterre-i Kereskedelmi Bíróság  a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE felügyeleti  
hatósága  a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 4 Place de Budapest,  CS 92459, 75436 PARIS CEDEX  09), a társaság a  
jegyzett tőkéjének (896.176.662 EUR) teljes összegét befizette. Chubb European Group SE Magyarország területén a  biztosítási  tevékenységét a Chubb European Group SE  
Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi  Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000467)  
keresztül fejti ki. A helyi hatósági felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) látja el. A Chubb  European Group SE a fizetőképességéről és pénzügyi  
helyzetéről szóló éves jelentést minden év április 22. napjáig teszi közzé a  honlapján.                                                                                        
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Lépjen velünk kapcsolatba  

   

 

     

   

   

  

  

 

  

  

  

   

 

   

 

    A Chubb European Group Magyarországi Fióktelepe anyavállalatának adatai az alábbiak: 

     

     

   

   450 327 374  

  Nanterre-i Kereskedelmi Bíróság  

   

 a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság                                                    
(Autorité de contrôle prudentiel et de   résolution (ACPR)  

                 

Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe 
1054  Budapest  

Szabadság  tér 7.  

A Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe adatai az alábbiak: 

Neve:  Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe  
Jogi formája:  Fióktelep 

Cégjegyzékszáma  és adószáma:  01-17-000467,  22384407-2-41  

Jegyzett  tőkéje:  HUF 100,000  

Székhelye:  1054 Budapest,  Szabadság tér 7.  
Székhelyének állama:  Magyarország  

Postai címe:  1054 Budapest,  Szabadság tér 7.  

Telefonszáma:  +36 1  4874087  

Fax száma:   +36 1  4874081  

E-mail címe: ugyfelszolgalat@chubb.com  

Internetes honlapja:  1054 Budapest,  Szabadság tér 7.  

Panaszkezelő szervezeti egysége: ugyfelszolgalat@chubb.com 

Ügyfélszolgálatának címe:   1054 Budapest,  Szabadság tér 7.  

Ügyfélszolgálatának telefonszáma,  fax száma  és  e-mail címe:  +36 1  4874087  

Neve: Chubb European Group SE  

Jogi formája: részvénytársaság  

Székhelye:  La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord,  92400 Courbevoie  

Székhelyének állama:   Franciaország 

Nyilvántartási száma:  

Nyilvántartását végző hatóság:  

Tulajdonosai:  Chubb European Group SE  

Hatáskörrel rendelkező  felügyeleti hatósága:   

Hatáskörrel rendelkező  felügyeleti hatóságának székhelye:  4  Place de Budapest, CS 92459,  75436 PARIS CEDEX 09  

Fogyasztóvédelmi kérdésekben eljáró hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank  

Fogyasztóvédelmi kérdésekben eljáró hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.  
39.  
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A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló éves jelentés: a Chubb European Group  SE  a fizetőképességéről és pénzügyi 

helyzetéről szóló éves jelentést minden év  április 22  napjáig teszi közzé a  honlapon.  

A Chubb a világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett vagyon- és balesetbiztosítója. Az 54 országban jelenlévő Chubb széles ügyfélkör 
számára kínál vagyon- és felelősségbiztosítást, személyi baleset- és egészségbiztosítást, viszontbiztosítást és életbiztosítást. 
Szakmai hozzáértéssel és odafigyeléssel elemezzük, vállaljuk és kezeljük kockázatainkat. Megbízhatóan és késedelem nélkül 
rendezzük és fizetjük a károkat. Több évtizedes szakmai tapasztalat birtokában mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb 
fedezetet és szolgáltatást dolgozzuk ki és ajánljuk mind a magánszemélyeknek és családoknak, mind pedig a különböző 
méretű vállalati ügyfeleinknek. 

A Chubb kitűnik széles termék- és szolgáltatási palettája, változatos terjesztési csatornái, kivételes pénzügyi ereje, valamint az 

egész világon elérhető helyi képviseletei révén. A cégcsoport különböző üzletágai multinacionális nagyvállalatokat, kis- és 
középvállalatokat szolgálnak ki vagyon- és felelősségbiztosítási termékekkel, speciális vagyonbiztosítást kínálnak jelentős egyéni 

értékek védelmére, valamint széles körben nyújtanak életbiztosítási, személyi baleset- és egészségbiztosítási termékeket, de 

otthon-, gépjármű-, és egyéb speciális biztosítások értékesítésével is foglalkoznak. A vállalatok és üzleti érdekcsoportok 
munkavállalói vagy tagjai számára baleset- és egészségbiztosítási programokat és életbiztosítást, más biztosítók számára pedig 
viszontbiztosítást is kínálnak. 

A Chubb központi biztosítótársaságainak pénzügyi ereje a Standard & Poor’s nemzetközi hitelminősítőnél AA, az A.M.  

Bestnél pedig A++ besoroláson  áll.  A Chubb  anyacége, a Chubb Limited, a New Yorki Értéktőzsdén jegyzett (NYSE: CB),  

emellett szerepel az S&P 500 indexkosárban.  

A Chubb vállalat központjai többek közt Zürichben, New Yorkban  és Londonban találhatók. A cégcsoport összesen körülbelül  

31.000 embert foglalkoztat világszerte.  


	Structure Bookmarks
	Elite V 
	Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása 
	Figure
	Fontos Tájékoztatás 
	A jelen biztosítási feltételek az Ön biztosítási szerződésének (kötvényének) elválaszthatatlan részét képezik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az Ön igényeivel és megértse az abban foglalt rendelkezéseket és kikötéseket. Ha bármely javítás szükségessé válna kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a biztosításközvetítőjével. 
	Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása 
	Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása 
	A Biztosító, a Szerződő és a Biztosított közötti, a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításához kapcsolódó jogviszonyra a Biztosítási Részletező és az annak elválaszthatatlan részét képező jelen kötvény az irányadó. 
	Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Biztosítási Részletezőt, különösen azokat a rendelkezéseket, amelyek korlátozhatják a biztosítási fedezetet. 
	A jelen feltételekben félkövér betűkkel írt szavak és kifejezések egyedi jelentése a 3. Cikkben (Meghatározások) került meghatározásra. 
	1. Biztosítási Megállapodás -Biztosítási Kockázat, Biztosítási Esemény 
	1. Biztosítási Megállapodás -Biztosítási Kockázat, Biztosítási Esemény 
	A jelen biztosítás a Biztosítottnak a tisztsége betöltéséhez kapcsolódó Kárért fennálló jogi felelősségére nyújt fedezetet a jelen kötvényben és a Biztosítási Részletezőben meghatározottak szerint. 
	A jelen biztosítás alkalmazásában a biztosítási esemény jelentése: Kárigény felmerülése, vagy a Biztosított Személlyel szemben indított Vizsgálat, vagy a Társasággal szemben benyújtott Értékpapír-alapú Kárigény felmerülése, amely a Kötvény Tartama vagy a Felfedezési Időszak (amennyiben van ilyen) első alkalommal következik be. 
	A Biztosítási Esemény bekövetkezésekor a Biztosító megtéríti 
	A. A Biztosított Személy nevében,a Kötvény Tartama során a Biztosított Személlyel szemben első alkalommal benyújtott Kárigénnyel kapcsolatos összes Kárt, kivéve, ha az adott Kárt a Társaság megtérítette; 
	B. A Társaság nevében,a Kötvény Tartama során a Biztosított Személlyel szemben benyújtott Kárigénnyel kapcsolatos összes Kárt, kivéve, ha az adott Kárt a Társaság megtérítette, vagy megállapodott az adott Kár megtérítésében; 
	C. A Társaság nevében,a Kötvény Tartama során első alkalommal benyújtott Értékpapír-alapú Kárigénnyel kapcsolatos összes Kárt, 
	D. A Biztosított Személy nevében, egy Vizsgálat vonatkozásában az összes Jogi Képviseleti Költséget és a Társaság által megtérített összes Jogi Képviseleti Költséget. 
	A jelen biztosítást veszteségek (károk) elleni biztosításként került megkötésre. 

	2. Kiterjesztések 
	2. Kiterjesztések 
	A jelen biztosítási kötvény egyéb részeinek a rendelkezései változatlanul érvényesülnek a biztosítási fedezetre vonatkozó alábbi kiterjesztések hatálya alatt. 
	2.1 Side A limit fenntartása 
	2.1 Side A limit fenntartása 
	Ha a Biztosító az 1.A, 1. B vagy 1. C fedezetek alapján fizet kártérítést, a Felelősségi Limit csak az 1. A fedezet vonatkozásában kerül feltöltésre kifizetés összegével azonos összegben, a Felelősségi Limit feltételeivel összhangban, az eredeti Felelősségi Limit maximális összegének erejéig. 

	2.2 Vezető Tisztségviselőkre vonatkozó További Többlet Limit 
	2.2 Vezető Tisztségviselőkre vonatkozó További Többlet Limit 
	A Biztosító a Társaság valamennyi Vezető Tisztségviselője nevében, vagy azok részére kártérítést nyújt a Nem Megtéríthető Károk vonatkozásában a Biztosítási Részletező 4. pontjában foglalt További Egyedi Többlet Limit erejéig, akár az Egyedi Kár részét képező Kárigények vagy Vizsgálatok vonatkozásában, akár egyéb módon, feltéve, hogy 
	a. 
	a. 
	a. 
	a Felelősségi Limitet; 

	b. 
	b. 
	az adott Kárra fedezetet nyújtó, bármely egyéb vezető tisztségviselő felelősségbiztosítást, 

	c. 
	c. 
	bármely vezető tisztségviselő részére rendelkezésre álló bármely egyéb kártérítési lehetőséget 


	Figure
	kimerítették. 
	A Biztosítási Részletező 4. pontjában meghatározott Egyedi További Többlet Limit a Biztosítási Kötvény 3. pontjában foglalt Összesített Felelősségi Limitet meghaladóan érvényesül. 
	A Biztosítási Részletező 3. pontjában foglalt Összesített Felelősségi Limit a Biztosító által a jelen Kiterjesztés alapján, az összes Kárra vállalt teljes felelősség felső határa valamennyi vezető tisztségviselő vonatkozásában, függetlenül a Biztosítási Részletező alapján benyújtott kárigények számától, a kártérítés összegétől, illetve az igényt benyújtó vezető tisztségviselők számától. 
	A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

	2.3 Leányvállalatok 
	2.3 Leányvállalatok 
	i. Ha a Kötvény Tartama alatt a Társaság megszerez egy entitást, oly módon, hogy az Leányvállalattá válik, amely 
	a. 
	a. 
	a. 
	eszközeinek az összértéke alacsonyabb, mint a Biztosítási Részletező 12. pontjában megjelölt Akvizíciós Limit és 

	b. 
	b. 
	Értékpapírjait nem jegyzik az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin, 


	úgy a jelen Kötvény -a Biztosítónak küldött külön értesítés vagy további fizetendő biztosítási díj nélkül -automatikusan kiterjed az adott Leányvállalatra, de kizárólag a Jogellenes Cselekmény fedezet vonatkozásában, az adott entitás Leányvállalattá válásának időpontjától. 
	ii. A jelen 2.3 Kiterjesztés alkalmazásában az 1933. évi Értékpapírtörvény 144A szabálya alapján jegyzett értékpapírok nem minősülnek az Amerikai Egyesült Államok bármely tőzsdéjén nyilvánosan jegyzett Értékpapíroknak. 
	iii. a Kötvény Tartama során megszerzett bármely olyan Leányvállalat esetében, amelyre nem nyújt fedezetet a fenti (i) pont, a Biztosítási Részletező fedezetei az akvizíció időpontjától számított 60 napig automatikusan kiterjednek. A Biztosító írásbeli hozzájárulásával, további biztosítási díj megfizetése ellenében és a megfelelően kiegészített feltételek alapján, a Biztosítási Részletező fedezetei kiterjeszthetők az adott Leányvállalatra a 
	60. napot meghaladó időtartamra is, de kizárólag a Jogellenes Cselekmény vonatkozásában, az adott entitás Leányvállalattá válásának időpontját követően. 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	Ha a Társaság a Kötvény Tartama előtt vagy alatt, egy Leányvállalatot értékesít vagy felszámol, a jelen Kötvény hatálya változatlanul kiterjed az adott Leányvállalatra, de kizárólag az értékesítés vagy felszámolás időpontját megelőző Jogellenes Cselekmények vonatkozásában. 

	v. 
	v. 
	A Biztosító csak azon időtartam alatt felelős a Jogellenes Cselekmény vonatkozásában bekövetkezett bármely Kárért, amely időtartam alatt az entitás Leányvállalat. A Biztosító a megszerzett Leányvállalat Vezető Tisztségviselőinek vagy Munkavállalóinak Jogellenes Cselekményeire vonatkozóan a jelen Kötvényt kiterjesztheti az adott entitás Leányvállalattá válását megelőző időszakra is, a Biztosító által előírt további feltételek és kikötések alapján, és a vonatkozó díj megfizetése ellenében. 



	2.4 Sürgősségi Költségek és Kiadások 
	2.4 Sürgősségi Költségek és Kiadások 
	Ha a Biztosított Személy nem tudja beszerezni a Biztosító előzetes írásbeli jóváhagyását a Jogvédelmi Költségek, Jogi Képviseleti Kiadások, Óvadéki Költségek, Public Relations Kiadások, Krízisköltségek és Vizsgálatot Megelőző Költségek felmerülésével összefüggésben, úgy a Biztosító az előzetes írásbeli jóváhagyás helyett elfogadja az utólagos jóváhagyást is, feltéve, hogy az első ilyen költség felmerülését követő tizennégy napon belül kérelmet nyújtanak be a Biztosító jóváhagyása iránt. 

