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Ezzel a levéllel és befizetési bizonylattal Ön egy 

Szakmai felelősségbiztosítás a 

személygondozást önálló 
tevékenységként végzők számára 
biztosítási terméket kapott.  

Jelen levelünk a befizetési bizonylattal együttesen a biztosítás megkötésének visszaigazolásaként 
szolgál, mely termék a biztosítási díj befizetésétől számított max. 365 napig érvényes, amennyiben a 
szükséges iparűzési engedély érvényes. 

Kötvényt nem állítunk ki. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi számít biztosítási eseménynek? 

Biztosítási esemény a biztosított kockázatból eredő olyan káresemény, amelynek 
eredményeképp a biztosítottnak kártérítési kötelezettsége (2. pont) keletkezik vagy 
keletkezhet. 

Minden biztosítási eseménynél 100,- EUR összegű önrészt kell viselni. 

Ennek pontos meghatározását a feltételek tartalmazzák (H940 1/2008). 

 

Mire terjed ki a biztosítás? 

A biztosítás olyan kártérítési kötelezettségek teljesítésére terjed ki, amelyek a biztosítottnál 
valamely biztosítás alatt álló személyi vagy dologi kárra visszavezethető személyi, dologi vagy 
vagyoni kár miatt a felelősségre vonatkozó magánjogi tartalmú törvényi rendelkezések 
alapján keletkeznek, valamint harmadik felek által állított kártérítési kötelezettség 
költségeinek megállapítására és elhárítására. 
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Megjegyzés: A biztosító kárkifizetésének előfeltétele a biztosított károkozó felelőssége. 
      
     A biztosítási fedezet pontos körét a feltételek tartalmazzák (H940 1/2008). 
 

 
Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A szakmai hatáskört túllépve végzett eljárásokkal vagy beavatkozásokkal okozott károk utáni 
kártérítési igényekre a biztosítás nem terjed ki. 
 

     A biztosítási fedezet pontos körét a feltételek tartalmazzák (H940 1/2008). 
 
 
Mikor szűnik meg a biztosítás? 

A biztosítás automatikusan megszűnik egy évvel a biztosítási díj megfizetése után. 

 

Ezen kívül mi az irányadó? 

A felsorolt feltételeken (H940) kívül – amelyeket kérésre rendelkezésére bocsátunk – a 
biztosítási szerződésekre vonatkozó törvény mindenkor hatályos változata az irányadó. 

Kiegészítő rendelkezések: 
Vagyoni károk 
A biztosítás az általános biztosítási feltételek 1. cikk 2. pontjától eltérően a kizárólag vagyoni 
károkból eredő kártérítési kötelezettségre is kiterjed 10 000- EUR biztosítási összeg erejéig. 
Környezeti ártalmak 
Az általános biztosítási feltételek 6. cikke szerinti különleges megállapodás teljesül. A 
biztosítás kiterjed a különleges megállapodás szerinti környezeti rehabilitációs költségekre is. 

 

 

 
 


