
 

 

1/23 
Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok  
felelősségbiztosítása (2014.02_TR) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Biztosítási kötvény  
 

xxx Kft/ZRt.  
részére 

 
 
 
 
 

Kötvényszám: 
Biztosítási időszak: 

 

 
 

BusinessGuard 
Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok 

felelősségbiztosítása
 



 

 

2/23 
Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok  
felelősségbiztosítása (2014.02_TR) 

A biztosítási kötvény száma: 
Kötvény azonosító: Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok 

felelősségbiztosítása nagyvállalatok részére (2014.02.TR) 

BIZTOSÍTÁSI RÉSZLETEZŐ  
1. Szerződő:  

    Szerződő címe (székhelye):  

kezdete:  

vége:  

2. Biztosítási időszak 

mindkét napot beleértve, határozattlan időtartamra, automatikus meghosszabítással 
   

3. Kártérítési limit kárigényenként és évente összesen: Ft 

 
  

A jogi védelem költségei testi sérülés és dologi kár 
esetén: 

 

A kártérítési limit 20%-a 

4. Szublimit (a kártérítési limiten belül) 

 
Hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült 
költségek: 

 

A kártérítési limit 25%-a 

   

5. Nem ügyvezető igazgatósági tagok 

védelme 
Kiegészítő kártérítési limit:  

A szerződő minden egyes nem ügyvezető 
igazgatósági tagra külön-külön értendő  

A kártérítési limit 25%-a, de 
maximum 100.000.000,- Ft 

nem ügyvezető 
igazgatósági tagonként,  

   

 

Értékpapír kárigényekből eredő károk 

esetén: 1.000.000,- Ft /kár 

 

 

Egyéb esetekben önrészesedés NEM 

kerül alkalmazásra. 

 

 

 

6. Önrészesedés 

 
 

 
   

7. Biztosítási díj  Ft / év 

   

Társasági értékpapírokra vonatkozó  

fedezet esetén: 

 

 

8. Folytonossági dátum 

Minden egyéb fedezet esetén:  
   

9. Kiterjesztett kárbejelentési 

időszak: 

A biztosítási szerződés (szerződésben foglaltak szerinti) megszűnésétől számított 

12 hónap, pótdíj megfizetése nélkül.  
   

10. Kizárások/Függelékek   

Budapest,  

 
 ....................................................................... 
 AIG Europe Limited  

Magyarországi Fióktelepe 
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A jelen biztosítási szerződés részét képező biztosítási ajánlatot is figyelembe véve, a biztosító és a 
szerződő az alábbiak szerint állapodnak meg: 

1. Biztosítási fedezet 
 
Az alábbi fedezetek minden olyan kárigényre vonatkoznak, amelyet a biztosítottal szemben az adott 
ügy kapcsán első alkalommal a biztosítási időszak alatt érvényesítettek, és jelen a biztosítási 
szerződés rendelkezései szerint jelentettek be.  
 
1.1 Vezető tisztségviselők felelőssége 

A biztosító megtérít 

(i) a biztosított vezető tisztségviselők helyett minden kárt, kivéve azokat a károkat, 
amelyek tekintetében a társaság már helytállt a biztosított vezető tisztségviselő 
helyett; és  
(ii) a társaságnak minden olyan kárt, amelyet a társaság a biztosított vezető 
tisztségviselő helyett megtérített. 

1.2 Társasági értékpapírok 

A biztosító megtérít a társaságnak minden értékpapírokkal kapcsolatos kárigényből 
eredő kárt. 

1.3 Hivatalos vizsgálat 

A biztosító megtéríti a biztosított vezető tisztségviselő részére a hivatalos vizsgálat 
költségeit. A biztosító ugyancsak megtéríti a hatósági eljárással kapcsolatos 
krízishelyzet kapcsán hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségeket a 
biztosított vezető tisztségviselőnek a biztosítási részletező 4.2. pontjában 
meghatározott szublimit összegének erejéig. 

1.4 Nem ügyvezető igazgatósági tagok védelme 

A biztosító megtérít a nem ügyvezető igazgatósági tagok helyett minden kárt a 
biztosítási részletező 5. pontjában meghatározott kiegészítő kártérítési limit erejéig, 
amennyiben e megbízatásuk a biztosítási időszak alatt fennáll vagy fennállt.  

1.5 Kiadatás 

A biztosító megfizeti a biztosított vezető tisztségviselő kiadatási költségeit. 

1.6 Külső igazgatói megbízatás 

A biztosító megfizet minden kárt a más társaságnál külső igazgatói megbízatást 
betöltő személy helyett, vagy megtérít a társaságnak minden olyan kárt, amelyet a 
társaság a más társaságnál külső igazgatói megbízatást betöltő személy helyett 
megtérített.  

Figyelem! 
A jelen biztosítási szerződés csak olyan kárigényekre nyújt fedezetet, amelyet a biztosítottal 
szemben az adott ügy kapcsán első alkalommal a biztosítási időszak alatt érvényesítenek, és 
amelyet a biztosítónak a jelen biztosítási szerződésnek megfelelően jelentenek be. 
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1.7 Testi sérüléssel és dologi kárral kapcsolatos jogi védekezés költségei 

A biztosító megfizeti a biztosított vezető tisztségviselők jogi védekezésének 
költségeit a testi sérüléssel és dologi kárral kapcsolatos kárigények esetén a 
biztosítási részletező 4.1 pontjában meghatározott szublimit összegének erejéig, a jelen 
biztosítási szerződés 3.3. pontjában meghatározott testi sérülésekre és dologi károkra 
vonatkozó kizárás figyelembevételével. 

 

1.8 Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás 

A biztosító megfizeti a biztosított vezető tisztségviselők (i) vagyoni biztosítékának 
díját, (ii) a bűntető eljárással kapcsolatosan felmerült költségeit, és a (iii) tulajdonjog 
és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás költségeit. 

 

1.9 A jóhírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek  

A biztosító megfizeti a biztosított vezető tisztségviselőnek a jóhírnév sérelmének 
orvoslásával összefüggő költségeit. 
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 2. Kiterjesztések 
 

2.1 Új leányvállalat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A jelen biztosítási szerződés hatálya automatikusan kiterjed minden olyan társaságra, amely a 
biztosítási időszak alatt a társaság leányvállalata lesz (új leányvállalat). 
 
Amennyiben az új leányvállalat teljes eszközértéke (eszközök összesen) meghaladja a 
szerződő biztosítási időszak kezdő időpontjában meglévő (konszolidált) teljes eszközértékének 
(eszközök összesen) 25%-át, e kiterjesztés automatikusan 60 napra vonatkozik, attól az 
időponttól számítva, amikor az új leányvállalat a szerződő tulajdonába vagy ellenőrzése alá 
kerül. Ilyen esetben a szerződő köteles írásban tájékoztatni a biztosítót az új leányvállalat 
legfontosabb adatairól és jellemzőiről a biztosítás időszak vége előtt. A szerződő kérésére az 
automatikus 60 napos fedezet hosszabb időszakra is kiterjeszthető, amennyiben (i) a szerződő 
az első 60 nap alatt elegendő információt bocsát a biztosító rendelkezésére ahhoz, hogy a 
biztosító megvizsgálhassa és értékelhesse az új leányvállalattal kapcsolatos kockázatokat és 
(ii) a szerződő elfogadja a biztosítónak a biztosítási szerződés módosítására vonatkozó 
esetleges javaslatait, beleértve a biztosító által szükségesnek ítélt, indokolt (kockázatarányos) 
díjemelést is.  
 
E kiterjesztés nem alkalmazandó azon társaságokra, amelyek értékpapírjait  az Amerika 
Egyesült Államok vagy annak fennhatósága alá tartozó terület bármely értéktőzsdéjén vagy 
értékpapír-piacán jegyzik. 
 