	2.5 Nyugalmazott Vezető Tisztségviselők számára nyújtott fedezet 
	2.5 Nyugalmazott Vezető Tisztségviselők számára nyújtott fedezet 
	A Biztosítási Részletező és Kötvény, annak lejárat időpontját követő korlátlan időszakra kiterjesztésre kerül bármely Nyugdíjas Vezető Tisztségviselő vonatkozásában, a velük szemben benyújtott Kárigények vagy ellenük indított Vizsgálatok tekintetében, de kizárólag azon Jogellenes Cselekmények vonatkozásában, amelyek azt megelőzően következtek be, hogy az érintett vezető tisztségviselők megszűntek Biztosított Személyekként eljárni. A jelen fedezet nem alkalmazható, amennyiben a Biztosítási Részletező és Kötv
	A Biztosítási Részletező és Kötvény, annak lejárat időpontját követő korlátlan időszakra kiterjesztésre kerül bármely Nyugdíjas Vezető Tisztségviselő vonatkozásában, a velük szemben benyújtott Kárigények vagy ellenük indított Vizsgálatok tekintetében, de kizárólag azon Jogellenes Cselekmények vonatkozásában, amelyek azt megelőzően következtek be, hogy az érintett vezető tisztségviselők megszűntek Biztosított Személyekként eljárni. A jelen fedezet nem alkalmazható, amennyiben a Biztosítási Részletező és Kötv
	A jelen kiterjesztés nem alkalmazandó bármely olyan Nyugdíjas Vezető Tisztségviselőre, akinek a Vezető Tisztségviselői státusza (beosztása) egy Tranzakció következtében vagy a Szerződő fizetésképtelensége miatt szűnt meg. 

	Figure

	2.6 Felvásárlások és Összeolvadások, Kiválás 
	2.6 Felvásárlások és Összeolvadások, Kiválás 
	Amennyiben egy Tranzakció hajtanak végre, a Biztosító kiterjesztheti a jelen Kötvényt a Kötvény Tartamának lejárati időpontját követő 72 hónapon belül első alkalommal bekövetkezett Kárigényekre, illetve egy Biztosított Személlyel szemben első alkalommal indított Vizsgálatokra, a Biztosító által előírt további feltételek és kikötések alapján, és a vonatkozó díj megfizetése ellenében. 

	2.7 Külső Vezető Tisztségviselők 
	2.7 Külső Vezető Tisztségviselők 
	i. A Biztosítási Részletezőt kiterjesztésre kerül minden olyan magánszemélyre, aki a Társaság kifejezett kérése alapján bármely Külső Entitás hatóság által előírt irányítási szerve vagy annak a tagja, meghatalmazottja, felügyeletbizottsági tagja, vagy annak megfelelő szervezet tagja, e minőségében eljárva 
	ii. A jelen Kiterjesztés alapján nyújtott fedezet a Külső Entitás által nyújtott bármely kártérítést, valamint bármely érvényesíthető vezető tisztségviselői felelősségbiztosítást meghaladóan érvényesül, amennyiben az adott kártérítést a Külső Entitás vonatkozásában fizették meg. 
	iii. Ha a Külső Entitás vezető tisztségviselői felelősségbiztosítását a Biztosító vagy a Chubb Csoport bármely másik tagvállalata nyújtja, akkor a jelen Kiterjesztés alapján a Kárra vonatkozó fedezet teljes összesített összege az adott kötvény alapján a Külső Entitás vagy bármely Biztosított Személy részére megfizetett összeggel csökkentésre kerül. 

	2.8 Vezetőség általi Kivásárlás 
	2.8 Vezetőség általi Kivásárlás 
	Amennyiben egy entitás annak aktuális vezetősége általi kivásárlás következtében többé már nem minősül Leányvállalatnak, úgy a Biztosító a jelen Kötvényt az adott entitás vonatkozásában a kivásárlás időpontját közvetlen követő 30 napon keresztül hatályban tartja, de kizárólag a kivásárlást követően felmerült Jogellenes Cselekmények vonatkozásában. A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az ilyen Jogellenes Cselekményekre fedezetet nyújtó egyéb biztosítás van hatályban. 
	2.9 Óvadéki Költségek, Krízisköltségek, Public Relations Kiadások & Jó Hírnév Védelmét szolgáló Kiadások A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt 
	i. az Óvadéki Költségekre; 
	ii. a Krízisköltségekre; 
	iii. a Public Relations Kiadásokra; illetve 
	iv. a Hírnév Védelmi Kiadásokra 
	2.10 Kiadatási Eljárások A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kiadatási Eljárás kapcsán felmerülő: 
	i. Jogvédelmi Költségekre; 
	ii. Óvadéki Költségekre; 
	iii. Krízisköltségekre; 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	Public Relations Kiadásokra; 

	v. 
	v. 
	Jó Hírnév Védelmét szolgáló Kiadásokra; 


	vi. Tengeren Túli Utazások Költségre. 

	2.11 Büntetőeljárás költségei 
	2.11 Büntetőeljárás költségei 
	A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kárigényből vagy Vizsgálatból származó Büntetőeljárás Költségeire. 

	2.12 Polgári bírságok és büntetések 
	2.12 Polgári bírságok és büntetések 
	A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a jogszabályok által a Kárigény vagy Vizsgálat nyomán kiszabott polgári bírságokra és büntetésekre, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok alapján ilyen megtérítés nem lehetséges vagy az ilyen károk biztosíthatók. 
	Figure

	2.13 Foglalkozáshoz kapcsolódó Munkavédelem 
	2.13 Foglalkozáshoz kapcsolódó Munkavédelem 
	A 4.6 pontban foglalt Kizárásra tekintet nélkül, a Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt egy Biztosított Személy valamennyi olyan Jogvédelmi Költségére és Jogi Képviseleti Kiadására, amely olyan Kárigényhez vagy Vizsgálathoz kapcsolódik, amelyben a vád gondatlan emberölés, vagy annak bármilyen alakzata, vagy a 1974. évi Munkahelyi Egészségről és Munkavédelemről szóló brit törvény vagy bármely, más joghatóságban ehhez a törvényhez hasonló jogszabály bármely hasonló jogszabály megszegése. 

	2.14 Vagyonelkobzás 
	2.14 Vagyonelkobzás 
	A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Kárigényből vagy Vizsgálatból származó Vagyonelkobzás Költségeire. A jelen Kiterjesztés alapján fennálló egyedi felelősségi limit Biztosított Személyenként nem haladhatja meg a 49,140,000 Forinttal egyenértékű összeget. A jelen Kiterjesztés alapján a Biztosító teljes (összesített) felelősségének felső határa nem haladhatja meg a 184,275,000 Forittal egyenértékű összeget, függetlenül a jelen Kötvény alapján benyújtott kárigények számától, a követelt összegtől v

	2.15 Vizsgálatot Megelőző Költségek 
	2.15 Vizsgálatot Megelőző Költségek 
	A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Biztosított Személy ésszerű mértékű és indokolt díjaira, költségeire és kiadásaira (ide nem értve az adott személy bármely díjazását, a rendelkezésre állásáért felszámolt költséget vagy bármely Társaság költségeit vagy állandó költségeit), amely közvetlenül az alábbiak vonatkozásában merülnek fel: 
	i. bármely Előzetes Vizsgálat; valamint 
	ii. bármely Előzetes Vizsgálathoz kapcsolódó bármely írásos értesítés vagy hivatalos testületnek benyújtandó jelentés elkészítése. 

	2.16 Külföldi liberalizáció 
	2.16 Külföldi liberalizáció 
	A kizárólag Külföldi Joghatóság alatt felmerülő Kárigények vagy Vizsgálatok tekintetében a Biztosító az adott Kárigényre vagy Vizsgálatra az adott Külföldi Joghatóság alatt megkötött Külföldi Kötvény azon kikötéseit és feltételeit alkalmazza, amelyek a Biztosított Személyre nézve kedvezőbbek, mint a jelen Kötvény kikötései és feltételei. Jelen rendelkezés kizárólag a jelen Kötvény Biztosítási Megállapodásaira és Meghatározásaira alkalmazandó, és semmilyen körülmények között nem alkalmazandó a jelen Kötvény 

	2.17 Származtatott Vizsgálati Meghallgatás 
	2.17 Származtatott Vizsgálati Meghallgatás 
	A Biztosítási Kötvény Kárként fedezetet nyújt a Biztosított Személy Származtatott Vizsgálati Költségeire. 

	2.18 Értelmezési Tanácsadó -Nemzetközi Értékpapír Jogszabályok 
	2.18 Értelmezési Tanácsadó -Nemzetközi Értékpapír Jogszabályok 
	A Jogvédelmi Költségek kifejezés kifejezetten magába foglalja a Biztosított Személynél, a saját joghatóságában azzal a céllal megbízott tanácsadóval kapcsolatban felmerült ésszerű és indokolt költségeket és kiadásokat, hogy a tanácsadó értelmezze és alkalmazza egy Külföldi Joghatóságban működő tanácsadó által, ebben a másik joghatóságban benyújtott Értékpapír-alapú Kárigénnyel összefüggésben megküldött tanácsot. 

	2.19 Környezetvédelmi Jogszabályok Megszegése 
	2.19 Környezetvédelmi Jogszabályok Megszegése 
	A Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján a Biztosító a Biztosított Személy részére vagy nevében megtérítia Környezetvédelmi Eljárásokból származó összes Kárt a Biztosítási Részletező 9. pontjában foglalt kiegészítő limit erejéig, amely limit a Felelősségi Limitet meghaladóan, és nem annak részeként alkalmazandó. 
	A kiegészítő limit nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

	2.20 Kiber Adatvédelem és Titoktartás 
	2.20 Kiber Adatvédelem és Titoktartás 
	A jelen Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján a Biztosító a Biztosított Személy részére vagy nevében megtéríti azokat a Károkat, amelyek közvetlenül az alábbiakból származó Kárigényből származnak: 
	a. Bármely titoktartásra vagy nyilvánossághozatalra vonatkozó jog bármely olyan megtámadása, megszegése vagy csorbítása, ideértve az olyan Adatközlést is, amely a vonatkozó jogszabályok megszegésének minősül; 
	b. Adatközlő nyomtatványon megadott bármely Bizalmas Információ, vagy olyan információ engedély nélküli közlése vagy felhasználása, amely információ közlését vagy felhasználását jogszabály korlátozza. 
	Figure
	A fenti fedezet a Biztosítási Részletező 10. pontjában foglalt kiegészítő limit erejéig érvényesül, amely limit a Felelősségi Limitet meghaladóan, és nem annak részeként alkalmazandó. 
	A kiegészítő limit nem alkalmazandó a fenti 2.1 pont alapján feltöltött Felelősségi Limitre. 

	2.21 Kárenyhítés 
	2.21 Kárenyhítés 
	A Biztosítási Kötvény kiterjesztése alapján, az 1A és 1B pontokban foglalt Biztosítási Megállapodások alapján, a Biztosító fedezetet nyújt a Biztosítottnak a Kárenyhítés során elszenvedett Kárára, feltéve, hogy: 
	a. 
	a. 
	a. 
	A Biztosított a Biztosító elvárható megelégedésére bizonyítja, hogy a Kárenyhítés körében felmerült ilyen Kár arányos és ésszerű mértékű, és a megalapozott elvárások alapján valószínűleg megelőzi vagy mérsékeli a lehetségesen bekövetkező Kárigényeket; és 

	b. 
	b. 
	A kártérítést eredményező körülményekről az 5.D ponttal összhangban értesíti a Biztosítót, és 

	c. 
	c. 
	bármely megtett intézkedéshez a Biztosító előzetesen, írásban hozzájárult (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg); és 

	d. 
	d. 
	A Biztosítónak a Kárenyhítés körébe tartozó felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg annak a fedezett Kárnak az összegét, amely akkor merült volna fel, ha Kárigényt nyújtottak volna be a Biztosított Személlyel szemben; és 

	e. 
	e. 
	A Biztosított eleget tesz arra vonatkozó bizonyítási kötelezettségének, hogy a Biztosítási Kötvény egyébként bármely alapul szolgáló Kárigényre fedezetet nyújtott volna. 


	A jelen Kiterjesztés nem alkalmazandó a Társaság által bármely Biztosított Személlyel szemben potenciálisan fennálló, de ténylegesen nem érvényesített Kárigényre. 
	A fenti fedezet a Biztosítási Részletező 11. pontjában foglalt kiegészítő limit erejéig érvényesül. 

	2.22 Limit Feltöltés Megtérülés esetén 
	2.22 Limit Feltöltés Megtérülés esetén 
	Egy kártérítés kifizetése következtében lecsökkent Felelősségi Limit a Biztosító intézkedése okán megtérült összegnek megfelelő összeggel feltöltésre kerül azzal, hogy a Biztosítónak az ilyen megtérülés során felmerült ésszerű mértékű kiadásai levonásra kerülnek. 


	3. Meghatározások 
	3. Meghatározások 
	3.1 A jelen biztosítás alkalmazása szempontjából a Társasági törvény jelentése a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
	3.2 Óvadéki Költségek bármely óvadék vagy pénzügyi eszköz ésszerű mértékű díját jelenti (ide nem értve a járulékos költségeket), amely bármely joghatóságban biztosítja a Biztosított Személynek a bíróság által, bármely Kárigénnyel kapcsoltban előírt esetleges óvadéki vagy azzal egyenértékű kötelezettségét. Óvadéki Költségekre vonatkozó egyedi felelősségi limit a Felelősségi Limit 10%-ának felel meg. 
	3.3 Polgári Törvénykönyv jelentése a a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
	3.3 Polgári Törvénykönyv jelentése a a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
	3.4 Kárigény jelentése: A Biztosított Személlyel szemben, Jogellenes Cselekménnyel összefüggésben benyújtott vagy megindított: 
	i. bármely írásban benyújtott igény (követelés); 
	ii. bármely polgárjogi, hatósági vagy választottbírósági eljárás; 
	iii. bármely büntetőeljárás; 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	bármely hivatalos közigazgatási vagy felügyeleti eljárás; 

	v. 
	v. 
	bármely közvetítői eljárás; 


	vi. pénzbeli, nem pénzbeli ideiglenes vagy méltányossági intézkedés vagy jogorvoslat; 
	vii. Származtatott Kárigény. Kárigény szintén jelenti 
	viii. Bármely Kiadatási Eljárást: 
	Figure
	ix. 
	ix. 
	ix. 
	Egy Kárigény vonatkozásában a törvény által előírt elévülési időszakról vagy szerződéses elévülési rendelkezésről való lemondásra irányuló írásbeli kérelmet. 

	x. 
	x. 
	bármely Értékpapír-alapú Kárigényt. 


	3.5 Társaság a Szerződőt és bármely Leányvállalatát, vagy csődeljárás esetén az eljárás eredményeként csődvédelem – vagy bármely más joghatóság ezzel funkcionális egyező jogintézménye – alá került társaságot jelenti. 
	3.6 Bizalmas Információ minden olyan információ, amelyet Biztosított bizalmas jellegűnek tekint, és amely a Biztosított munkavállalói, Vezető Tisztségviselői rendelkezésére áll, ideértve, de nem kizárólag: 
	i. Bármely üzleti célú megbeszélés vagy tárgyalás ténye vagy státusza; 
	ii. Bármely olyan információ, amely az azt közlő fél üzleti tevékenységéhez, ügyeihez, vásárlóihoz, ügyfeleihez, szállítóihoz, terveihez, terveihez, illetve piaci lehetőségeihez kapcsolódóan, ésszerű üzleti megítélés szerint bizalmas jellegű, vagy annak tekinthető; vagy 
	iii. A fenti (i) vagy (ii) pontokból származtatott bármely információ vagy elemzés. 
	Nem tartozik a Bizalmas Információ körébe bármely olyan információ, amely a nyilvánosság számára elérhető vagy azzá válik  (kivéve a Biztosított által történt jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt); vagy az átvevő részére,a Biztosított általi közlést megelőzően, nem bizalmas jellegű információként elérhető volt; vagy jogszerűen az átvevő birtokában volt már az átvevő részére történő közlés előtt;  vagy az érintett felek írásban megállapodnak az információ nyilvános vagy közölhető jellegéről; vagy azt az átve
	3.7 Krízisköltségek bármely ésszerű szakmai díjat, költséget vagy kiadást jelentenek, amelyek bármely, megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező 
	i. tanácsadó, pszichológus, pszichoterapeuta vagy más szakértő; vagy 
	ii. adótanácsadó; 
	eljárása kapcsán merül fel, akit bármely Kárigény vonatkozásában a Biztosított Személy bízott meg a Biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása alapján (amely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg). 
	A Krízisköltségekre vonatkozó egyedi limit a Biztosítási Részletező 6. pontjában foglalt egyedi limit. 
	3.8 Adatok a gépi eszközzel olvasható, digitális formában elérhető információt (a szoftverek kivételével) jelentik, annak a felhasználási vagy rendelkezésre bocsátási módjától függetlenül, különösen, de nem kizárólag a szövegeket, hangfelvételeket és a képeket. 
	3.9 Jogvédelmi Költségek a Biztosító előzetes írásos jóváhagyásával (amely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg) a Biztosítottnál vagy a Biztosított oldalán, egy Kárigénnyel összefüggésben felmerülő, ésszerű és indokolt ügyvédi és más szakértői díjakat, költségeket és kiadásokat jelenti, amelyek közvetlenül a Kárigénnyel kapcsolatban, annak a kivizsgálása, az ahhoz kapcsolódó védekezés, annak a rendezése vagy ahhoz kapcsolódó fellebbezés kapcsán merülnek fel, azonban nem fogl
	3.10 Vagyonelkobzás Kiadásai az alábbi szolgáltatásoknak közvetlenül az adott szolgáltatások szolgáltatójának történő megfizetése olyan előzetes vagy ideiglenes végzés vagy intézkedés kapcsán, amely egy Biztosított Személy ingatlanján vagy személyes vagyontárgyain fennálló tulajdonjogokat elkobzására, ellenőrzésére, felfüggesztésére vagy befagyasztására, vagy a Biztosított Személy ingatlanján vagy személyes vagyontárgyain zálogjogot alapítására irányul a Kötvény Tartama során: 
	i. iskoláztatás; 
	ii. lakhatás; 
	iii. közműszolgáltatások; 
	iv. személybiztosítások. 
	Ezek a kiadások kizárólag a bíróság által, az ilyen térítések teljesítése céljából elrendelt bármely személyi juttatások felhasználását követően kerülnek kifizetésre. 
	Figure
	E költségeket a Biztosító a jelen pontban meghatározott intézkedések végrehajtásának megindulását követő 30. nap elteltét követően, legfeljebb egy 12 hónapos időszakra fizeti. 
	3.11 Származtatott Igénybejelentés egy Társaság bármely részvényesének írásbeli felszólítását jelenti a Társaság igazgatósága, felügyelőbizottsága (vagy ennek megfelelő testülete) részére, a Társaság nevében bármely Biztosított Személlyel szemben, bármely Jogellenes Cselekmény kapcsán a polgári peres eljárás indítására. 
	3.12 Származtatott Vizsgálat a Biztosított által lefolytatott belső vizsgálatot jelenti, melynek kizárólagos célja annak eldöntése, hogy a Társaság milyen módon válaszoljon egy Biztosított által kézhez vett Származtatott Igénybejelentésre, vagy egy Biztosított Személy által kézhez vett Származtatott Kárigényre. 
	3.13 Származtatott Vizsgálat Költségei egy Biztosított Személynél a Biztosító kizárólagos előzetes, írásbeli jóváhagyásával felmerült indokolt és ésszerű díjakat, költségeket és kiadásokat jelenti, amelyek kizárólag a Biztosított Személynek az adott Biztosított Személyre vonatkozó Származtatott Vizsgálatra való felkészüléséhez és arra adott válaszához kapcsolódnak. 
	A Származtatott Vizsgálat Költségei nem tartalmazzák a következőket: (i) bármely Biztosított Személy díjazását, a rendelkezésre állásuk díjazását vagy bármely Társaság bármely más költségeit vagy működési költségeit, vagy (ii) bármely olyan hivatalos felfedéssel, vagy más olyan kérés kielégítésével kapcsolatos költségeket, amelyek a Társaság, a kérelmező vagy bármely harmadik fél birtokában lévő dokumentumokra, nyilvántartásokra vagy elektronikus tájékoztatásra irányulnak. 
	3.14 Származtatott Kárigény jelentése egy Biztosított Személlyel szemben bármely részvényes által származtatott eljárás formájában,a Társaság képviseletében benyújtott vagy fenntartott, származtatott kárigény. 
	3.15 Vezető Tisztségviselő a Társaságnál az alábbi minőségben eljáró természetes személyt jelenti: tisztségviselő, meghatalmazott, az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, valamint bármely másik joghatóságban az ennek megfelelő társasági beosztások. A Vezető Tisztségviselő kifejezés magába foglalja a Társaság felszámolóját kizárólag abban az esetben, ha a felszámoló ugyanazon Társaságnál ezzel egyidejűleg a jelen pontban meghatározott tisztségek egyikét is betölti. Amennyiben egy jogi személy a Tár
	3.16 Felfedezési Időszak a Biztosítási Részletező 16. pontjában foglalt, a Kötvény Tartamának lejáratának napjától kezdődő időszakot jelenti. 

	3.17 Munkavállalói jelentése: 
	3.17 Munkavállalói jelentése: 
	i. a Társaságnak egy vezetői vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező munkavállalója (ideértve a megbízottat vagy tanácsadót is); 
	ii. egy Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Cselekménnyel összefüggésben a Társaság munkavállalója, vagy 
	iii. a Társaság egy Vezető Tisztségviselője bármely olyan Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában, amelyben az adott munkavállalót nevezik meg másodrendű alperesként, vagy a munkavállaó bármely Vezető Tisztségviselővel együtt köteles részt venni az eljárásban; 
	3.18 Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Magatartás a munkajog szabályainak, vagy bármely másik természetes személynek a Társasággal létesített tényleges vagy tervezett munkaviszonyát szabályozó egyéb jogszabálynak bármely tényleges vagy vélt megszegését jelenti. 

	3.19 Környezeti Állapot jelentése: 
	3.19 Környezeti Állapot jelentése: 
	i. Bármely tényleges, vélt vagy fenyegető Szennyezés; vagy 
	ii. Szennyezés tesztelésére, nyomon követésére, eltávolítására, terjedésének megakadályozására, kezelésére, vagy ártalmatlanítására irányuló bármely felügyeleti útmutatás vagy előírás. 

	3.20 Környezetvédelmi Eljárás jelentése: bármely olyan Kárigény, amely 
	3.20 Környezetvédelmi Eljárás jelentése: bármely olyan Kárigény, amely 
	i. Értékpapír-alapú Kárigény, 
	ii. Amely bármely Munkaviszonnyal Kapcsolatos Jogellenes Cselekménnyel kapcsolatos; 
	iii. ahol a Jogellenes Cselekmény az információ tényleges vagy állítólagos elferdítése vagy elhallgatása, amely információval kapcsolatos kötelezettség a Környezeti Állapottal kapcsolatos felelősséget megállapító vagy szabályozó bármely jogszabály, rendelet, hatósági előírás vagy szokásjog alapján áll fenn; vagy 
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	iv. melynek következtében bármely Biztosított Személy Nem Megtéríthető Kárt szenved., 
	feltéve, hogy a Kár a Környezeti Állapoton alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, továbbá ennek mértékéig. 

	3.21 Kiadatási Eljárás jelentése: 
	3.21 Kiadatási Eljárás jelentése: 
	i. Egy Biztosított Személy kiadatására irányuló felhívás, egy Biztosított Személy vonatkozásában kiadott elfogatóparancs vagy a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseknek és az európai vagy nemzetközi elfogatóparancsoknak megfelelő más eljárás; vagy 
	ii. Bármely egyéb kapcsolódó fellebbezés, ideértve többek között az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott kérelmeket; vagy 
	iii. Bármely másik joghatóságban a fentieknek megfelelő eljárások. 
	A Jogellenes Cselekmény nem feltétele a Kiadatási Eljárással szemben nyújtott fedezetnek. 
	3.22 Extranet egy gateway vagy portál segítségével, internet-alapú összekapcsolt hálózatok korlátozott hozzáféréssel rendelkező csoportját jelenti. 
	3.23 Jogerős Döntés jelentése (i) egy hivatalos írásbeli elismerés, vagy (ii) egy bíróság vagy választottbírósági tanács által megállapított bármely felelősség, ítélet, megállapítás, vagy a jogorvoslati kérelem visszautasítása: 
	i. amennyiben a döntés ellen nem nyújtanak be fellebbezést a fellebbezésre nyitva álló időtartam alatt; vagy 
	ii. ha fellebbezést nyújtottak be, amikor az adott fellebbezéssel kapcsolatosan döntést hoztak, a fellebbezést visszavonták vagy az más módon megszűnt. 
	3.24 Külföldi Joghatóság bármely olyan joghatóság, amely nem azonos azzal a joghatósággal, amelyben a Biztosítási Kötvényt kibocsátották. 
	3.25 Külföldi Kötvény jelentése a Biztosító (vagy a Chubb Társaságcsoport bármely másik tagja) által nyilvánosan jegyzett társaságok Vezető Tisztségviselőire vonatkozó standard felelősségbiztosítás, amely a jelen Biztosítási Kötvény kibocsátásának az időpontjában egy Külföldi Joghatóságban szokásos módon elérhető. Ha egynél több ilyen biztosítás áll fenn, úgy a Külföldi Kötvény a nyilvánosan jegyzett társaságok Vezető Tisztségviselőire vonatkozóan a Külföldi Joghatóságban legutoljára vagy leggyakrabban alka
	3.26 Biztosítható Érdek egy biztosítási esemény következményeivel szembeni védelemhez fűződő, igazolható érdeket jelenti. 
	3.27 Biztosítási Kötvény jelentése a Biztosító és a Szerződő között létrejött teljes Biztosítási Szerződés, ideértve a Biztosítási Részletezőt, bármely szerződéses megállapodást vagy záradékot, valamint a jelen biztosítási feltételeket, amelyek a Biztosítási Kötvény elválaszthatatlan részét képezik. 