A jelen kiterjesztés kizárólag a következő esetekben nyújt fedezetet: 
 

(i) bármely vélt vagy valós jogellenes magatartás, amely az alatt az időszak alatt került 
elkövetésre, amíg az érintett társaság a szerződő leányvállalatának minősül vagy 
annak minősült ; vagy 

(ii) olyan ügy, amely kapcsán hivatalos vizsgálat, hatósági eljárással kapcsolatos 
krízis helyzet, kiadatási eljárás vagy tulajdonjog és személyes szabadság 
korlátozásával kapcsolatos eljárás indul az alatt az időszak alatt, amíg az érintett 
társaság a szerződő leányvállalatának minősül vagy annak minősült. 

 
2.2 Kiterjesztett kárbejelentési időszak 

 
Amennyiben a jelen szerződés a a biztosítási időszak lejárta előtt bármely fél részéről, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint felmondásra kerül, akkor a biztosított pótdíj megfizetése nélkül, a 
biztosítási szerződés megszűnésétől számított tizenkét (12) hónapos kiterjesztett kárbejelentési 
időszakra jogosult, kivéve: 

(a) ha a biztosítási szerződés megszűnésének időpontjáig bekövetkezik egy tranzakció;  

(b) ha a biztosítási szerződés díj nemfizetés miatt szűnik meg; vagy 

(c) a szerződő a jelen biztosítási szerződést más, a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági 
tagok felelősségére biztosítási fedezetet nyújtó szerződéssel, vagy hasonló 
felelősségbiztosítási fedezetet nyújtó szerződéssel váltja fel, vagy újítja meg. 

 
2.3 Távozó vezető tisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszaka 

 

A biztosító korlátlan időtartamra kiterjeszti a kárbejelentés lehetséges időtartamát (kiterjesztett 
kárbejelentési időszak) azon biztosított vezető tisztségviselők esetében, akiknek a 
munkaviszonya felmondással (beleértve a határozott idejű megbízási szerződés meg nem 
hosszabbítását is) vagy nyugdíjba vonulással szűnik meg a jelen biztosítási szerződés biztosítási 
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időszakának lejárta előtt, amennyiben a jelen biztosítási szerződés a biztosítóval vagy más 
biztosító társasággal nem kerül megújításra, vagy ha a megújított biztosítási szerződés által 
nyújtott fedezet rájuk nem terjed ki. A jelen kiterjesztés nem alkalmazandó, ha a munkaviszony 
megszűnésére vagy a nyugdíjazásra valamely tranzakció után kerül sor. 
 

3. Kizárások 
  

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbiak miatt érvényesített kárigényekre: 
 

3.1.  A biztosított bizonyos magatartása 

A biztosított olyan magatartása, amely  

(i) jogtalan anyagi előny- vagy haszonszerzésre irányul vagy azzal összefügg; vagy 

(ii) csalás, illetve más szándékos bűncselekmény elkövetésére vagy egyéb szándékosan 
jogsértő magatartás tanúsítására irányul,  

amennyiben az (i) vagy (ii) pontban foglaltakat rendes- vagy választottbíróság jogerősen 
megállapítja, vagy azok elkövetését a biztosított írásban elismeri. 

A jelen pont szerinti kizárás alkalmazhatóságának szempontjából fontos, hogy valamely 
biztosított jogellenes magatartása nem róható fel egyetlen másik biztosított vezető 
tisztségviselőnek sem. 

3.2.  Korábbi kárigény vagy kárkörülmény 

Olyan kárigény vagy kárkörülmény,  

(i) amely a folytonossági dátum időpontjában már ismert volt, vagy 

(ii) amelynek olyan tény, vagy olyan jogellenes magatartással szolgált vagy szolgálhatott 
alapul, amely a jelen biztosítási szerződés megújítása előtt vagy a jelen biztosítási 
szerződés megkötését megelőzően hatályban volt biztosítási szerződés alapján 
érvényesítettek vagy kellett volna érvényesíteni; vagy  

(iii) amely a folytonossági dátum időpontjában folyamatban lévő, vagy azt megelőzően lezárult 
polgári, büntető, közigazgatási vagy választottbírósági eljárásból, bírói ítéletből vagy más 
hatósági vagy felszámolási eljárásból ered, vagy ilyen eljárás alapjául szolgáló tényekkel 
és körülményekkel azonos, illetve azokhoz nagymértékben hasonló tényeken és 
körülményeken alapul. 

3.3.  Testi sérülés és dologi kár 

Bármely testi sérülés és/vagy dologi kár; kivéve a munkáltatói minőségben elkövetett 
jogsértés által okozott lelki sérülésből eredő kárigényeket és sérelemdíj iránti igényeket. A 
jelen kizárás továbbá nem alkalmazandó az 1.7. pontban meghatározott testi sérüléssel és 
dologi kárral kapcsolatos jogi védekezés költségeire, illetve bármely biztosított vezető 
tisztségviselő azon kára vonatkozásában, amely kapcsán súlyos gondatlansággal okozott 
emberölés miatt folyik eljárás. 

 



 

 

7/23 
Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok  
felelősségbiztosítása (2014.02_TR) 

3.4.  Biztosítottak által az Amerikai Egyesült Államokban érvényesített kárigények 

Olyan, az Amerikai Egyesült Államokban érvényesített kárigények, amelyeket az alábbi 
személyek támasztanak a saját nevükben eljárva, vagy erre másokat meghatalmazva: 

(i) a biztosított; vagy 

(ii) más társaság, amelyben a biztosított vezető tisztségviselő külső igazgatói 
megbízatást tölt vagy töltött be. 

A jelen kizárás nem alkalmazandó  

(a) a biztosított vezető tisztségviselővel szemben támasztott kárigényekre, amelyeket 

(i) valamely értékpapír tulajdonosa vagy a társaságban vagy más társaságban 
tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, közvetlenül vagy közvetve, vagy 
csoportos kereseti kérelemben támasztott, és amelyben a biztosított önkéntes 
beavatkozással vagy aktívan nem vesz részt; 

(ii) a biztosított vezető tisztségviselő valamely munkáltatói minőségében elkövetett 
jogsértés miatt terjesztett elő; 

(iii) a biztosított vezető tisztségviselő valamely javadalmazás vagy kártérítés iránt 
terjesztett elő, amennyiben a kárigény közvetlen eredménye valamely más, a jelen 
biztosítási szerződésben egyébként fedezett kárigénynek; 

(iv) a társaság vagy más társaság korábbi igazgatója vagy más korábbi vezető 
tisztségviselője vagy korábbi alkalmazottja terjesztett elő; vagy 

(v) a társaság vag más társaság felszámolója, csődgondnoka, vagyonfelügyelője, 
vagyonkezelője közvetlenül illetve a társaság vagy más társaság  nevében 
terjesztett elő; 

(b) a biztosított vezető tisztségviselő jogi védekezésének költségeire; vagy 

(c) azon biztosított vezető tisztségviselőre, aki a jogsértések leleplezésében együttműködők 
védelmére vonatkozó amerikai 2002. évi Sabanes-Oxley törvény 18 U.S.C. 1514(A) pontja 
vagy bármely egyéb hasonló jogszabály által meghatározott védelem alá eső 
tevékenységben érintett. 

 

3.5. Gazdasági / kereskedelmi  szankciók 

A biztosító nem téríti meg a jelen szerződés szerinti károkat, amennyiben a kifizetés bármely 
alkalmazandó jogszabályba vagy szabályozásba ütközne, illetve gazdasági vagy kereskedelmi 
szankciót sértene. Továbbá a biztosított, vagy bármely más kedvezményezett részére nem 
teljesíthető kifizetés, amennyiben a szerződésre irányadó jog vagy szabályozás szerint ezek a 
személyek nem részesülhetnek  semmiféle gazdasági juttatásba.    
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4. Meghatározások 
 

4.1.  Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás költségei 

A biztosított vezető tisztségviselő ellen indult tulajdonjog és személyes szabadság 
korlátozásával kapcsolatos eljárással kapcsolatos jogi védelemnek a biztosító előzetes 
írásbeli jóváhagyásával felmerült ésszerű és indokolt költségei. 