	3.28 Biztosítási Kockázat a biztosított veszély által előidézett biztosítási esemény bekövetkezési valószínűségének a szintje. 
	3.28 Biztosítási Kockázat a biztosított veszély által előidézett biztosítási esemény bekövetkezési valószínűségének a szintje. 
	3.29 Biztosított a Biztosított Személy, továbbá kizárólag az Értékpapír-alapú Kárigények vonatkozásában (valamint egyébként a jelen Kötvény rendelkezéseinek hatályba léptetése érdekében) a Társaság is Biztosítottnak minősül. 
	3.30 A Biztosított Személy bármely természetes személy, aki a jelen Kötvény előtt, annak kibocsátásakor vagy annak tartama alatt később az alábbi pozíciót tölti be: 
	i. Vezető Tisztségviselő; 
	ii. hivatalos vagy formális kinevezés nélkül, de a Vezető Tisztségviselői hatáskörbe tartozó feladatokat ténylegesen ellátó De Facto Vezető 
	iii. Munkavállaló; 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	a jelen pont (i), (ii), (iii), (vii), (viii) és (ix) alpontjaiban megjelölt természetes személy törvényes házastársa vagy élettársa, de kizárólag a felsorolt alpontokban meghatározott személyek Jogellenes Cselekménye vonatkozásában; 

	v. 
	v. 
	egy elhalálozott Vezető Tisztségviselő vagy Munkavállaló örököse , jogutódja vagy jogi képviselője; 
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	vi. egy Vezető Tisztségviselő vagy Munkavállaló jogi képviselője, az adott Vezető Tisztségviselő vagy Munkavállaló cselekvőképtelensége, fizetőképtelensége vagy csődje esetén; 
	vii. a Társaságnál valamennyi olyan feljogosított személy, aki a 2000. évi UK Financial Services and Markets Törvény 59. szakaszában meghatározott ellenőrzési feladatokat rendszeresen ellátja; 
	viii. a Társaság által kibocsátott tájékoztatóban vagy prospektusban szereplő jövőbeni vezető tisztségviselő; 
	ix. 
	ix. 
	ix. 
	A Társaság alkalmazásában álló vállalati jogtanácsos, aki e minőségében eljárva köteles betartani a 2002. évi US Sarbanes-Oxley Törvényt. 

	x. 
	x. 
	A 2009. évi UK Finance Törvényben vagy bármely más joghatóság bármely hasonló jogszabályában meghatározott vezető beosztású számviteli alkalmazott; vagy 


	xi. döntéshozatali bizottság vagy testület tagja, vagy felügyelő bizottsági tag 
	de kizárólag abban az esetben, ha az adott Biztosított Személy a Társaság képviseletében, a fent megjelölt bármelyik minőségben eljár, vagy (a iv) v) és vi). alpontok alatti esetekben) az érintett személy a vonatkozó felelősséget jogszabály erejénél fogva viseli. 
	Biztosított Személy nem jelenti a külső könyvvizsgálót. 
	3.31 Biztosító jelentése a Chubb European Group SE, melynek székhelye: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franciaország, és amelyet a nanterre-i Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-
	3.32 Intranet a Biztosított tulajdonában és irányítása alatt álló,a Biztosított üzleti tevékenységére vonatkozó információkat tartalmazó elektronikus hálózat, amely nem nyilvános és kizárólag meghatározott alkalmazottak részére érhető el. 
	3.33 Vizsgálat a Társaságnál vagy a Biztosított Személynél a Kötvény Tartama során lefolytatott hivatalos vizsgálat vagy ellenőrzés, vagy nyomozás, amelynek során a Biztosított Személy jelenlétét a vizsgálatot lefolytató testület írásban elrendeli, ideértve egy büntetőeljárás megindításáról szóló értesítés (Target Letter) vagy a tőzsde-és értékpapírfelügyeletet ellátó hatóságnak a vizsgálat elrendeléséről szóló értesítés (Wells Notice) kézbesítését is. 
	A Biztosítási Kötvény feltételeinek hatályba léptetése kizárólagos céljából -ahol a szövegkörnyezet azt kifejezetten előírja, továbbá az adott fedezetre vonatkozó egyedi rendelkezések és feltételek függvényében -a Vizsgálat kifejezés magában foglalja az Előzetes Vizsgálatot és a Származtatott Vizsgálatot is. 
	3.34 Jogi Képviseleti Költségek egy Biztosított Személynél vagy részéről a Biztosító előzetes írásos hozzájárulásával (mely jóváhagyás alapos ok nélkül nem késleltethető vagy nem tagadható meg) felmerült, ésszerű és indokolt jogi vagy kapcsolódó szakértői költségeket jelenti (ide nem értve az ilyen személyek bármely díjazását, a rendelkezésre állásuk költségeit vagy bármely Társaság költségeit vagy működési költségeit), amely költségek közvetlenül a Biztosított Személynek a Vizsgálatban való együttműködéséh

	3.35 Felelősségi Limit a Biztosítási Részletező 3. pontjában foglalt felelősségi felső határt jelenti. 
	3.35 Felelősségi Limit a Biztosítási Részletező 3. pontjában foglalt felelősségi felső határt jelenti. 
	3.36 Kár jelenti mindazon összegeket, amelyeket egy Biztosított Személy jogszabály erejénél fogva és személyesen köteles megfizetni, ideértve, többek között: 
	i. bármely jogszabály alapján hozott döntést, kártérítést vagy megítélt kamatot, meghozott ítéletet, megkötött egyezséget ideértve a felperes jogi költségeit is, 
	ii. Jogvédelmi Költségeket, 
	iii. Jogi Képviseleti Költségeket; 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	Óvadéki Költségeket; 

	v. 
	v. 
	Krízisköltségeket, 


	vi. Vagyonkobzási költségeket; 
	vii. Büntetőeljárás költségeit; 
	viii. Public Relations Kiadásokat; 
	ix. 
	ix. 
	ix. 
	Jó Hírnév Védelmével kapcsolatos Kiadásokat; 

	x. 
	x. 
	az érzelmi vagy lelki sérülésekért kiszabott vagy büntető jellegű kártérítést (amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását); 
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	xi. Hatósági, felügyeleti vagy közigazgatási bírságokat és büntetéseket (amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását); 
	xii. Vizsgálatot Megelőző Költségeket a Kiterjesztés 2.16 pontja szerint; 
	xiii. Származtatott Vizsgálati Költségeket, 
	xiv. Kárenyhítéssel összefüggésben felmerült költségeket; 
	xv. Tengeren Túli Utazások Költségeit; illetve 
	xvi. Egy Biztosított Személynél felmerült ésszerű és indokolt költségek, díjak és kiadások (ideértve egy kölcsönhöz vagy óvadékhoz szükséges kezdeti díjat), melyek kizárólagosan a 2002. évi US Sarbanes-Oxley Törvény 304(a) szakaszában és a 2010. évi US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Törvény 954. szakaszában foglalt – vagy bármely más joghatóság bármely hasonló jogszabálya alapján előírt -, az adott személyt terhelő visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán merültek fel. Ez
	Az 1 C Biztosítási Megállapodás vonatkozásában a Kár csak azokat az összegeket jelenti, amelyeket a Társaság jogszabály erejénél fogva megfizetni köteles, ideértve, többek között: 
	i. bármely jogszabály alapján hozott döntést, kártérítést, meghozott ítéletet, megkötött egyezséget ideértve a felperes jogi költségeit is, 
	ii. Jogvédelmi Költségeket, 
	iii. az érzelmi vagy lelki sérülésekért kiszabott vagy büntető jellegű kártérítést (amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik az ilyen károk biztosítását). 
	A Kár fogalma kiterjed továbbá minden olyan, a jelen meghatározásban tételesen meg nem jelölt tételre, amelyre a Kiterjesztés vagy a jelen Kötvényhez csatolt záradék kifejezetten fedezetet nyújt. 
	Az összes Biztosítási Megállapodás és Kiterjesztés vonatkozásában,a Kár nem foglalja magában a következőket: 
	i. Büntetőbírságok vagy büntetések; 
	ii. Bármely olyan ügy, amely az alkalmazandó jogszabályok alapján nem biztosítható. Jelen rendelkezés a US Securities Act 1933 Törvény 11., 12. vagy 15(a) szakasza megsértésén alapuló kárigénnyel összefüggésben felmerült, kiszabott bármely határozat, ítélet, kártérítés, Jogi Képviseleti Költség vagy Jogvédelmi Kiadás, illetve megkötött egyezség esetében akkor alkalmazandó, ha a Biztosító kifejezetten nem rögzíti, hogy az ilyen jellegű kifizetések, vagy azok egy része nem biztosítható az alkalmazandó jogszab
	iii. az adók vagy az adókhoz kapcsolódó összegek, kivéve a Kiterjesztés 2.9 pontjában meghatározott összegek, vagy 
	iv. Szennyező Anyagok hatásainak tesztelése, nyomon követése, megtisztítása, eltávolítása, terjedésének megállítása, kezelése, semlegesítése, méregtelenítése vagy felmérése, vagy a természeti erőforrások vagy környezet eredeti állapotukba való visszaállítása során felmerült költségek. 
	Kizárólag az 1C Biztosítási Megállapodás vonatkozásában a Kár nem foglalja magába a következőket: 
	i. bármely megítélt kártérítés többször kifizetett része; vagy 
	ii. egy entitás teljes vagy többségi tulajdonának vagy eszközeinek a megszerzése esetén bármely olyan összeg, amely azon összeggel azonos, amely megfizetett vagy megfizetni tervezett ellenértékként vagy vételárként elégtelennek minősül. 
	3.37 Kárenyhítési Veszteségek a Biztosított által, egy Biztosított Személlyel szemben potenciálisan benyújtandó Kárigény megakadályozása vagy következményeinek enyhítse céljából megtett cselekményekkel összefüggésben bekövetkezett egyezségi kifizetéseket, felmerült kiadásokat és költségeket jelenti, feltéve, hogy amennyiben a Kárigény  érvényesített Kárigénnyé válna, úgy a jelen Kötvény alapján az fedezett Kárt jelentene. 
	3.38 Nem Téríthető Kárigény olyan Kárigényt jelent, mely esetben a Biztosított Személyt alkalmazó Társaság képtelen kártérítést fizetni a Biztosított Személynek az alábbi okok miatt: 
	i. kifejezett jogszabályi felhatalmazás hiánya; 
	ii. az adott Társaság alapító okiratában, alapszabályában, szerződésében vagy hasonló dokumentumaiban foglalt kifejezett felhatalmazás hiánya; 
	ii. az adott Társaság alapító okiratában, alapszabályában, szerződésében vagy hasonló dokumentumaiban foglalt kifejezett felhatalmazás hiánya; 
	iii. fizetésképtelenség; 
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	3.39 Nem Profitorientált Szervezet egy bejegyzett jótékonysági vagy szakmai szervezet, vagy bármely joghatóság alapján szerveződött non-profit szervezet. 
	3.40 Nyílt honlap jelentése az interneten, Intraneten vagy Extraneten található olyan honlap, amelyen bármely fél regisztráció nélkül megjelentethet tartalmat. 

	3.41 Külső Entitás jelentése: 
	3.41 Külső Entitás jelentése: 
	i. olyan entitás, mely nem Leányvállalat és Értékpapírjaival nem kereskednek az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin, kivéve, ha az adott entitást a jelen Kötvény záradékában feltüntetésre kerül. 
	ii. bármely Nem Profitorientált Szervezet. 
	3.42 Tengerentúli Utazás Költségei a Biztosított Személy és törvényes házastársa vagy élettársa, valamint 18. életévét be nem töltött gyermekei részére szükséges, egy Kiadatási Eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó, egyszeri oda-vissza út ésszerű és indokolt utazási költségeit és szállásköltségeit jelenti. 
	3.43 Szerződő a Biztosítási Kötvényben Szerződőként megjelölt jogi személy, amely a Biztosítási Kötvényt a Biztosítóval megkötötte és díjfizetésre kötelezett. 
	3.44 Tartam a Biztosítási Részletező 1. pontjában meghatározott időszak. A Kötvény Tartama a Biztosítási Részletezőn megjelölt időpontban, vagy – amennyiben az korábbi időpont -az adott biztosítás megszüntetésének időpontjában jár le. 
	A Biztosítási Kötvény feltételeinek hatályba léptetése kizárólagos céljából -ahol a szövegkörnyezet azt kifejezetten előírja, továbbá az 5.M pontban foglalt egyedi rendelkezések és feltételek függvényében – Kötvény Tartam magában foglalja a Felfedezési Időszakot is. 
	3.45 Szennyező Anyagok bármely toxikus vagy ingerlő hatású anyagok vagy szerek, így különösen, de nem kizárólag az olaj, füst, pára, korom, azbeszt, azbeszt tartalmú anyagok, gőzök, savak, lúgok, nukleáris vagy sugárzó anyagok, vegyi anyagok és hulladékok. A hulladékok közé tartoznak többek között az újra-hasznosítható vagy újra visszanyerhető anyagok. 
	3.46 Környezetszennyezés a Szennyező Anyagoknak szilárd-, folyékony-vagy gázhalmazállapotban, vagy szag, zaj, vibráció, elektromágneses sugárzás, ionizáló sugárzás, hő formájában vagy más módon való és bármely időpontban történő tényleges, vélt vagy potenciálisan fenyegető kibocsátása, kiszóródása, kiszivárgása, elterjedése, kiengedése vagy kiszökése. 