4.2.  Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás 

Hatóságnak a biztosított vezető tisztségviselő ellen az alábbiak kapcsán indított eljárása: 

(i) a biztosított vezető tisztségviselő vezetői tisztség betöltésére vonatkozó alkalmatlansága; 

(ii) a biztosított vezető tisztségviselő személyes tulajdonában lévő ingatlant és ingóságokat 
érintő vagyonelkobzás, lefoglalás, zár alá vétel; 

(iii) a biztosított vezető tisztségviselő személyes tulajdonában lévő ingatlan vagy ingó 
vagyonának megterhelése, 

(iv) a biztosított vezető tisztségviselő vezetői tisztség betöltésétől való ideiglenes vagy 
végleges eltiltása; vagy 

(v) a biztosított vezető tisztségviselő ellen lakhelyelhagyási tilalom vagy letartóztatás 
elrendelése. 

4.3.  Vagyoni biztosíték díja 

A kárigényt elbíráló bíróság által elrendelt, és a biztosított vezető tisztségviselő által 
fizetendő kártérítés fedezetéül nyújtandó vagyoni / pénzbeli biztosíték díja (beleértve a 
pénzbeli biztosítékként elfogadott bankgarancia és egyéb hasonló megoldások ésszerű 
költségeit, azonban ide nem értve magát a vagyoni / pénzbeli biztosítékot). 

4.4.  Testi sérülés és/vagy dologi kár 

Testi sérülés, betegség, halál, az érzelemvilág, a pszichés állapot hátrányos megváltozása (és 
az ezzel járó lelki gyötrelem), elmezavar és/vagy egy vagyontárgy megsemmisülése, 
megrongálódása, használhatatlanná válása vagy egyéb károsodása. 

4.5.  Kárigény 

A biztosítottal szemben, annak jogellenes magatartása kapcsán  

(i) 

(a) érvényesített írásbeli kártérítési igény,  

(b) indított polgári, felügyeleti, közigazgatási, békéltető, bírósági vagy választott bírósági 
eljárás, beleértve az esetleges visszkereseteket is, melyek célja kártérítés vagy 
egyéb jogorvoslat 

(c) büntetőjogi eljárás; vagy  

(d) bármilyen értékpapírokkal kapcsolatos kárigény. 

(ii) hivatalos vizsgálat; 

(iii) kiadatási eljárás; 

(iv) tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás; vagy  

(v) hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzet. 
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4.6.  Társaság 

A szerződő vagy valamely leányvállalata. 

4.7.  Folytonossági dátum 

A biztosítási részletező 8. számú pontjában rögzített dátum. 

4.8.  Jogi védekezés költségei 

(i) A biztosított részéről vagy megbízásából, a biztosító előzetes írásbeli jóváhagyásával 
felmerülő ésszerű és indokolt díjak, költségek és kiadások, amelyek a biztosítottal szembeni 
kárigény benyújtását követően a kárigénnyel kapcsolatos vizsgálatok, a jogi védekezés, az 
egyezség vagy jogorvoslati eljárás során merültek fel; és 

(ii) a biztosító előzetes írásbeli jóváhagyásával felmerülő ésszerű és indokolt szakértői díjak, 
költségek és kiadások, ha a szakértő a biztosított jogi képviseletét ellátó ügyvéddel 
együttműködve, a biztosítás által fedezett kárigénnyel szembeni jogi védekezés 
megalapozása céljából készít az adott ügy kapcsán szakértői véleményeket (értékeléseket, 
elemzéseket, megoldási javaslatokat, bizonyíték cáfolatokat, stb.). 

Amennyiben a biztosító hozzájárulását a kárigénnyel kapcsolatos jogi védekezés 
költségeinek felmerülése előtt méltányolható okok miatt nem lehet beszerezni, a biztosító 
ezeket utólag és visszamenőleg, de legfeljebb a kártérítési limit 20%-a erejéig hagyja jóvá.  

A jogi védekezés költségei nem tartalmazzák a biztosított vezető tisztségviselő bármiféle 
díjazását, a kieső időre járó bárminemű kompenzációt, helyettesítésének költségét és a 
társaság bármely más költségét.  

4.9.  Kiterjesztett kárbejelentési időszak 

A biztosítási időszak lejártát közvetlenül követő időszak, amely alatt a biztosítót írásban 
tájékoztathatják egy olyan kárigény érvényesítésről, amelyet a biztosítottal szemben az adott 
ügy kapcsán először ezen időszak alatt érvényesítenek:  

(i) a biztosítási időszak lejárta előtt tanúsított jogellenes magatartása miatt; vagy 

(ii) hivatalos vizsgálat, hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzet, kiadatási eljárás 
vagy tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás esetén 
olyan ügy miatt, amely a biztosítási időszak lejárta előttről ered vagy annak lejárta előtt merült 
fel.  

4.10.  Munkáltatói minőségben elkövetett jogsértés 

Vélt vagy valós, tevőleges vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás a társaság bármely 
jelenlegi, múltbeli vagy jövőbeli vagy leendő alkalmazott vagy biztosított vezető 
tisztségviselő munkaviszonyával vagy leendő munkaviszonyával kapcsolatban. 

4.11.  Kiegészítő kártérítési limit 

A biztosítási részletező 5. pontjában megjelölt összeg, amelynek erejéig a biztosító kiterjeszti 
a fedezetet a szerződő nem ügyvezető igazgatósági tagjaira arra az esetre, ha  

(i) a kártérítési limit;  

(ii) más, az adott nem ügyvezető igazgatósági tagjaira érvényes vezető 
tisztségviselők felelősségbiztosítási szerződések alapján a jelen biztosítási 
szerződésben meghatározott kártérítési limitet meghaladóan vagy más módon 
nyújtott kártérítési limit; és  

(iii) kár esetén a nem ügyvezető igazgatósági tagok vonatkozásában igénybe vehető 
minden más kártérítési lehetőség 

teljes egészében kimerítésre került.  
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4.12.  Kiadatási eljárással kapcsolatban felmerült költségek 

A biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával, indokoltan felmerült: 

(i) bármely kiadatási vagy ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban, egy országnak a kiadatás 
szempontjából történő minősítésére vonatkozó bírósági felülvizsgálati eljárásban, az illetékes 
kormányzati szerv kiadatás kapcsán hozott döntésének megfellebbezésére irányuló eljárásban 
vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságához vagy más jogrendszer hasonló, illetékességgel és 
hatáskörrel rendelkező bíróságához beterjesztett kérelemmel kapcsolatos eljárásban felmerült 
díjak és költségek, és 

(ii) 
(a) a biztosított vezető tisztségviselő által megbízott akkreditált krízistanácsadó és/vagy 

adótanácsadó díjai és költségei; és 
(b) a biztosított vezető tisztségviselő által megbízott Public Relation  tanácsadó díjai és 

költségei,  

amennyiben azok kizárólag és közvetlenül a biztosított vezető tisztségviselővel szemben 
indított kiadatási eljárással kapcsolatban merültek fel.  

4.13.  Biztosított 

A társaság és a biztosított vezető tisztségviselő. 

4.14.  Biztosított vezető tisztségviselő 

Minden természetes személy, aki a biztosítási időszak kezdete előtt volt vagy lett, illetve a 
biztosítási időszak alatt lesz:  

(i) a társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja; 

(ii) a társaság vezető állású munkavállalója,  

(iii) a társaság brosúráiban és egyéb részvénykibocsátási tájékoztató anyagaiban igazgatóként 
vagy leendő igazgatóként megnevezett személy;  

(iv) más társaság vezetője külső igazgatói megbízatás keretében; 

amennyiben a biztosított vezető tisztségviselő ezen minőségében jár el; 

(v) a biztosított vezető tisztségviselő  fogalma kiterjed annak 

(a) házastársára, élettársára; és 

(b) amennyiben a biztosított vezető tisztségviselő elhalálozik, 
cselekvőképtelenné, fizetésképtelenné válik illetve csődbe jut, annak 
örökösére, végrendeleti végrehajtójára, törvényes képviselőjére, és a bíróság 
által kirendelt gondnokára,  

amennyiben a kárigény velük szemben az (i)-(iv) pontokban felsorolt személyek biztosított 
vezető tisztségviselői  minőségükkel függ össze. 