	3.47 Előzetes Vizsgálat jelenti: 
	3.47 Előzetes Vizsgálat jelenti: 
	i. bármely Társaságnál vagy Biztosított Személynél a Kötvény Tartama alatt, egy hatóság által végrehajtott rajtaütést vagy helyszíni vizsgálatot, amelynek tárgya bármely Biztosított Személy nyilvántartásainak ellenőrzése, áttekintése, arról másolat készítése vagy annak az elkobzása, vagy a Biztosított Személy bármely módon történő személyes meghallgatása; 
	ii. bármely hatóság vagy felügyelet által a Társaság vagy egy Biztosított Személy részére, a Kötvény Tartama alatt első alkalommal megküldött bármely hivatalos értesítést, melynek alapján a Társaság alapos okkal feltételezheti, hogy a Társaság vagy a Biztosított Személy valamely jogi vagy felügyeleti kötelezettséget megszegte, vagy ilyen szabályszegés bekövetkezhet; vagy 
	iii. a Társaság által lefolytatott belső vizsgálatot, amennyiben az adott vizsgálatot egy hatóság vagy felügyelet felhívása alapján folytatták le a fenti (ii) alpontban szerinti hivatalos értesítést követően. 
	3.48 Biztosítási Ajánlat bármely Biztosított által a jelen Kötvény megkötésére benyújtott ajánlatot, valamint az azzal együtt átadott minden információ és dokumentumot jelenti. 
	3.49 Büntetőeljárás költségei a Biztosított Személynél a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg) felmerült jogi és egyéb szakértői díjak, költségek és kiadások, amelyek olyan jogi eljárások lefolytatásához kapcsolódnak, amelyek az alábbi eljárások érvénytelenítésére, hatályon kívül helyezésére, késleltetésére vagy visszavonására irányulnak: 
	i. a Biztosított Személyt a társaság vezető tisztségviselője pozíciójából történő kizárására irányuló határozat, 
	ii. ideiglenes végzést vagy intézkedés, 
	iii. az adott Biztosított Személy ingatlanon vagy személyes vagyontárgyakon fennálló jogainak elkobzása, ellenőrzése, felfüggesztése vagy befagyasztása; vagy 
	Figure
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	a Biztosított Személy ingatlanján vagy személyes vagyonán alapított zálogjog; 

	v. 
	v. 
	a Biztosított Személy szabadságának korlátozását elrendelő bírósági végzés; 

	vi. 
	vi. 
	egy Biztosított Személynek az egyébként érvényes és hatályos bevándorló státusza visszavonását követő 


	deportálása, mely visszavonás oka nem a Biztosított Személy által elkövetett bűncselekmény volt. 
	3.50 Public Relations Kiadások a Biztosított Személy által,a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg), egy Kárigény vagy Vizsgálat alapján bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező negatív hatások vagy negatív reklámok megelőzésére vagy mérséklésére irányuló, e feladattal megbízott public relations cég vagy tanácsadó, kríziskezelő cég vagy ügyvédi iroda tevékenységével összefüggésben felmerült indokolt és ésszerű díjak és a kapcs
	3.51 Jó Hírnév védelmére irányuló Kiadások a Biztosított Személy által a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg), egy Kárigény alapján meghozott, a Biztosított Személyre nézve kedvező jogerős ítélet megállapításainak terjesztésére és nyilvánosságra hozására irányuló, e feladattal megbízott public relations cég vagy tanácsadó tevékenységével összefüggésben felmerült indokolt és ésszerű díjak és a kapcsolódó kiadások. A Jó Hírnév
	3.52 Nyugalmazott Vezető Tisztségviselő bármely olyan Biztosított Személy, aki saját akaratelhatározásából és a jogképesség elvesztésétől eltérő okból, a Kötvény Tartamának lejárata előtt lemondott Vezető Tisztségviselői tisztségéről. 

	3.53 Értékpapír a Társaság által kibocsátott bármely értékpapír vagy adósságot megtestesítő eszköz. 
	3.53 Értékpapír a Társaság által kibocsátott bármely értékpapír vagy adósságot megtestesítő eszköz. 
	3.54 Értékpapír-alapú Kárigény olyan Kárigény, melyet bármely ország értékpapírtörvényének megszegésével elkövetett Jogellenes Cselekedettel összefüggésben nyújtottak be, és amelyet: 
	i. bármely személy vagy szervezet indított a Társaság bármely Értékpapírjainak bármely vélt vagy valós megvásárlása vagy eladása, vagy ezen tranzakciókra vonatkozó bármely ajánlat vagy ajánlatkérés alapján; 
	ii. a Társaság Értékpapírjainak birtokosa indított, akár közvetlenül, akár a Társaság nevében. 
	Az Értékpapír-alapú Kárigény nem foglalja magába a Munkaviszonyhoz Kapcsolódó Jogellenes Cselekményt, amely részvények vagy részvényopciók vélelmezett elvesztése vagy kézhezvételének meghiúsulása kapcsán indult vagy abból származik. 
	Az Értékpapír-alapú Kárigény nem foglalja magába a Társasággal szemben indított hatósági vagy felügyeleti eljárást, kivéve, amennyiben ez adott eljárást egy Biztosított Személyre is kiterjesztik. 
	3.55 De Facto Vezető a Társasági törvény (vagy más joghatóság ezzel egyező jogszabálya) szerinti tisztségviselő, aki a Társaság döntéshozatali vagy ellenőrzési testületének egy tagja által betöltött tisztséghez hasonló tisztséget tölt be, formális vagy hivatalos kinevezés vagy felhatalmazás nélkül. 
	3.56 Egyedi Kárigény valamennyi olyan Kárigény vagy Vizsgálat, vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető bármely egyéb ügy, amelyek ugyanazon kiváltó okból származnak, vagy ugyanazon alapul szolgáló okhoz kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az adott Kárigények, Vizsgálatok vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető más ügyek esetében a kárigényt benyújtó személy, a Biztosítottak, a biztosítási események illetve a jogalap azonosak vagy eltérőek. 

	3.57 Leányvállalat olyan entitás, amelyben a Szerződő közvetlenül vagy közvetve: 
	3.57 Leányvállalat olyan entitás, amelyben a Szerződő közvetlenül vagy közvetve: 
	i. a szavazati jogok többségével rendelkezik; vagy 
	ii. az Igazgatóság tagjai többségének a kinevezéséhez vagy visszahívásához szükséges joggal rendelkezik; vagy 
	iii. a kibocsátott részvénytőke több, mint a felével rendelkezik. 
	A Leányvállalat vegyes vállalatot vagy hasonló szervezetet is jelent, amelyet a Szerződő közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen irányít vagy ellenőriz. 

	3.58 Tranzakció az alábbi események bármelyike: 
	3.58 Tranzakció az alábbi események bármelyike: 
	i. a Szerződő más szervezettel egyesül vagy abba beolvad; 
	ii. a Szerződő más személyre, szervezetre vagy ezek együttesen fellépő csoportjára ruházza a teljes vagyonát, vagy annak több mint 90%-át; 
	ii. a Szerződő más személyre, szervezetre vagy ezek együttesen fellépő csoportjára ruházza a teljes vagyonát, vagy annak több mint 90%-át; 
	iii. bármely személy, szervezet vagy azok együttesen fellépő csoportja megszerzi a Szerződő kibocsátott részvénytőke több, mint 50%-át; 

	iv. bármely személy, szervezet vagy azok együttesen fellépő csoportja megszerzi a Szerződő vezető tisztségviselői többségének a megválasztásához szükséges befolyást. 

	3.59 Jogellenes Cselekmény: 
	3.59 Jogellenes Cselekmény: 
	i. bármely Biztosított Személy vonatkozásában, bármely tényleges, állítólagos vagy szándékos bizalommal való visszaélés, hiba, mulasztás, valótlan állítás, félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozat, becsületsértés, rágalmazás, kötelezettség elmulasztása vagy megszegése, vagy a Biztosított Személlyel szemben, e minőségében történő eljárásával összefüggésben támasztott egyéb kárigény, valamint egy Munkaviszonyhoz Kapcsolódó Jogellenes Cselekmény, 
	ii. bármely Társaság vonatkozásában, bármely tényleges, állítólagos vagy szándékos bizalommal való visszaélés, hiba, mulasztás, valótlan állítás, félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozat, kötelezettség elmulasztása vagy megszegése, vagy jogosulatlan képviselet a Társaság által, de kizárólag Értékpapír-alapú Kárigény vonatkozásában. 


	4. Kizárások 
	4. Kizárások 
	Figure
	A Biztosító nem köteles kártérítést vagy bármely egyéb összeg térítését fizetni a jelen Kötvény alapján olyan Kárral összefüggésben, 
	4.1 amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka: 
	4.1 amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka: 
	i. a Biztosított bármely szándékosan tisztességtelen vagy csalárd cselekménye, illetve mulasztása, vagy a Biztosított szándékos jogszabály sértése; 
	ii. a Biztosított Személy által szerzett bármely olyan személyes nyereség vagy előny, amelyre az adott Biztosított Személy jogszerűen nem volt jogosult, azzal a kivétellel, hogy a jelen kizárás nem alkalmazandó a Kár azon részére, amelynek az alapja vagy kiváltó oka a US Securities Act of 1933 Törvény 11., 12. vagy 15(a) szakasza megsértésén alapuló vélt vagy valós kárigény, 
	A fenti kizárások kizárólag akkor alkalmazandók, ha a Káresemény miatt benyújtott Kárigényt vagy Vizsgálatot lezáró Jogerős Határozatban, vagy az adott Biztosított bármely írásbeli beismerő nyilatkozatában megállapítást nyer, hogy a kizárás alapjául szolgáló cselekmény megvalósult. 
	4.2 amely a Biztosítási Részletező 14. pontjában meghatározott időpontot megelőzően indult, a Társaságot, egy Külső Entitást vagy egy Biztosítottat érintő lezárt vagy függőben lévő, korábbi peres vagy egyéb eljárásból ered, azon alapul, vagy annak tulajdonítható (különösen, de nem kizárólagosan ideértve a polgári-, büntető-, közigazgatási eljárásokat vagy vizsgálatokat), vagy a jelen pontban hivatkozott eljárások alapjául szolgáló tényekkel és körülményekkel teljesen vagy lényegileg azonos tényből vagy körü
	4.3 amely olyan Kárigény, körülmény vagy olyan Vizsgálat vonatkozásában vélelmezett bármely Jogellenes Cselekményen vagy azok sorozatán alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, amelyről az értesítést a jelen Kötvény kezdőnapja előtt, vagy annak kezdőnapján érvényben lévő vagy már lejárt bármely egyéb kötvény alapján küldték meg. 
	4.4 amely a Társaság, egy Külső Entitás vagy egy Biztosított által vagy annak nevében, bármely Biztosított Személlyel szemben az USA-ban vagy az USA-hoz tartozó területen megindított vagy folyamatban lévő bármely Kárigényen alapul, abból származik vagy annak tulajdonítható, kivéve: 
	i. ha ez a Kárigény közvetlenül egy olyan másik Kárigényből ered, amely a jelen Kötvény alapján fedezet alá tartozna; 
	ii. a Társaság vagy egy Külső Entitás képviseletében vagy nevében, de a Biztosított, a Társaság vagy a Külső Entitás részvétele nélkül indított vagy folytatott bármely Származtatott Kárigény kivéve, ha az ilyen eljáráskötelező jogszabályi előírás; 
	iii. bármely felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő vagy ezekhez hasonló feladatkört ellátó személy által bármely joghatóság alapján benyújtott vagy érvényesített Kárigény; 
	iv. Jogvédelmi Költségek, 
	4.5 amely a Kötvény Tartama alatt bármely Értékpapír nyilvános kibocsátásából ered, azon alapul, vagy annak tudható be azzal, hogy a jelen Kizárás nem alkalmazandó az 1A, 1B és 1D Biztosítási Megállapodásokra, amennyiben az ilyen kibocsátás összértéke nem haladja meg a Biztosítási Részletező 15. pontjában meghatározott összeget; 

	4.6 amely 
	4.6 amely 
	i. személyi sérülés vagy mentális betegség, lelki bántalmak, érzelmi sérülés, betegség, vagy halál, továbbá 
	ii. 
	ii. 
	ii. 
	bármely ingó dolog megrongálódása, megsemmisülése vagy használhatatlanná válása, azzal, hogy a jelen kizárás nem vonatkozik: 

	i. 
	i. 
	a Nem Téríthető Károkhoz kapcsolódó Jogvédelmi Költségekre vagy Jogi Képviseleti Költségekre; vagy 

	ii. 
	ii. 
	Munkaviszonyhoz Kapcsolódó Jogellenes Cselekményből származó lelki bántalmakra és/vagy érzelmi sérülésre. 



	4.7 amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka, hogy: 
	4.7 amelynek eredete, alapja, vagy kiváltó oka, hogy: 
	i. a Biztosított bármely harmadik fél által, egy közléssel kapcsolatban benyújtott panaszt vagy értesítést követően elmulasztott valamely közlést eltávolítani az internetről, egy Intranetről vagy Extranetről, vagy 
	ii. egy Nyílt Webhelyen a Biztosított vagy egy munkavállaló vagy harmadik fél által elhelyezett bármely közlést. 
	Bármely Kizárás alkalmazhatósága szempontjából,a Biztosított által elkövetett Jogellenes Cselekmény nem róható fel valamely Biztosított Személynek; 
	Bármely Kizárás alkalmazhatósága szempontjából, amennyiben a Társaság kártérítést fizetett egy Biztosított Személynek, kizárólag az adott Biztosított Személy Jogellenes Cselekménye tulajdonítható a Társaságnak. 
	Bármely, az 1C Biztosítási Megállapodás alapján fennálló fedezetre vonatkozó Kizárás alkalmazhatósága szempontjából, a Szerződő igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának tagjai cselekményei, mulasztása vagy ismeretei bármely Társaságnak felróhatóak. 