Nem minősül biztosítottnak a Társaság könyvvizsgálója, a társasághoz kirendelt 
vagyonfelügyelő, felszámoló biztos, végrehajtó és más hasonló feladatot ellátó személyek. 
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4.15.  Biztosító 

A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja.  
Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. 
Székhelye: AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Egyesült Királyság. Az AIG 
Europe Limited Magyarországi Fióktelepének székhelye a 1133 Budapest, Váci út 76., és 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-17-000387 
cégjegyzékszámon. Telefonszám: +36 1 801 0801.Az AIG Europe Limited az egyesült 
királyságbeli Financial Services Authority engedélye alapján működik, felügyeleti hatósága a 
Prudential Regulation Authority.  
 

4.16. Hivatalos vizsgálat 

Hatóság által a társaság, más társaság vagy a társaság biztosított vezető 
tisztségviselőjének ügyeivel kapcsolatos hivatalos hatósági vagy felügyeleti eljárás 
(meghallgatás, kihallgatás, vizsgálat, nyomozás), amennyiben 

(i) a biztosított vezető tisztségviselőnek megjelenési vagy tanúvallomási vagy más 
információ és adatszolgáltatási kötelezettsége van a hatósággal szemben; vagy 

(ii) a hatóság eljárásának írásban is megjelölt célja a biztosított vezető tisztségviselő ilyen 
minőségben tanúsított magatartásának vizsgálata (ide nem értve azonban az általános jellegű 
vagy szektorális vizsgálatot).  

Az adott hivatalos vizsgálat kezdetének az az időpont tekintendő, amikor a  biztosított 
vezető tisztségviselőt a hatóság első alkalommal kereste meg az adott ügy kapcsán. 

 

4.17.  Hivatalos vizsgálat költségei 

A biztosított vezető tisztségviselő bármely hivatalos vizsgálatban való képviselete céljából, 
a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával a biztosított vezető tisztségviselő által vagy 
nevében megbízott jogi képviselő ésszerű és indokolt díja és költségei.  

A hivatalos vizsgálat költségei nem tartalmazzák a biztosított vezető tisztségviselő 
bármiféle díjazását, a kieső időre járó bárminemű kompenzációt, helyettesítésének költségét 
és a társaság bármely más költségét.  

4.18.  Kártérítési limit 

A biztosítási részletező 3. számú pontjában meghatározott összeg. 

4.19.  Kár 

Az az összeg, amelyet a biztosított a biztosítási fedezet alá eső kárigény alapján, jogi 
védekezés költségei vagy egyéb jogerős bírósági vagy választottbírósági határozattal megítélt 
vagy egyezségben meghatározott kártérítés, sérelemdíj vagy költségtérítés és ezek kamatai 
címén köteles megfizetni. Kárnak minősül a pénzbüntetés és bírság, amelynek megfizetésére 
a biztosított vezető tisztségviselő köteles, amennyiben ezen tételek biztosítási fedezetbe 
vonását jogszabály nem tiltja. 

A kár magába foglalja a hivatalos vizsgálat költségeit, a hivatalos vizsgálatot megelőzően 
felmerült költségeket, a tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos 
eljárás költségeit, a büntető eljárással kapcsolatosan felmerült költségeket és a 
kiadatási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket is. 

Nem minősülnek kárnak az adók, a fizetések illetve munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások, 
sem pedig azok a tételek, amelyek a vonatkozó törvények szerint biztosítással nem 
fedezhetőek. 
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4.20.  Nem ügyvezető igazgatósági tag 

A társaság igazgatóságának azon tagja, aki nem vesz részt a társaság tényleges 
ügyvezetésében, és a társasággal sem munkaviszonyban, sem pedig egyéb más 
kapcsolatban nem áll.  

4.21.  Hatóság 

Az a szabályozó testület, felügyeleti, kormányzati vagy állami szerv illetve más hatósági 
feladatot ellátó vagy hivatalos szerv, amely jogszabály alapján a társaság vagy a biztosított 
vezető tisztségviselő ügyei kapcsán vizsgálat lefolytatására jogosult. 

4.22.  Más társaság 

Bármely személy (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy 
más gazdálkodó és egyéb szervezet) amely (i) nem minősül leányvállalatnak; vagy (ii) nem 
bank, elszámolóház, hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési tanácsadó, befektetési 
alapkezelő, zárt vagy nyílt végű befektetési alap, magántőke vagy kockázati tőke társaság, 
tőzsdei bróker cég, biztosító társaság és más a tőke és pénzpiacokra vonatkozó szabályok 
szerinti tevékenységet folytató társaság; vagy (iii) értékpapírjait nem jegyzik az Amerikai 
Egyesült Államok értékpapír tőzsdéin vagy azzal kereskedést nem folytatnak az Amerikai 
Egyesült Államokon belül, illetve az amerikai 1934. évi Értékpapír és Tőkepiaci Törvény 13. 
paragrafusa (Section 13 of the U.S. Securities and Exchange Act of 1934) alapján nem köteles 
a United States Securities and Exchange Commission részére jelentéseket készíteni.  

4.23.  Külső igazgatói megbízatás 

Az a természetes személy, aki a társaság felkérése vagy utasítása alapján tölt be, töltött be 
vagy a biztosítási időszak kezdete követően tölt majd be más társaságnál igazgatói vagy 
felügyelőbizottsági pozíciót vagy más vezető tisztséget. 

4.24.  Biztosítási időszak  

A biztosítási időszak a biztosítási részletező 2. számú pontjában meghatározott kezdeti 
időponttól számított 12 hónap.  

4.25.  Szerződő 

A biztosítási részletező 1. számú pontjában feltüntetésre került jogi személy.  
 

4.26.  Hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségek 

A biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával felmerülő azon ésszerű és indokolt díjak, 
költségek és kiadások, amelyek  

(i), bármely hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzetben a biztosított jogi 
képviseletével kapcsolatosan, vagy 

(ii) bármely hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzetben szükséges váló, az 
eljáró hatóság részére benyújtásra kerülő beadványok (beleértve ezek későbbi 
kiegészítését is, amennyiben szükséges) elkészítése kapcsán 

merültek fel.  

A hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségek nem tartalmazzák a biztosított vezető 
tisztségviselő díjazását, a kieső időre járó bárminemű kompenzációt, helyettesítésének 
költségét és a társaság bármely más költségét. 

4.27.  Büntető eljárással kapcsolatosan felmerült költségek 

A biztosító előzetes írásbeli jóváhagyásával felmerült azon ésszerű és indokolt díjak, 
költségek és kiadások, amelyek a biztosított vezető tisztségviselővel szemben folytatott 
tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárással 
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kapcsolatban, annak jogerős bírósági határozattal történő lezárásáig merültek fel.  
 

4.28.  A jóhírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek 

A biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával, a biztosított vezető tisztségviselő 
megbízásából alkalmazott public relations tanácsadó tevékenységével kapcsolatos ésszerű 
és indokolt díjak, költségek és kiadások, amelyek a biztosított vezető tisztségviselő jó 
hírnevét hátrányosan érintő kárigény hatásának csökkentése céljából merültek fel azáltal, 
hogy a kárigény tárgyában hozott jogerős bírósági határozatnak a biztosított vezető 
tisztségviselő felmentését és felelősségének hiányát megállapító rendelkezéseit széles 
körben terjessze.  
 

4.29.  Hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzet 

(i) rajtaütésszerű hatósági ellenőrzés vagy házkutatás a társaságnál, amelyre az adott ügy 
kapcsán először a biztosítási időszak alatt kerül sor, és amelynek keretében a hatóság a 
biztosított vezető tisztségviselőket meghallgatja, dokumentumokat kér, vizsgál át, másol le 
vagy foglal le; 

(ii) az (i) pontban foglaltak nyilvánosságra hozatala; 

(iii) a hatóság felé tett hivatalos bejelentés, amely felveti a gyanúját annak, hogy a biztosított 
vezető tisztségviselő bármely jogszabályban foglalt kötelezettségét megszegte; 

(iv) a biztosított részére a biztosítási időszak alatt megküldött hivatalos hatósági 
megkeresés, amely a biztosítottat jogszerűen dokumentumok benyújtására, információ 
szolgáltatására, kérdések megválaszolására és a hatóságnál történő megjelenésre, illetve 
vallomástételre kötelezi. 

4.30.  Önrészesedés 

A biztosítási részletező 6. számú pontjában rögzített összeg. 
 

4.31.  Értékpapírok 

A társaság által kibocsátott hitel- vagy tulajdonosi viszonyt (részesedési jogot) megtestesítő 
értékpapír.  
 

4.32.  Értékpapírral kapcsolatos kárigény 

Értékpapírokra vonatkozó bármely jogszabály, előírás, szabályozás, értékpapír adás-vételére 
vonatkozó szerződés, az ezek adás-vételére vonatkozó ajánlat vagy kérelem, vagy az 
értékpapír regisztrációs eljárás szabályai megszegésének megállapítására irányuló írásbeli 
igény, polgárjogi, büntetőjogi, felügyeleti, hatósági vagy választottbírósági eljárás (nem 
beleértve a társasággal szemben indított felügyeleti és hatósági eljárásokat), amelyet 

(i) bármely személy kezdeményezett a társaság értékpapírjai adás-vételével vagy 
az arra vonatkozó ajánlattal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben; 

(ii) a társaság  értékpapírjának birtokosa kezdeményezett a társaság értékpapírjai 
tekintetében fennálló jogai vonatkozásában; vagy 

(iii) a társaság nevében a társaság értékpapírjainak birtokosa kezdeményezett.   

Nem minősül értékpapírral kapcsolatos kárigénynek az a kárigény, amelyet a társaság 
igazgatója, más vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja érvényesített az értékpapírokkal 
kapcsolatos juttatásaik elvesztése, illetve azok elmaradása miatt (beleértve bármiféle garanciát 
és bármiféle opciót is). 
 

4.33. Leányvállalat 
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Minden olyan gazdasági társaság vagy jogi személy, amelyben a szerződő a jelen biztosítási 
szerződés létrejöttének napján, azt megelőzően, vagy a Fedezet kiterjesztések 2.1. pontja 
szerinti új leányvállalat esetében a biztosítási időszak kezdetét követően, közvetlenül vagy 
közvetve (egy vagy több társaságon keresztül),  
(i) megszerzi vagy gyakorolja az ügyvezetést ellátó szerv vagy testület tagjai többségének 
kinevezéséhez vagy megválasztásához szükséges jogot; 
(ii) a tulajdonosok vagy részvényesek szavazatának több mint felét ellenőrzése alatt tudja; 
vagy 
(iii) a kibocsátott részvények vagy jegyzett tőke több mint felével rendelkezik. 
 

4.34.  Tranzakció 

(i) A szerződő összeolvadása más jogi személlyel vagy beolvadása más jogi személybe vagy 
vagyona egészének vagy túlnyomó részének átruházására vonatkozó, bármely más 
természetes vagy jogi személlyel, vagy azok együttesen fellépő csoportjával kötött 
megállapodás, ha ezek eredményeképpen a szerződő, mint önálló jogi személy megszűnik 
létezni; vagy 

(ii) bármely természetes vagy jogi személy, vagy azok együttesen fellépő csoportja (kivéve a 
leányvállalatot vagy leányvállalatokat) jogosulttá válik a szavazati jogok több mint 50%-ának 
gyakorlására a szerződő legfőbb szervének ülésén, vagy a szerződő  ügyvezetésében a 
szavazati jogok többségét gyakorló vezető tisztségviselők kinevezésére és visszahívására 
szerez jogosultságot.  

4.35.  Amerikai Egyesült Államokban érvényesített kárigény (USA kárigény) 

Az Amerikai Egyesült Államokban vagy annak fennhatósága alá tartozó területeken benyújtott 
vagy fenntartott, illetve az Amerikai Egyesült Államokban és annak fennhatósága alá tartozó 
területeken hatályos törvények alapján támasztott kárigények. 

4.36.  Jogellenes magatartás 

(i) A biztosított vezető tisztségviselő  vonatkozásában 

(a) vélt és valós (i) cselekedet, tévedés vagy mulasztás, (ii) kötelezettségszegés, (iii) 
vagyonkezelésre vonatkozó kötelezettségszegés, (iv) téves állítás, (v) félrevezető 
nyilatkozat, vagy (vi) a biztosított vezető tisztségviselő 4.14. pontban lévő 
definíciójában felsoroltak bármelyike tekintetében elkövetett hatáskörtúllépés; 
továbbá bármely olyan ügy, amely kapcsán csak azért érvényesítenek kárigényt a 
biztosított vezető tisztségviselővel szemben, mert ezt a pozíciót tölti be; vagy 

(b) munkáltatói minőségben elkövetett jogsértés; és 

(ii) a társaság vonatkozásában, azonban csak és kizárólag az értékpapírok tekintetében, a 
társaság által elkövetett bármely vélt vagy valós cselekedet, tévedés vagy mulasztás. 
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5. Kárigények 
 

5.1.  Kárigények érvényesítéséről szóló vagy kárkörülményekre vonatkozó bejelentés 

A jelen biztosítási szerződés kizárólag olyan kárigény esetén nyújt fedezetet, amelyet a 
biztosítottal szemben az adott ügy kapcsán első alkalommal a biztosítási időszak vagy – ha a 
felek így állapodnak meg – a kiterjesztett kárbejelentési időszak alatt érvényesítenek vagy 
kárigényként ismernek el a jelen biztosítási szerződés 5.2. pontjában foglaltak alapján, 
amennyiben azt a szerződő a biztosítónak haladéktalanul bejelenti azt követően, hogy ő 
először tudomást szerzett erről a kárigényről, de legkésőbb 

(i) a biztosítási időszak, vagy – ha a felek így állapodtak meg – a kiterjesztett kárbejelentési 
időszak alatt; vagy 

(ii) a biztosítási időszak, vagy – ha a felek így állapodtak meg – a kiterjesztett kárbejelentési 
időszak lejártát követő 60 napon belül, feltéve, hogy a biztosítottal szembeni kárigény 
érvényesítéstől számított 60 napon belül erről tájékoztatják a biztosítót. 

 

Ha a biztosítási időszak alatt a biztosított olyan körülmény(ek)ről szerez tudomást, amely(ek) 
alapján ésszerűen feltételezhető, hogy az(ok) kárigényhez vezet(nek), a biztosított erről 
írásban értesítheti a biztosítót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kárigény várható 
benyújtását valószínűsítő okokat, az ezzel kapcsolatos dátumokat, a jogellenes magatartás 
leírását (ha van ilyen) és az érintett biztosítottakat és károsultakat. Valamennyi ilyen 
értesítést írásban vagy faxon kell eljuttatni a biztosító alábbi címére: 

AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 

Pénzügyi Biztosítások, Kárrendezési Osztály 

Cím: 1133 Budapest, Váci út 76. 

Telefon: +36-1-801-0801 

Fax: +36-1-801-0888 

Kárigény esetén a kárrendezéshez a következőket kell a biztosítónak értelemszerűen 
benyújtani: 

− a biztosított-tal szembeni kárigénybejelentés másolata, vagy azon 
dokumentum, amelyből következtetni lehet arra, hogy ilyen igényt 
kívánnak vele szemben érvényesíteni 

− a kárigénnyel kapcsolatos levelezés másolata 

− írásbeli összefoglaló leírás arról, hogy a biztosítottnak mely magatartása, 
mulasztása vezethet(ett) vagy vezetett a kár bekövetkezéséhez, hogyan, 
mikor, mi módon derült ki / fedezték fel a kárt és mikor, miben jelentkezhet 
/ jelentkezett, milyen összegben a kár 

− írásbeli összefoglaló a biztosított saját értékeléséről felelősségének 
fennállásával kapcsolatban  

− az adott tisztségre, pozícióra vonatkozó  kinevezés, megbízási 
szerződés(ek), munkaszerződések, munkaköri leírások, belső 
szabályzatok vagy más dokumentum amely tartalmazza az adott vezető 
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kötelességeit, jogosultságait és felelősségére vonatkozó szabályokat   

− amennyiben a tisztség betöltésére meghatározott szakmai követelmények 
vannak előírva, akkor az ezeknek valló megfeléelés igazolása diploma 
vagy más végzettséget tanúsító okiratok másolatai, önéletrajz 