	5. Általános Feltételek 
	5. Általános Feltételek 
	Figure
	A. Felelősségi Limit 
	A Biztosítási Részletező 3. pontjában meghatározott felelősségi limit (biztosítási) összeg a Biztosítónak a jelen Kötvény alapján minden Kár vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettségének összességében meghatározott teljes (aggregát) felső határa, függetlenül a a jelen Kötvény alapján bejelentett kárigények vagy a Kárigényt bejelentő Biztosítottak számától, és függetlenül az ilyen kárigények összegétől, vagy attól hogy ezek benyújtására vagy megindítására mikor került sor. Amennyiben azonban a 2.1 vagy 
	Eltérő rendelkezés hiányában, mindazon károk tekintetében, melyek esetében a Biztosítási Részletező vagy annak bármely módosítása külön kártérítési egyedi limitet (szublimitet) határoz meg, úgy a Biztosító fizetési kötelezettségének összességében meghatározott teljes (aggregát) felső határát ez a szublimit összeg határozza meg (mely limitösszeg a Biztosítási Részletező 3. pontjában meghatározott Felelősségi Limit részét képezi, és nem azon felül értendő kivéve, ha a 
	2.20 vagy a 2.21 Kiterjesztések feltételei eltérően rendelkeznek), függetlenül a biztosítási szerződés által fedezett és ilyen károk tekintetében érvényesített kárigények, vagy a kárigényt bejelentő Biztosítottak számától, és függetlenül az ilyen kárigények összegétől, vagy attól, hogy ezeket mikor érvényesítették. 
	a jelen 2.1 Kiterjesztés vonatkozásában 
	i. a feltöltött Felelősségi Limit kizárólag az 1.A Biztosítási Megállapodás alapján felmerült,a Kárigények vagy Vizsgálatok, vagy a jelen Kötvény alapján kárigény felmerülését eredményező más ügyekből származó és a Kötvény Tartamán (és/vagy a Felfedezési Időszakon belül -amennyiben ez utóbbi alkalmazandó) bekövetkezett, valamint az 5.D pontnak megfelelően bejelentett Káresemény vonatkozásában áll rendelkezésre, amely Kárigények és Vizsgálatok nem részei a Kötvény vagy bármely korábbi kötvény alapján már ben
	ii. minden ilyen Kárigény, Vizsgálat vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető egyéb ügy továbbra is a Felelősségi Limit, az alkalmazott kártérítési egyedi limit (szublimit) és bármely egyéb egyedileg meghatározott limit alá tartozik, és a jelen A. pontban meghatározottak semmilyen körülmények között nem jelentik a Felelősségi Limit bármely növelését; és 
	ii. minden ilyen Kárigény, Vizsgálat vagy a jelen Kötvény alapján kárigényhez vezető egyéb ügy továbbra is a Felelősségi Limit, az alkalmazott kártérítési egyedi limit (szublimit) és bármely egyéb egyedileg meghatározott limit alá tartozik, és a jelen A. pontban meghatározottak semmilyen körülmények között nem jelentik a Felelősségi Limit bármely növelését; és 
	iii. a Felelősségi Limit az 1.A, 1.B és 1.C Biztosítási Megállapodások alapján fizetett bármely összeggel feltöltésre kerül a befizetés időpontjában, összhangban a jelen A. pont rendelkezéseivel. 

	Figure
	A fentiekre tekintet nélkül a Társaság által vagy részéről benyújtott Káresemények vonatkozásában a Biztosító által, a jelen Kötvény alapján vállalt maximális összesített teljes (aggregát) kártérítési felelősség és szolgáltatási kötelezettség a Felelősségi Limit, függetlenül a jelen Kötvény alapján bejelentett kárigények vagy a Kárigényt bejelentő Biztosítottak számától, és függetlenül az ilyen kárigények összegétől, vagy attól hogy ezek benyújtására vagy megindítására mikor került sor, és a 2.1 Kiterjeszté
	Egyéb megállapodás hiányában a 2.22 Kiterjesztés alapján nem térített maradványérték költségek felső határa 122,858 Forint egyenértéke, de legfeljebb a Felelősségi Limit 30%-a életmentés vagy emberek egészségvédelme érdekében tett intézkedések esetén. 
	B. Kapcsolódó Kárigények vagy Ügyek 
	Egyedi Kárigény kizárólag akkor kerül felvezetésre a Kötvényen, ha a Biztosított az első alkalommal bekövetkezett, Egyedi Kárigény alapját képező Kárigényt, Vizsgálatot, illetve a kötvény alapján kárigényhez vezető más ügyet a Kötvény Tartama alatt bejelenti a Biztosítónak. 
	C. Önrész 
	A Biztosítási Részletező 13. pontjában foglalt önrész összege alkalmazandó minden Egyedi Kárigényre. Az önrész nem alkalmazandó a Nem Téríthető Károk esetében.  Minden egyéb Kár esetében az önrész megfizetése a Biztosított kötelezettsége és a Biztosító az önrész vonatkozásában semmilyen összeget nem köteles fizetni. 
	Ha a Társaság egy Biztosított Személy részére nem nyújt kártérítést (ide nem értve a Nem Téríthető Kár esetét), úgy, a jelen Kötvény egyéb feltételeivel összhangban, a Biztosító köteles megtéríteni az önrészt és a Társaság köteles a megtérített önrész összegét megfizetni a Biztosítónak. 
	Abban az esetben, ha egy Biztosított Személyt bármely joghatóság vonatkozó jogszabályai arra köteleznek, hogy a Társaság által részére megelőlegezett összegeket fizesse vissza, és ezen összegek az 1.A Biztosítási Megállapodás alapján egyébként fedezet hatálya alatt állnának, úgy a Társaság és az adott Biztosított elfogadják és tudomásul veszik, hogy: 
	i. az adott összegek Nem Téríthető Kárnak minősülnek; és 
	ii. a Biztosító által az 1.B Biztosítási Megállapodás alapján a Társaságnak megtérített teljes összeg és az alkalmazandó önrész összege úgy tekintendő, hogy azt a Biztosító a Biztosított Személy részére az 1.A Biztosítási Megállapodás alapján megfizette; 
	iii. a Biztosító köteles az alkalmazandó önrész összegét megtéríteni a Társaságnak; és 
	iv. mind a Társaság, mind a Biztosított Személy ezáltal kölcsönösen mentesülnek a vonatkozó jogszabályok alapján bármely joghatóságban a fenti (ii) alpontban foglalt összegek tekintetében fennálló összes kötelezettségük alól. 
	D. Kárbejelentés, Vizsgálatok és Bejelentés körülményei 
	A jelen Kötvény alapján a Biztosított köteles minden káreseményt írásban, a lehető leghamarabb bejelenteni a Biztosítónak, ugyanakkor a bejelentés ténye nem előfeltétele a Biztosító felelőssége fennállásának. 
	A Kötvény Tartamának lejárata esetén a bejelentést a Kötvény Tartam lejáratát követő 90 napon belül meg kell tenni. Olyan Kárigény vagy Vizsgálat esetén, amelyet a Biztosítottal szemben első alkalommal a Felfedezési Időszak alatt nyújtottak be, illetve indítottak meg, a káreseményt a Felfedezési Időszak lejártát követő 30 napon belül be kell jelenteni. 
	Amennyiben a Biztosított egy hatóság vagy felügyelet által elrendelt titoktartási megállapodás jogszerű kikötése szerint nem tehet a fentiek szerint bejelentést egy Kárigényről vagy Vizsgálatról, úgy: 
	i. a Biztosított az adott Káresemény vagy Vizsgálat bejelentését a Kötvény Tartam lejáratát követő 24 hónapon belül jogosult írásban bejelenteni; és 
	ii. a bejelentési akadály elhárulásáról a Biztosítót az azt követő 30 napon belül értesíteni kell, hogy arra a Biztosított jogilag képessé vált. 
	Ha egy Biztosítottnak egy olyan korábbi kötvény alapján kellett volna bejelentést tennie egy Kárigényről vagy Vizsgálatról, amely a kötvény a jelen Kötvény kezdő időpontjában vagy azt megelőzően érvényben volt vagy lejárt, de a bejelentést a fenti hivatkozott titoktartási megállapodás miatt nem tehette meg, úgy a Biztosító -kizárólag a korábbi kötvény alapján fennállt Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában -visszavonhatatlanul lemond bármely olyan esetleges jogáról, amely a bejelentési kötelezettség elmulas
	Figure
	Az értesítéseket és bármely tájékoztatást írásban kell közölni a Biztosítóval, a Biztosítónak a Biztosítási Kötvényben megadott címére történő megküldéssel. 
	Ha Kötvény Tartama alatt a Biztosított tudomást szerez bármely olyan körülményről, amely a jelen Kötvény alapján Kárigény benyújtásához vagy Vizsgálathoz vezethet, és e körülményről a Biztosítót értesíti, úgy a Biztosítottal szemben később tett vagy később megindított bármely Kárbejelentés vagy Vizsgálat a jelen Kötvény alkalmazásában úgy tekintendő, mintha a Kárigény bejelentése, illetve a Vizsgálat megindulása a Kötvény Tartama alatt történt volna. 
	E. Eljárások lefolytatása 
	i. Az alábbi E(iii) pont alátartozó Kárigények kivételével elsődlegesen a Biztosított kötelezettsége (és nem a Biztosító felelőssége), hogy a jelen Kötvény alapján benyújtott bármely Kárigénnyel vagy megindított Vizsgálattal szemben fellépjen. A Biztosító ugyanakkor jogosult arra, hogy joghatályosan csatlakozzon a Biztosítotthoz bármely Kárigény vagy Vizsgálat tekintetében. 
	ii. A Biztosított Személyek és a Társaság között fennálló jelentős összeférhetetlenség (érdekkonfliktus) esetén az elkülönült jogi képviseletet a Biztosító ésszerűnek és szükségesnek ismeri el. 
	iii. A Biztosító jogosult arra, hogy a Biztosított Személlyel szemben benyújtott bármely olyan Kárigényt megvédjen, amelyet bármely 
	a. 
	a. 
	a. 
	Társaság; vagy 

	b. 
	b. 
	Külső Entitás nyújtott be vagy a nevükben nyújtottak be; 


	kivéve, ha az adott Kárigény 
	a. 
	a. 
	a. 
	pénzügyi hozzájárulásra vagy kártérítésre irányul, és az adott Kárigény közvetlenül a jelen Kötvény által egyébként fedezett másik Kárigényből ered; 

	b. 
	b. 
	a Társaság vagy egy Külső Entitás képviseletében vagy nevében, de a Biztosított, a Társaság vagy a Külső Entitás részvétele nélkül indított vagy folytatott bármely Származtatott Kárigény kivéve, ha az ilyen eljárás kötelező jogszabályi előírás; 

	c. 
	c. 
	bármely felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő vagy ezekhez hasonló feladatkört ellátó személy által bármely jogrendszer joga alapján érvényesített vagy fenntartott Kárigény; 


	Az ilyen Kárigények esetében és az adott Kárigénnyel kapcsolatban a Biztosító nem köteles tájékoztatást adni bármely másik Biztosított részére. 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	A Biztosított köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely akadályozhatja a Biztosító eljárását a jelen Kötvény alapján bejelentett bármely Káresemény vonatkozásában. 

	v. 
	v. 
	A Biztosított a Biztosított előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (mely hozzájárulás alapos ok nélkül nem késleltethető és nem tagadható meg) nem jogosult bármely felelősséget elismerni, illetve egyezséget kötni bármely Kárigény vagy Vizsgálat vonatkozásában, vagy bármely Kárt vállalni (kivéve a 2.4 Kiterjesztés hatálya alá tartozó eseteket). Egy Előzetes Vizsgálat nem jelenti a felelősség elismerését. 


	vi. A Biztosított köteles a Biztosító és a Biztosító által kijelölt képviselők részére, az általuk ésszerűen kért összes információt megadni és teljes körűen együttműködni, valamint segítséget nyújtani a jelen Kötvény alapján bármely Kárigényhez kapcsolódó bármely vizsgálat lefolytatásában. 
	F. Jogvédelmi Költségek megelőlegezése és a Károk felosztása 
	i. A Biztosító folyamatosan megelőlegezi a fedezett Jogvédelmi Költségeket bármely Kárigény Jogerős Eldöntése előtt, és megelőlegezi a fedezett Jogi Képviseleti Költségeket. Bármely ilyen megelőlegezett összeget vissza kell fizetni a Biztosító részére, amennyiben később megállapítást nyer, hogy a Biztosított nem volt jogosult az adott kifizetésre. 
	ii. A Biztosító a fenti (i) pontnak megfelelően megelőlegezi azokat a Jogvédelmi Költségeket és Jogi Képviseleti Költségeket, amelyek megelőlegezését vagy megtérítését a Társaság elmulasztotta. 
	iii. Amennyiben: 
	a. a jelen Kötvény nem nyújt teljes egészében fedezetet egy Biztosítottal szemben érvényesített Kárigényre és/vagy 
	b. egy Biztosítottal szemben érvényesített Kárigényt bármely olyan féllel szemben is érvényesítik, amely nem Biztosított; 
	b. egy Biztosítottal szemben érvényesített Kárigényt bármely olyan féllel szemben is érvényesítik, amely nem Biztosított; 
	úgy a Biztosító és a Biztosított köteles minden tőlük elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a jelen Kötvény által fedezett Kár ésszerűen felosztásra kerüljön, továbbá a nem fedezett kár a vonatkozó jogi és pénzügyi körülmények alapján megfelelően felosztásra kerüljön. 

	Figure
	G. Más biztosítások 
	Amennyiben egy Biztosított bármely Kárigény vagy Vizsgálat, vagy a jelen Kötvény alapján benyújtott más kárigény tekintetében jogosult vagy jogosult lenne bármely más biztosítási szerződés alapján biztosítási fedezetben részesülni, úgy a Biztosító a kárnak kizárólag az ilyen egyéb biztosítási szerződések alapján ténylegesen megtérülő, vagy megtéríthető összege feletti részét illetően kötelezhető kártérítésre. 
	H. Visszkereseti jog 
	H. Visszkereseti jog 
	Amennyiben a jelen Kötvény alapján a Biztosító kifizetést teljesített, vagy a kifizetés teljesítése a kárigény körülményei alapján valószínűsíthető, úgy a Biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illettek meg harmadik személyekkel szemben, a Biztosított pedig köteles mindent megtenni a Biztosító fentiek szerint megszerzett jogainak biztosítása érdekében, ideértve a vonatkozó dokumentumoknak a Biztosító részére történő átadását és valamennyi szükséges cselekmény elvégzését. A Biztosított 
	A Biztosító nem jogosult bármely visszkereseti jogát gyakorolni egy Biztosítottal szemben kivéve, ha az adott Biztosítottra a 4.1 Kizárás alkalmazandó. 
	I. Jogátruházás 
	A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött Kötvényből (biztosítási szerződésből) származó jogok nem módosíthatók és nem ruházhatók át a Biztosító engedélye és a biztosítási szerződés Biztosító által cégszerűen aláírt írásbeli módosítása nélkül. 
	J. Fejezet és szakasz címek 
	A jelen Kötvényben található fejezet és szakasz címek kizárólag leíró jellegűek és az adott rendelkezés értelmezése szempontjából érdektelenek. 
	K. Fizetési sorrend 
	A Biztosító az alábbi sorrendben köteles a kártérítés teljesítésére: 
	i. először a fedezet alá tartozó Kárt téríti meg a Biztosított Személy részére vagy nevében, 
	ii. ezt követően megtéríti a Társaság által egy Biztosított Személynek megfizetett Kárt, 
	iii. ezt követően megtéríti a Társaságnál felmerült Kárt. 
	Bármely Társaság fizetésképtelensége a fenti sorrendiséget nem érinti, és nem mentesíti a Biztosítót bármely, a jelen Kötvény alapján térítendő Károk közötti prioritási sorrend felállítására vonatkozó kötelezettsége alól. 
	L. Pénzbeli térítések 
	A Biztosító a jelen biztosítás alapján a kártérítést kizárólag pénzbeli térítésként köteles nyújtani, tekintet nélkül arra, hogy a vonatkozó jogszabályok elrendelik vagy lehetővé teszik az adott kár nem pénzbeli jellegű megtérítését. 
	M. Felfedezési Időszak 
	i. Ha a Szerződő vagy a Biztosító nem kívánja a jelen Kötvényt megújítani, a Szerződő jogosult megváltani a Biztosítási Részletező 16. pontjában foglalt Felfedezési Időszakot. 
	ii. A Felfedezési Időszak megváltására az alábbi feltételek vonatkoznak: 
	a. 
	a. 
	a. 
	kizárólag azokra a Biztosított Személlyel szemben első alkalommal a Felfedezési Időszak előtt vagy annak hatálya alatt érvényesített Kárigényekre terjed ki, amelyek esetében a tényleges vagy állítólagos Jogellenes Cselekmények elkövetésére a Kötvény Tartam lejárata előtt került sor, vagy 

	b. 
	b. 
	kizárólag azokra az első alkalommal a Felfedezési Időszak előtt vagy annak hatálya alatt megindult Vizsgálatokra terjed ki, amelyek esetében az alapul szolgáló cselekmény elkövetésére a Kötvény Tartam lejárata előtt került sor. 


	Figure
	iii. A Felfedezési Időszak fentiek szerinti megváltására irányuló jogát a Társaság a Biztosítóhoz intézett és a Kötvény Tartamának lejáratát követő 30 napon belül megküldött írásbeli értesítéssel gyakorolhatja. A Biztosító Felfedezési Időszak alatti kockázatviselésének feltétele, hogy a Társaság a fentiek szerinti pótdíjat hiánytalanul megfizesse. 
	iv. 
	iv. 
	iv. 
	A Szerződő nem jogosult igénybe venni a Felfedezési Időszakot, amennyiben Tranzakció kerül sor. 

	v. 
	v. 
	Nem váltható meg a Felfedezési Időszak, amennyiben a Szerződő bármely más vezetői felelősségbiztosítást köt, e másik kötvény hatályba lépésének időpontjától. Hasonlóképpen, a már hatályban lévő Felfedezési Időszak automatikusan megszűnik abban az időpontban, amikor a Szerződő bármely más vezetői felelősségbiztosítást köt. 


	N. Csalárd Kárigények 
	Ha a Biztosított a jelen biztosítás alapján olyan kártérítési igényt nyújt be, amelynek hamis vagy csalárd jellegével -akár a kárigény összegszerűsége vonatkozásában, akár egyéb módon – tudatában van, úgy a Biztosító jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését az adott kárigény vonatkozásában, és a Szerződő nem jogosult bármely megfizetett biztosítási díj visszakövetelésére. A jelen pont alapján megtagadott kártérítés nem szünteti meg a biztosítást. 
	O. Biztosítható Érdek 
	A jelen Kötvény megkötésének előfeltétele, hogy a Szerződő rendelkezzen Biztosítható Érdekkel. 
	Ha a Szerződő tudatosan egy valótlan, vagy nem létező Biztosítható Érdekre köt biztosítást anélkül, hogy ez a körülmény a Biztosító előtt ismert lenne, úgy a Biztosítási Kötvény érvénytelennek minősül és a Biztosító jogosult a biztosítási díjra addig az időpontig, amikor a Biztosítási Kötvény érvénytelenségéről tudomást szerzett. 
	A Szerződő és a Biztosított köteles írásban és a lehető leghamarabb tájékoztatni a Biztosítót a Biztosítható Érdek megszűnéséről. Ebben az esetben a jelen Biztosítás is megszűnik, de a Biztosító jogosult a biztosítási díjra addig az időpontig, amikor a megszűnésről tudomást szerzett. 
	P. Biztosítási Kockázat 
	A Szerződő vagy a Biztosított a Biztosító jóváhagyása nélkül semmi olyat nem jogosult tenni, vagy ilyen cselekményt bármely személy részére engedélyezni, amely a Biztosítási Kockázatot növelheti. A Szerződő és a Biztosított köteles írásban, a lehető leghamarabb tájékoztatni a Biztosítót a Biztosítási Kockázatnak a Kötvény Tartama alatt bekövetkezett bármely megváltozásáról vagy megszűnéséről. 
	Ha a Kötvény Tartama alatt a Biztosítási Kockázat megnövekedett, a Biztosított jogosult javaslatot tenni a Biztosítási Kötvény módosítására, vagy jogosult a Biztosítási Kötvényt a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban felmondani. Ha a Kötvény Tartama alatt Biztosítási Kockázat jelentős mértékben csökkent, a Biztosító köteles arányosan csökkenteni a biztosítási díjat attól a naptól kezdve, amikor az adott csökkenésről tudomást 
	szerez. 
	Q. Ajánlat 
	A Szerződő által tett és aláírt, a jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással létrejött biztosítási szerződés megkötésére tett biztosítási ajánlati nyilatkozat, annak mellékleteként átadott minden dokumentum és azzal kapcsolatban közölt minden egyéb információ, másrészt minden olyan korábbi, a Biztosítóval kötött biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási ajánlat, annak mellékleteként átadott minden dokumentum és azzal kapcsolatban közölt minden egyéb információ, amely biztosítási szerződést a jel
	R. Biztosítási szerződés 
	A Biztosító és a Szerződő között létrejött egyedi biztosítási szerződés, amelyet a következő dokumentumok alkotják: a Biztosítási Részletező, a Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosításának Általános és Különös Feltételei, valamint bármely, a Szerződő és a Biztosító által megfelelően hitelesített záradék, melléklet vagy kiegészítés. 
	S. Biztosítási Részletező 
	A Biztosító és a Szerződő között létrejött egyedi biztosítási szerződésről kiállított kötvény (egyedi megállapodás), amely a szerződés melléklete és amely tartalmazza: a szerződés kezdetét és tartamát, a szerződés keltezését és az aláírásokat, a szerződő felek nevét és címét, a Biztosított(ak) nevét, a különös feltételeket (kockázatok/fedezetek megnevezését), az egyes kockázatok hatálybalépésének időpontját, időtartamát és területi hatályát, a Felelősségi Limiteket és szublimiteket, a biztosítási díj és a d
	Figure
	T. Kockázatviselés kezdete 
	A biztosítási fedezet (kockázatviselés) a biztosítási szerződésben (Biztosítási Részletezőben) meghatározott napon vagy visszamenőleges hatály napján kezdődik, ilyen dátum hiányában pedig a biztosítási szerződés hatálybalépésének napján. 
	U. Biztosítási szerződés létrejötte 
	A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A Biztosító a biztosítási szerződést a Biztosított által a Biztosító részére tett írásbeli Biztosítási Ajánlat alapján köti meg, mely ajánlat biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ha a Biztosított fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító a Biztosítási Ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a Biztosítási Ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jog
	Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani. Ha a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum tartalma a Biztosítási Ajánlattól eltér, és az eltérést a Biztosított nem kifogásolja a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül, a szerződés a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum tartalma szerint jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az eltérésre a Biztosított figyelmét a fedezetet ig
	A Biztosított a legjobb tudomása szerint köteles a kért információkat megadni, és köteles a Biztosító által neki címzett bármilyen dokumentumban feltett kérdésre válaszolni, továbbá a kockázatelbírálás, illetve a Biztosító helytállási kötelezettsége megállapítása szempontjából minden lényeges tényt és körülményt bemutatni, amelyet ismert, vagy ismernie kellett. Amennyiben a Biztosító a fenti információk illetve az általa feltett kérdésekre adott válaszok hiányában megköti a biztosítási szerződést, a hiányzó
	V. Biztosítási díj 
	A felek eltérő megállapodása hiányában a Biztosított a biztosítási díjat a biztosítási szerződés megkötésekor egy összegben, vagy a biztosítási szerződésben meghatározott esedékességi időpontokban részletekben fizeti meg. A biztosítási díj meghatározása a Biztosító egyedi kockázat-elbírálásának eredménye, melyet elsődlegesen a biztosítási összeg, a Biztosítási Tartam, a Biztosított által folytatott üzleti tevékenység jellege, a pénzügyi helyzet vizsgálata, az eszközök értéke, az önrészesedés összege és a ká
	Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a Biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a Biztosítottat a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. 
	Ha a Biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, így különösen a Biztosított által fizetendő biztosítási díjnak az e körülmények bekövetkezése napjától, de legkorábban a folyó Biztosítás Tartama kezdetétől való megfelelő emelésére. Ha a Biztosított a Biztosít
	W. A Biztosító szolgáltatása 
	A Biztosító a szolgáltatást a kárigény elbírálásához szükséges utolsó dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti, amennyiben: 
	1. 
	1. 
	1. 
	a Biztosított a jelen biztosítás feltételei szerint járt el (különös tekintettel a közlési kötelezettség betartására), 

	2. 
	2. 
	nem áll fenn mentesülési ok, és 

	3. 
	3. 
	a káresemény nem tartozik a kizárások alá. 


	Figure
	A teljesítéssel a Biztosító mentesül minden további kötelezettség alól a biztosítási igényt vagy annak következményeit illetően. 
	A Biztosító a káreseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítését csak olyan számla alapján teljesíti, amelyen számla tartalmazza az általános forgalmi adó összegét, vagy a számla összegéből annak összege kiszámítható. 
	X. Közlési és kárenyhítési kötelezettség, a Biztosító mentesülése 
	Amennyiben a Társaság vagy a Biztosított az alábbi a) és b) pontokban előírt kötelezettségei valamelyikének jogellenesen, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget, akkor a Biztosító mentesül 
	szolgáltatási kötelezettsége alól: 
	a) 
	a) 
	a) 
	A Társaság és a Biztosított kötelesek minden ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék az olyan körülmények felmerülését, amelyek Kárigényhez vezethetnek a jelen feltételek alapján. Ezen óvintézkedések megtétele során a Társaság és a Biztosított úgy kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

	b) 
	b) 
	Amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek alapján feltételezhető, hogy azok Kárigényhez vezethetnek, a Társaság és a Biztosított kötelesek a Kár enyhítése érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtenni és az annak bekövetkezéséhez vezető körülményekről mindenkor részletes tájékoztatást adni. A Társaság és a Biztosított a Biztosító előírásai és a körülmények felmerülésekor, illetve a Kár bekövetkezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás


	Amennyiben a Társaság vagy a Biztosított az alábbi c), d) és e) pontok szerinti kötelezettségei valamelyikének nem tesz eleget, és emiatt a Biztosító kötelezettségei szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, akkor a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól: 
	c) 
	c) 
	c) 
	A Társaság és a Biztosított kötelesek a Biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül értesíteni minden olyan tudomásukra jutott körülményről, amely a Biztosítottal szembeni Kárigényhez vezethet, továbbá minden olyan esetről, amikor a Biztosítottal szemben Kárigényt érvényesítenek, és ezen határidőn belül a Biztosító rendelkezésére bocsátani az ezt alátámasztó dokumentum hiteles másolatát, és a továbbiakban követni a Biztosító iránymutatásait. Amennyiben a Biztosított ellen Jogellenes és Károkozó M

	d) 
	d) 
	d) 
	A Biztosító kérésére a Társaság és a Biztosított kötelesek a Jogellenes és Károkozó Magatartás körülményeinek és a Kár terjedelmének megállapításához szükséges bizonyítékokat a Biztosító rendelkezésére bocsátani, lehetővé tenni a körülmények felderítését célzó eljárás(ok) lefolytatását, kiadni egy, a Biztosítottól származó nyilatkozatot a Kár bekövetkezéséért fennálló felelősségének elismeréséről vagy el nem ismeréséről és a Biztosító számára mindenkor részletes tájékoztatást adni. E körben a Társaság és a 

	 
	 
	 
	a Társasággal, illetve a Biztosítottal szembeni Kárigény-bejelentés másolata, vagy azon dokumentum, amelyből következtetni lehet arra, hogy ilyen Kárigényt kívánnak a Társasággal, illetve a Biztosítottal szemben érvényesíteni; 

	 
	 
	a Kárigénnyel kapcsolatos levelezés másolata; 

	 
	 
	írásbeli összefoglaló leírás az állítólagos Jogellenes és Károkozó Magatartásról (Magatartásokról), valamint annak megjelölése, hogy az állítólagos Jogellenes és Károkozó Magatartást (Magatartásokat) mikor követték el / fedezték fel; 

	 
	 
	a Kárigény leírása és a Kárigény Biztosított általi értékelése, ideértve a Kárigényhez vezető tények és események rövid összefoglalását is; 

	 
	 
	a Biztosított írásbeli nyilatkozata felelősségének fennállásával kapcsolatban (elismeri / nem ismeri el); 

	 
	 
	a Biztosított tisztségére vonatkozó kinevezés, megbízási szerződés(ek), munkaszerződések, munkaköri leírások, belső szabályzatok vagy más dokumentum, amely tartalmazza a Biztosított kötelességeit, jogosultságait és felelősségére vonatkozó szabályokat; 

	 
	 
	amennyiben a tisztség betöltésére meghatározott szakmai követelmények vannak  előírva, akkor az ezeknek valló megfelelést igazoló dokumentumok másolata (diploma vagy más végzettséget tanúsító okiratok másolatai, önéletrajz); 

	 
	 
	az üggyel kapcsolatos hatósági és egyéb vizsgálatok dokumentumainak másolata (büntetőeljárás, adóhatósági, vám-és pénzügyőrségi, belső ellenőrzési, igazgatósági, felügyelőbizottsági, tulajdonosi vizsgálat); 

	 
	 
	az üggyel kapcsolatban indított polgári jogi eljárás(ok) dokumentumainak másolata; 

	 
	 
	a Kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok (kimutatások, nyilvántartások, mérlegek, eredménykimutatások, szöveges beszámolók, szakértői vélemények, számlák, hatósági határozatok, jegyzőkönyvek), továbbá a Biztosított saját írásbeli értékelése a Kár egyes elemeiről (ahol lehetséges); 

	 
	 
	annak dokumentumai, hogy a Társaságnál az adott Jogellenes és Károkozó Magatartáshoz hasonló előfordult-e korábban, és ha igen, akkor az azt igazoló dokumentumok (belső szabályzatok, utasítások, előírások), hogy az adott Jogellenes és Károkozó Magatartás, valamint az annak következtében potenciálisan bekövetkező Kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen intézkedéseket foganatosítottak. 



	e) 
	e) 
	A Társaság és a Biztosított kötelesek a Biztosító részére a bíróság határozatát olyan időn belül megküldeni, hogy a Biztosító a jogorvoslat kérdésében kellő időben foglalhasson állást. 