− az üggyel kapcsolatos hatósági és egyéb vizsgálatok (büntető eljárás, 
adóhatóság, vám- és pénzügyőrség, belső ellenőrzési, igazgatósági, 
felügyelőbizottsági, tulajdonosi vizsgálat, polgári jogi eljárás, stb.) 
dokumentumai, jegyzőkönyvek, határozatok 

− nyilatkozat hogy kíván-e maga jogi képviselőt megbízni a jogi védelemmel 
vagy a biztosítóra bízza a képviselő kijelölését 

− a kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok: kimutatások, 
nyilvántartások, mérlegek, eredménykimutatások, szöveges beszámolók, 
szakértői vélemények, számlák, hatósági határozatok, jegyzőkönyvek  

− annak dokumentumai, hogy az adott cégnél  az adott  károkozó 
magatartáshoz / mulasztáshoz hasonló előfordult-e korábban, az ezzel 
kapcsolatos dokumentumok, valamint azon előírások, belső szabályzatok 
amelyek igazolják, hogy a kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen 
intézkedéseket milyen eredménnyel foganatosítottak  

A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem kerül megküldésre valamely 
dokumentum vagy a beküldött dokumentumok ellentmondásosak vagy további tisztázandó 
kérdéseket vetnek fel, úgy a fentiekben nem szereplő, egyéb dokumentumot,  információt, 
más bizonyító eszközt kérjen be. 

A fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre 
tekintettel a biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan 
egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti 
dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, 
bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje. A biztosító kötelezettséget vállal arra, 
hogy ilyen kár esetén a csatolandó dokumentumokat, egyéb bizonyító eszközöket a 
bejelentéstől számított 8 napon belül megadja a biztosítottnak / károsultnak vagy 
képviselőiknek. 

5.2.  Kapcsolódó kárigények és kárkörülmények 

Amennyiben egy kárigény vagy egy kárkörülmény a jelen szerződés előírásainak megfelelően 
kerül a biztosítónak bejelentésre, akkor minden olyan további kárigényt, amely valamely 
korábban bejelentett kárigényben vagy kárkörülményről szóló tájékoztatásban állított tényen, 
cselekedeten vagy mulasztáson alapul, arra vezethető vissza, vagy annak tudható be, a 
biztosító úgy köteles kezelni, mintha a későbbi kárigényt a biztosítónak akkor jelentették 
volna be, amikor a korábbi kárigény bejelentésre került, vagy amikor a kárkörülményről  
tájékoztatták a biztosítót. 
 
A jelen szerződés alkalmazásában azon kárigények vagy azon kárigény sorozat, amit 
valamely vélt vagy valós, folytatólagosan vagy ismétlődően tanúsított (akár tevőlegesen, akár 
mulasztással megvalósított) magatartással összefüggésben érvényesítenek, egy 
kárigénynek minősül, függetlenül attól, hogy az ilyen kárigények egy vagy több károsulttól 
származnak, illetve egy vagy több biztosított magatartására vezethetők vissza.  

 



 

 

17/23 
Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok  
felelősségbiztosítása (2014.02_TR) 

5.3.  Jogi védekezés és egyezség 

A biztosított köteles a saját költségén a biztosító részére minden támogatást megadni, a 
biztosítóval együttműködni a kárigény vagy az arra utaló körülmény felderítése, a 
kárigénnyel szembeni védekezés, egyezségkötés vagy jogorvoslati eljárás során. Köteles 
továbbá a biztosítót, annak kérése esetén, megfelelő infomációval ellátni a kárigénnyel vagy 
arra utaló körülménnyel kapcsolatban. Kárigény esetén valamennyi biztosított köteles a kár 
enyhítése és csökkentése érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni.  

A biztosított köteles a saját költségén minden vele szemben érvényesített kárigénnyel 
szemben védekezni és annak jogosságát vitatni. A biztosító jogosult teljes mértékben részt 
venni a jogi védekezésben és az esetleges egyezségről folytatott tárgyalásokon, amennyiben 
azok a biztosítási fedezet tárgyát képezik vagy képezhetik.  

A biztosító szükség esetén hozzájárul ahhoz, hogy a biztosítottakat külön jogi képviselő 
képviselje, amennyiben közöttük lényeges érdekellentét van. 

Amennyiben a biztosított vezető tisztségviselővel szemben a társaság támaszt kárigényt, 
a biztosított nem köteles a többi biztosított vezető tisztségviselővel vagy a társasággal a 
kárigény vonatkozásában egyeztetést folytatni. 

A jelen biztosítási szerződés alapján kizárólag azon egyezség vagy jogerős bírósági ítélet 
kapcsán felmerült fizetési kötelezettségek, illetve az olyan jogi védekezéssel kapcsolatos 
költségek, hivatalos vizsgálattal kapcsolatos költségek, hivatalos vizsgálatot 
megelőzően felmerült költségek, kiadatási eljárással kapcsolatban felmerült költségek, 
büntető eljárással kapcsolatosan felmerült költségek, tulajdonjog és személyes 
szabadság korlátozására irányuló eljárással kapcsolatos költségek kerülnek kárként a 
biztosító által megtérítésre, amelyek kifizetéséhez a biztosító előzetesen hozzájárult. A 
biztosító a hozzájárulását indokolatlanul nem tagadhatja meg.  

Az adott ügy kapcsán a biztosító szolgáltatását igénybe vevő biztosított vagy szerződő 
köteles megtéríteni a biztosítónak valamennyi olyan kifizetést, amelyről később 
bebizonyosodik, hogy arra a jelen biztosítási szerződés által nyújtott fedezet nem terjedt ki. 

5.4.  Felelősség elismerése 

A biztosított a jelen biztosítási szerződés fedezetének tárgyát képező ügyek kapcsán nem 
ismerhet el, nem vállalhat magára semmilyen felelősséget, illetve nem köthet egyezséget a 
biztosító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A biztosító a hozzájárulását indokolatlanul 
nem késleltetheti vagy tagadhatja meg. Kizárólag a jelen biztosítási szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő védekezéssel kezelt kárigénnyel kapcsolatosan elismert 
felelősség, egyezség vagy jogerős bírósági ítélet kapcsán felmerülő kár kerül a jelen biztosítási 
szerződés alapján megtérítésre.  

5.5.  A károk és költségek megosztásra 

A biztosító kártérítési kötelezettsége kizárólag a jelen biztosítási szerződés által nyújtott 
fedezet hatálya alá tartozó kárigények kapcsán felmerülő károkra terjed ki. Amennyiben egy 
kárigény a jelen biztosítási szerződés fedezete alá tartozó ügyek és személyek mellett a jelen 
biztosítási szerződés által nem fedezett ügyekre és személyekre is vonatkozik, a biztosított és 
a biztosító minden ésszerűen elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy tisztességesen 
és méltányosan határozzák meg a jelen biztosítási szerződés által fedezett kár összegét, 
összhangban a kármegosztásra vonatkozó bírói gyakorlattal. 
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5.6.  Költségek kifizetése 

A jelen biztosítási szerződés fedezete alá tartozó jogi védekezés költségeit, a hivatalos 
vizsgálattal kapcsolatos költségeket, a hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült 
költségeket, a kiadatási eljárással kapcsolatosan felmerült költségeket, a büntető 
eljárással kapcsolatosan felmerült költségeket és a tulajdonjog és személyi szabadság 
korlátozásával kapcsolatos eljárás költségeit a biztosító az ezen költségekre vonatkozó, 
megfelelően részletezett számla kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 
napon belül fizeti ki.  

5.7.  Kifizetési sorrend 

A biztosító a jelen biztosítási szerződés alapján olyan sorrendben téríti meg a károkat, 
amilyen sorrendben azok kártérítés végett a biztosítóhoz benyújtásra kerültek. Amennyiben a 
biztosító saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a károkra a kártérítési limit nem nyújt 
elegendő fedezetet, a biztosító a fedezett károkat a következő sorrendben téríti meg: 

(i) a biztosított vezető tisztségviselő kára, amennyiben azt helyette a társaság nem térítette 
meg; 

(ii) ezt követően, a még fel nem használt kártérítési limit erejéig, a biztosító saját döntése 
alapján kérheti a szerződőt, hogy írásban határozza meg milyen sorrendben és összegben 
kéri a károk kifizetését, illetve azt, hogy a fennmaradó (a rendelkezésre álló kártérítési limittel 
már nem fedezhető) károk mely biztosítottat terheljék.  

A jelen pontban meghatározott sorrend szerinti, legfeljebb azonban a 6.1 pontban 
meghatározott kártérítési limit erejéig teljesített kifizetések esetén a biztosító valamennyi 
jelen biztosítási szerződés szerinti kötelezettsége alól mentesül.   

5.8.  Engedményezés és visszkeresetre vonatkozó jog 

Amennyiben a biztosító a jelen biztosítási szerződés alapján kifizetést teljesít, úgy a biztosító 
által nyújtott kártérítés és járulékai erejéig a biztosítottak kötelesek a biztosítóra 
engedményezni harmadik személyekkel szemben fennálló, visszkeresetre vonatkozó jogaikat, 
a biztosító pedig jogosult ezt követően ezeket a jogokat saját nevében érvényesíteni. A 
biztosítottak kötelesek a tőlük ésszerűen elvárható minden segítséget megadni a 
biztosítónak és mindent elkövetni annak érdekében, hogy biztosítsák a biztosítóra 
engedményezett jogok érvényesíthetőségét, ide értve különösen minden ahhoz szükséges 
dokumentum előállítását, mely lehetővé teszi, hogy a biztosító saját nevében pert indíthasson 
harmadik személyekkel szemben.  

A biztosító nem érvényesíti az engedményezés folytán őt megillető visszkereseti jogát a 
biztosított vezető tisztségviselővel szemben, kivéve, ha rá vagy a kárigényre a jelen 
szerződés 3.1 pontjában meghatározott kizárás (A biztosított bizonyos magatartása) 
alkalmazható. 

 



 

 

19/23 
Business Guard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok  
felelősségbiztosítása (2014.02_TR) 

6. Kártérítés limit és önrészesedés 

6.1. Kártérítési limit 

A biztosító által a jelen biztosítási szerződés alapján kifizetett kártérítés teljes összege nem 
haladhatja meg a kártérítési limit összegét, kivéve a nem ügyvezető igazgatósági tagok 
esetében, ahol a biztosító felelőssége kártérítési limitet meghaladóan értendő, a kiegészítő 
kártérítési limit összegéig. Ezen limiteket meghaladó összegek vonatkozásában a biztosító 
nem felel, függetlenül a biztosítottak számától vagy a kár összegétől, beleértve a 5.2. 
pontban meghatározott kapcsolódó kárigényeket és kárkörülményeket is.  

6.2.  Önrészesedés 
A biztosító csak az önrészesedést meghaladó összegben felelős a felmerülő kár 
kifizetéséért. A biztosítási részletező 6. pontjában meghatározott önrészesedés összegét a 
társaság köteles viselni, arra nem köthető biztosítás. Egyszeri önrészesedés kerül 
alkalmazásra valamennyi olyan kárra, amely az 5.2. pontban kapcsolódó kárigényként és 
kárkörülményként meghatározásra került kárigényekkel kapcsolatban merültek fel.  
 
Amennyiben a társaság jogszabály alapján köteles vagy jogosult helyt állni egy kár kapcsán a 
biztosított vezető tisztségviselő helyett, azonban ezt 30 napon belül nem teszi meg, a 
biztosító kifizeti az önrészesedést is magába foglaló kárösszeget, a társaság azonban 
köteles az önrészesedés összegét a biztosítónak a lehető leghamarabb megtéríteni.  

6.3.  Egyéb biztosítások 

A jelen biztosítási szerződés alapján csak az egyéb érvényes felelősségbiztosítási 
szerződések (beleértve (de nem korlátozva) többek között más vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó felelősségbiztosítást, menedzser felelősségbiztosítást, munkáltatói minőségben 
elkövetett jogsértésekre vonatkozó felelősségbiztosítást, termékfelelősség biztosítást és 
általános felelősségbiztosítást) szerint megtérülő összegeket meghaladóan fizethető 
kártérítés, illetve minden egyéb, harmadik személyek által a Biztosított rendelkezésre 
bocsátott kártalanítási lehetőségen túlmenően.  
 
Más társaságok vonatkozásában a jelen biztosítási szerződés alapján nyújtott fedezet (i) a 
más társaságok által nyújtott bármiféle kártalanítás összegén felül, és (ii) a más társaságok 
vezető tisztségviselői és alkalmazottai vonatkozásában kötött és érvényes biztosításokon felüli 
összegben érvényes.  
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7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1.  A biztosítási szerződés létrejötte 

A biztosítási szerződés a biztosítási ajánlat szerződő és a biztosító által történő aláírásával 
jön létre.  

A jelen biztosítási szerződés megkötése és a szerződés által fedezett kockázatok elvállalása 
során a biztosító a szerződő által kitöltött és aláírt biztosítási nyilatkozatban (kérdőív), annak 
mellékleteiben és az azzal együtt benyújtott más dokumentumokban foglalt információkra és 
adatokra támaszkodott, és ezek a jelen biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

A biztosított köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban tájékoztatni a 
biztosítót minden olyan körülményről, amely a biztosítási szerződés létrejöttekor még nem volt 
ismert, és amely a fedezetet befolyásolhatja, továbbá minden a biztosítási nyilatkozatban 
megadott információ tekintetében bekövetkező változásról, a változás bekövetkezését követő 
30 napon belül. 

A biztosított köteles tájékoztatni a biztosítót a jogi státuszát érintő változásokról, illetve 
fizetésképtelenségéről az ezekről történő tudomásszerzést követő 3 napon belül. 

Ha a biztosított elmulasztja a biztosítót a kockázatvállalást érintő lényeges információkról 
vagy azok megváltozásáról tájékoztatni, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége 
alól, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a fel nem tárt körülményekről, információkról a 
biztosítónak a szerződés megkötésekor tudomása volt, vagy az nem hatott közre a biztosítási 
esemény bekövetkezésében. 

7.2.  A biztosítási szerződés felmondása, a biztosítási szerződés megszűnése díjnemfizetés 
miatt 

Ha a szerződő az esedékes Biztosítási díjat (a díjnak megállapodás szerinti részletekben 
fizetése esetén a díjrészletet) nem fizeti meg, a biztosító - a következményekre történő 
figyelmeztetés mellett - a szerződő felet 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 szerződő az esedékes 
Biztosítási díjat (díjrészletet) nem fizeti meg, és a biztosítótól megfelelő felhívást nem kap, 
akkor a szerződés a biztosítási időszak végére szűnik meg. Ha az esedékes Biztosítási 
díjnak csak egy részét fizették meg, és a biztosító jelen bekezdés szabályainak megfelelő 
alkalmazásával - eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés kiegészítésére, a 
szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. 
Abban az esetben, ha a szerződés jelen bekezdésben írt módon szűnt meg, a szerződő a 
megszűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a 
kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés 
feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált Biztosítási díjat 
megfizetik 

7.3.  Elválaszthatóság 

A jelen biztosítási szerződés minden egyes biztosított biztosítási érdeke szempontjából külön 
értelmezendő. 

A biztosított által vagy annak megbízásából tett nyilatkozat, vagy olyan információ vagy 
körülmény, amelyről egy biztosított tudomással bír, nem tudható be egyik más biztosított 
vezető tisztségviselőknek sem.  

A biztosítási szerződés 1.2. pontjában meghatározott társasági értékpapírok fedezet 
vonatkozásában a társaság nevében kizárólag a következő beosztást betöltő személyek 
nyilatkozata vagy az ő birtokukban lévő információ és ismeret tekintendő a társaság 
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nyilatkozatának vagy a társaság rendelkezésére álló információnak: (elnök-)vezérigazgató, 
ügyvezető igazgató, pénzügyi vezető, vezető jogtanácsos vagy az ezen pozíciókkal 
egyenértékű más beosztásban lévő személyek. A szerződőnél az ezen beosztást betöltő 
személyek nyilatkozata, a birtokukban lévő információ vagy ismeret valamennyi társaságra 
vonatkozik. 