	Figure
	A jelen T. pont alkalmazásában a következők minősülnek súlyosan gondatlan magatartásnak: 
	 
	 
	 
	ha a Biztosított ittas vagy kábító hatású szertől befolyásolt állapotban volt, és ez a tény közrehatott abban, hogy nem tett eleget a fenti (a) – (b) pontok szerinti kötelezettségeinek; 

	 
	 
	ha a Társaság vagy a Biztosított azonos körülmények mellett visszatérően nem tett eleget a fenti (a) – (b) pontok szerinti kötelezettségeinek, és a Biztosító felhívása ellenére e körülményeket nem szüntették meg, noha az megszüntethető lett volna 

	 
	 
	ha a Társaságot vagy a Biztosítottat a Biztosító vagy harmadik személy figyelmeztette a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetőségére, és a Kárigény vagy a Kár ezután a szükséges intézkedés hiányában merült fel, illetve következett be; 

	 
	 
	ha a Kárigényt megalapozó körülmények felmerüléskor vagy a Kár bekövetkezésekor a Biztosító utasítást adott a Kár enyhítése érdekében szükséges intézkedések megtételére, de a Társaság vagy a Biztosított ennek nem tett eleget; 

	 
	 
	ha bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a Társaság vagy a Biztosított súlyosan gondatlanul járt el, és a fenti (a) – (b) pontok szerinti kötelezettségek elmulasztása ennek következtében vagy ezzel összefüggésben következett be. 


	A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a káresemény bekövetkeztében. 
	A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség körében a Biztosított nem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet elmulasztott a Biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna. 
	Y. Kötvény Tartama és Megszűnés 
	A Biztosítási Kötvény (szerződés) a Biztosítási Részletezőben megjelölt határozott időszakra, mint Kötvény Tartamra jön létre. 
	Eltérő megállapodás hiányában mind a Biztosított, mind a Biztosító a biztosítási szerződést a másik félnek ajánlott küldeményként küldött írásbeli nyilatkozattal, a folyó Biztosítási Tartam végére felmondhatják. A felmondási idő 30 
	(harminc) nap. 
	Felek a biztosítási szerződés felmondásának jogát legfeljebb 3 (három) évre kizárhatják. A felmondási jog kizárása akkor érvényes, ha a felek megállapodása alapján ennek tényét a kötvény vagy a biztosítási szerződés létrejöttét igazoló egyéb dokumentum feltünteti. 
	Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél felmondhatja. Felmondás esetében a biztosító a szabályzat szerint követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel a biztosítottnak nyújtott (tartamengedmény). 
	A biztosítás megszűnése nem érinti a megszűnés előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vagy függő károk elbírálását. 
	Z. Alkalmazandó Jog és Jogviták Rendezése 
	A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött biztosítási szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. A biztosítási szerződésből és az annak megkötését megelőzően folytatott egyeztetésekből eredő, azon alapuló, vagy azzal összefüggő, így különösen a biztosítási szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályával, teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatos bármely vitás kérdés esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok kiz
	Figure
	A jelen Általános Szerződési Feltételekre utalással megkötött biztosítási szerződéssel összefüggő keresetet az általános szabályok alapján vagy a Társaság, a Biztosított vagy a biztosítási szerződés alapján igényérvényesítésre jogosult más személy lakcíme (székhelye) szerint illetékes bíróság előtt is elő lehet terjeszteni. 
	A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.), a felek szerződésére, valamint a Biztosító tevékenységére irányadó egyéb kötelező erejű jogszabályok, valamint (adott esetben) az Európai Közösség nem-életbiztosítási irányelvei az irányadók. 
	AA. Vállalatfelvásárlások és összeolvadások 
	Amennyiben a Biztosítás Tartama alatt sor kerül egy Tranzakcióra, akkor: 
	i. 
	i. 
	i. 
	a Szerződő köteles erről az adott Tranzakció hatályosulásának dátumától számított 30 napon belül írásban értesíteni a Biztosítót és 

	ii. 
	ii. 
	a jelen Kötvény szerinti fedezet kizárólag a hatályosulás dátumát megelőzően elkövetett Jogellenes Cselekményekre vagy ilyen magatartás tekintetében lefolytatott Vizsgálatokra terjed ki. 


	BB. Írásbeliség és Módosítások 
	A jelen Biztosítási Kötvény és a jelen biztosítással kapcsolatos más jogi aktusok érvényességéhez azok írásba foglalása szükséges. A Biztosítási Kötvény kizárólag a felek írásbeli megállapodásával módosítható. 
	CC. Kézbesítés 
	A Szerződő és a Biztosított köteles a lehető leghamarabb értesíteni a Biztosítót a kézbesítési címeikben bekövetkezett bármely változásról. 
	A jelen kötvény alapján írásban küldött értesítéseket a címzett félnek a Biztosítási Kötvényben vagy más módon hivatalosan közölt címére kell kézbesíteni. A címzett köteles gondoskodni arról, hogy a szabályosan megcímzett értesítést az első szabályos kézbesítési kísérletet követő három napon belül átvegye. Ha a címzett a kézbesítést lehetetlenné teszi (pl. nem küld értesítést a kézbesítési cím megváltozásáról vagy az új kézbesítési címről), az adott küldemény a feladását követő harmadik munkanapon (vagy a t
	DD.Részleges érvénytelenség 
	A Biztosított által a Biztosító részére közölt bármely információ nem vehető figyelembe egy másik Biztosított vonatkozásában annak eldöntése során, hogy egy adott fedezet elérhető vagy sem, e másik Biztosított részére. 
	Kizárólag a Biztosítási Ajánlatban foglalt nyilatkozatok és a jelen Kötvény alapján érvényesíthető kárigénnyel érintett Biztosított ismeretei tulajdoníthatók a Szerződőnek annak kizárólagos eldöntése céljából, hogy az adott Biztosított vonatkozásában egy adott fedezet elérhető vagy sem. 
	EE. Szankciók 
	A Chubb European Group egy Amerikai Egyesült Államokbeli székhelyű anyavállalat leányvállalata és a Chubb Limited (egy, a New York-i tőzsdén jegyzett társaság) és a Chubb Vállalatcsoport tagja.  Következésképpen, a Chubb European Group SE társaságra az USA egyes jogszabályai vonatkoznak, amely jogszabályok -az EU, az ENSZ és a nemzeti szintű korlátozások mellett -megakadályozhatják abban, hogy egyes személyeknek vagy szervezeteknek fedezetet nyújtson, továbbá, hogy egyes országokban vagy területeken vagy az
	FF. Elévülés 
	A biztosítási szerződésből eredő igények két (2) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a kártérítési követelés esedékessé válik. 
	GG.Panaszkezelés 
	A jelen biztosítással kapcsolatos bármely panasszal vagy kérdéssel kérjük, hogy elsődlegesen forduljon a szerződése megkötésében közreműködött biztosításközvetítőhöz. 
	A Biztosító szolgáltatásával kapcsolatos panasszal, illetve a panasz elutasítása esetén a Biztosító álláspontjának felülvizsgálata iránti kérelemmel elsősorban a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepének vezetőjéhez lehet fordulni (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center. Tel: 487-4087). Emellett az ügyfél a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (mint Felügyeletnél) (1013 Budapest, Kris
	A Biztosító szolgáltatásával kapcsolatos panasszal, illetve a panasz elutasítása esetén a Biztosító álláspontjának felülvizsgálata iránti kérelemmel elsősorban a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepének vezetőjéhez lehet fordulni (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center. Tel: 487-4087). Emellett az ügyfél a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (mint Felügyeletnél) (1013 Budapest, Kris
	vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Postafiók: 172.) eljárását kezdeményezheti, amennyiben az ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. A Biztosító a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásra vonatkozóan általános alávetési nyilatkozatot nem tett. A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresítet
	https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2411917/fogyasztoi_kerelem_az_MNBhez_1021.pdf
	céljára rendszeresített formanyomtatvány a <http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok> 
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	HH. Adatvédelem és biztosítási titok 
	Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett). 
	A Biztosító a személyes adatokat a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. E célokkal összefüggésben a Biztosító a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a felhatalmazás kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. 
	A Szerződő/Biztosított a Biztosítási Ajánlaton tett írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító az ajánlattétel során közölt személyes, valamint egyéb adatait a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelje. A Biztosított a kárbejelentő nyomtatványon tett írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a Biztosított igénybejelentése során közölt személyes, valamint egyéb adatait a szolgáltatási igény elbír
	Az adatszolgáltatás önkéntes, de az ajánlattétel során igényelt személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez, míg a kárbejelentés során igényelt személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a kárigény elbírálásához és kezeléséhez. 
	Az adatkezelés időtartama: a Biztosító a személyes adatokat a szerződés fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban általa, vagy vele szemben igény érvényesíthető. A Biztosító a létre nem jött biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a jogviszony létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban vele szemben, vagy általa igény érvényesíthető. 
	A Biztosító egyes biztosítási szolgáltatások nyújtása során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális szakértelmére, vagy amikor a külső közreműködő bevonásával a Biztosító a szolgáltatását azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron nyújthatja. A Biztosító megbízásából ilyen esetben eljáró külső közreműködő személyes adatokat kezel vagy dolgoz fel, és a törvény alapján titoktartás kötelezi. A Bizto
	Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító az érintett személyes adatait, továbbá biztosítási titoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek. 
	A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bit. 138. §-ában, 139. §-ában és 141. §-ában meghatározott szervekkel és személyekkel szemben, az ott meghatározott esetekben, nevezetesen: 
	a) 
	a) 
	a) 
	a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal mint Felügyelettel szemben; 

	b) 
	b) 
	a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel szemben; 

	c) 
	c) 
	büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben; 

	d) 
	d) 
	a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel szemben; 

	e) 
	e) 
	az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a Szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; 

	f) 
	f) 
	a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben; 

	g) 
	g) 
	a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben; 

	h) 
	h) 
	a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben; 

	i) 
	i) 
	az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szervvel szemben; 

	j) 
	j) 
	törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben; 

	k) 
	k) 
	a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben; 

	l) 
	l) 
	a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel szemben; 

	m) 
	m) 
	az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval szemben; 

	n) 
	n) 
	a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében

	o) 
	o) 
	a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval szemben, 

	p) 
	p) 
	fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel szemben; 

	q) 
	q) 
	a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben; 

	r) 
	r) 
	a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben; 

	s) 
	s) 
	a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben; 
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	ha az a)-j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. 
	Nem jelenti továbbá a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés
	A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet 
	a) 
	a) 
	a) 
	a 2013. június 30-ig hatályban volt, a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 

	b) 
	b) 
	a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel 


	van összefüggésben. 
	A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz 
	eleget. 
	Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása. 
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	A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha 
	a)
	a)
	a)
	 a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól; 

	b)
	b)
	 a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól. 


	Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét 
	Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét 
	a) 
	a) 
	a) 
	az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, 

	b) 
	b) 
	fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban 


	foglaltaknak, 
	c) 
	c) 
	c) 
	a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, 

	d) 
	d) 
	a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. 


	A Biztosító (megkereső biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (megkeresett biztosító) a megkeresett biztosító által – a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével – kezelt meghatározott adat
	A Biztosítótól mint adatkezelőtől tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása. Jogszabályban meghatározott esetben tiltakozni lehet a személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatokkal kapcsolatos jogszabálysértés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410;  a Magyar Nemzeti Bankhoz (mint Felügyelethez) (10
	e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),

	Az érintett kérelmére a Biztosító tájékoztatást ad: 
	1. 
	1. 
	1. 
	az általa kezelt adatokról, illetve 

	2. 
	2. 
	a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, 

	3. 
	3. 
	az adatok forrásáról, 

	4. 
	4. 
	az adatkezelés céljáról, 

	5. 
	5. 
	az adatkezelés jogalapjáról, 

	6. 
	6. 
	az adatkezelés időtartamáról, 

	7. 
	7. 
	az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 

	8. 
	8. 
	az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 


	Az adatvédelmi kérdésekben történő tájékoztatás iránti kérelmeket a Biztosító adatvédelmi felelőséhez (Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center) kérjük eljuttatni. 
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