7.4.  Kockázati körülmények megváltozása 

A jelen biztosítási szerződés alapján nyújtott fedezet nem terjed ki azokra az értékpapír 
kárigényekre, amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban és annak fennhatósága alá tartozó 
jogrendszerekben vagy az ezekben hatályos törvények alapján érvényesítenek az Amerikai 
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (United States Security and Exchange Commission) felé 
történő regisztrációs és jelentési kötelezettségek vagy ezek megszegése kapcsán, kivéve, ha a 
szerződő tájékoztatta a biztosítót e regisztrációs és bejelentési kötelezettségeiről, és a 
biztosított elfogadta a biztosító által szükségesnek és megfelelőnek tartott módosításokat 
(beleértve a biztosítási szerződés egyes feltételeinek, a kártérítési limit összegének (illetve 
szublimiteknek) valamint a biztosítás díjának módosítását is).  

A jelen szerződés 7.3. pontjában az elválaszthatóságra vonatkozó rendelkezések nem 
alkalmazandóak azon értékpapírok esetében, amelyeket az amerikai 1933.évi Értékpapír 
Törvény 144A pontja szerint vásároltak vagy adtak el. 

7.5.  Tranzakciók 

A biztosító nem tartozik kártérítési felelősséggel azon károkért, amelyek olyan magatartásra, 
mulasztásra vagy hibára vezethetőek vissza, amelyeket egy tranzakció tényleges időpontját 
követően tanúsítottak, illetve követtek el. 

7.6.  Jogviták rendezése, panaszkezelés 

Amennyiben erről a felek másképp nem rendelkeznek, a jelen biztosítási szerződéssel, vagy az 
ezáltal nyújtott biztosítási fedezettel összefüggésben keletkező jogvita esetén a felek, ha a vitát 
30 napon belül egyezséggel nem tudják rendezni, az ezt követő 7 napon belül a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság fordulnak. A 
választottbíróság saját eljárási szabályai alapján jár el. A választottbírósági eljárásban 
mindegyik fél viseli a saját költségeit.  

A biztosítási szerződés teljesítésével, így különösen a Kárigény részben vagy egészében való 
elutasításával összefüggésben a Biztosított írásban panaszt terjeszthet elő a Biztosító 
vezetőjéhez (1133  Budapest, Váci u. 76., tel: 801-0801, fax: 801-0899), és kérheti a Biztosító 
elutasító álláspontjának felülvizsgálatát. A Biztosító a panaszbejelentés beérkezésétől 
számított 30 (harminc) napon belül írásban küldi meg válaszát a panaszos részére. A 
Biztosító panaszkezelési szabályzata megtalálható a Biztosító honlapján: 
http://www.aig.com/_915_209746.html. 

7.7.  Képviseleti jog 

A szerződő valamennyi jelen biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyben jogosult a 
biztosítottak nevében eljárni, kivéve tranzakció, illetve a szerződő által kezdeményezett 
csőd- vagy az ellene indult felszámolási eljárás esetén, amely esetekben a biztosítottak saját 
nevükben járnak el. 

7.8.  Engedményezés 

A jelen biztosítási szerződésből származó jogok csak a biztosító előzetes írásbeli 
engedélyével ruházhatók át harmadik személyre. 

7.9.  Alkalmazandó jog 

A jelen biztosítási szerződés értelmezésével vagy annak létrejöttével, érvényességével vagy 
végrehajtásával kapcsolatos bármiféle kérdésben a vonatkozó magyar jogszabályok az 
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irányadóak. 

7.10. A szerződés értelmezése 

A jelen biztosítási szerződés fejezet címei és az egyes pontjainak elnevezése a szerződés 
egyszerűbb olvashatóság elősegítését szolgálják, és nem bírnak többlettartalommal, azok 
semmiképpen sem befolyásolják a szerződés értelmezését. Az egyes szám magában foglalja a 
többes számra való utalásokat, és viszont. A félkövéren szedett szavak különös jelentéssel 
bírnak a ’Meghatározások’ című fejezet alatt, vagy a szerződés elején található biztosítási 
részletezőben foglaltaknak megfelelően. A jelen szerződésben külön meghatározásra nem 
kerülő szavakat a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint kell értelmezni. 

7.11. 

 

Elévülés 

A Biztosítási Szerződésből eredő igények az esedékességüktől számított 2 év elteltével 
elévülnek. 

7.12. 

 

Adatvédelem 

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 
 
Jogszabályi háttér 
 
Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott 
természetes személlyel kapcsolatba hozható. A személyes adat biztosítási titoknak minősül. 
Biztosítási titoknak minősül továbbá minden olyan, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely 
az ügyfél (beleértve a károsultat is) gazdálkodására, valamint a biztosítóval kötött 
szerződésére vonatkozik. 
 
A biztosító az ügyfél adatait a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a 
biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, de 
a biztosítási ajánlatban rögzített egyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés 
létrejöttéhez. Az adatkezelés céljával összefüggésben a tudomására jutott adatokat a biztosító 
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény értelmében az ügyfél 
külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Az adatkezelés időtartama: a biztosító az  adatokat a 
biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a 
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 
 
A biztosító a tevékenysége során a tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat 
csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az 
ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve 
írásban felmentést kapott. 
 
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által az Európai Unión kívüli országba történő 
adattovábbítás abban az esetben, ha az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, és az adott 
országban a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés 
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint az adott állam rendelkezik a magyar 
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, 
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 
ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, 
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, 
e) az adóhatósággal, 
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, 
független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-
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képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói 
tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági 
Versenyhivatallal, 
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt 
egészségügyi hatósággal, 
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök 
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a 
kockázatvállaló biztosítókkal, 
l) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány 
tekintetében az átvevő biztosítóval, 
m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 
tevékenységet végzővel, 
n) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 
o) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben. 
 
Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén. 
 
Adatvédelmi Szabályzat 
 
A személyes adatok kezelésére a fentebb ismertett jogszabályi rendelkezések mellett a 
biztosító Adatvédelmi Szabályzatában írtak is irányadóak. 
 
A személyes adatok megosztása – az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített célokból a 
személyes adatok megoszthatók a biztosító cégcsoportjának tagjaival, brókerekkel, 
biztosítókkal és viszontbiztosítókkal, egészségügyi dolgozókkal és más szolgáltatókkal. A 
cégcsoport azon tagjainak listáját, amelyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, a 
következő dokumentum tartalmazza:  
http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.  
 
A biztosító ügyfeleinek tájékoztatása céljából az ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Váci út 76.) 
kifüggeszti azon szerződéses partnereinek listáját, akik közreműködnek a biztosítási 
tevékenység végzésében, és ezáltal személyes és biztosítási adatokat is megismernek. A 
biztosító megbízása alapján eljáró ezen vállalkozásokról információt kérhet a +36 1 801-0801-
es ügyfélszolgálati telefonszámon.  
 
Külföldi adattovábbítás – üzleti tevékenységének globális jellege miatt a biztosító személyes 
adatokat más országokban lévő feleknek is továbbíthat, ideértve az Egyesült Államokat és 
más, az ügyfél lakóhelye szerinti országtól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkező 
országokat is. 
 
Biztonság és a személyes adatok megőrzése – a személyes adatok védelme érdekében a 
biztosító megfelelő jogi és biztonsági előírásokat alkalmaz, továbbá szerződéses partnerei 
számára előírja a megfelelő védelmi intézkedések alkalmazását. A biztosító a személyes 
adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg. 
 
Kérések, kérdések – A személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, az adat helyesbítésére, 
törlésére vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kéréseket, illetve az adatok 
használatával kapcsolatos  tiltakozást a reception.hu@aig.com email címen vagy levélben kell 
a biztosítónak jelezni. A személyes adatokkal kapcsolatos további információk az Adatvédelmi 
Szabályzatban találhatók, a www.aig.co.hu/hu-privacy-notice-hungarian címen. A fenti 
elérhetőségeken a szabályzat egy példányának megküldését is kérheti az ügyfél. 

 


