
Biztosító:

1. Szerződő / Biztosított:

2. Szerződő székhelye:

3. Szakmai tevékenység:

4. Biztosítási időszak:

5. Kártérítési limit:

6. Önrészesedés:

7. 

8. Biztosítási díj: 270 000 Ft

Díjfizetési ütemezése: éves

9. Területi hatály:

10. Biztosítási feltételek:

11. Függelék:

12. Panasz ügyintézés:

*Az 5. pontban feltüntetett kártérítési limitek 2020.12.26-tól hatályosak.

Budapest, 2020. november 26.

Szakmai Felelősségbiztosítási Kötvény

Biztosításközvetítők részére

Kötvényszám: 421 0000048

P-V Bróker Kft.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

H-1139 Budapest, Váci út 99.

Tel.: (36 1) 460 1400

2096 Üröm, Kevély u. 6.

500 000 Ft / káresemény

2005. január 1.

/ év

Biztosítási alkusz

2017. július 1.

határozatlan, évenkénti megújítással 

minden év július 1.

Biztosítási időszak  kezdete:

Biztosítás évfordulója:

Biztosítási fedezet időtartama:

1 300 380 EUR / káresemény és

1 924 560 EUR / biztosítási időszak

biztosítási összegnek megfelelő forint összeg az aktuális árfolyamon

Alkalmazott kizárások, szolgáltatás korlátozása

A visszamenőleges hatály 

kezdeti időpontja:

Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe Biztosításközvetítők

Szakmai Felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételei 003-2017

Európa

1139 Budapest, Váci út 99. (Tel.: (36 1) 460 1400) 

Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 153.

Colonnade Insurance S.A. 
LU-2350 Luxembourg 
1 rue Jean Piret 

Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe
H-1139 Budapest, Váci út 99. 
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• Adósságok, tartozások: a biztosítás fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyek bármely biztosítottat

terhelő (személyes vagy üzleti) adósságból vagy tartozásból erednek; bármely Biztosított által egy tartozás kapcsán

vállalt biztosítékkal, kártérítéssel vagy kötelezettségvállalással függenek össze.

• A kockázatvállalói jogosultság megsértése

A biztosítás fedezet nem terjed ki azon biztosítók által benyújtott kártérítési igényekre, amelyeket a Biztosított, mint

az adott biztosító által kockázatvállalói jogosultsággal felruházott biztosítási alkusz ellen érvényesítenek.

• Befektetési tanácsadás: a biztosítási fedezet semmilyen módon sem terjed ki azon kárigényekre, amelyeket

közvetve vagy közvetlenül az alábbiakkal kapcsolatosan érvényesítenek: (i) harmadik személyek részére nyújtott

befektetési tanácsadás; (ii) bármilyen vagyontárgy, ingatlan vagy egyéb befeketetés jövőbeli értékére vonatkozó,

illetve ezekkel kapcsolatos hozamokra vagy kamatokra vonatkozó becslés vagy előrejelzés; (iii) bármely

befektetésnek az előzetesen elvártnál gyengébb teljesítménye, az előzetesen remélttől elmaradó hozama. 

• Versenyellenes magatartás a biztosítási fedezet semmilyen módon sem terjed ki bármely valós vagy vélt

versenyellenes, versenyt korlátozó magatartáson alapuló vagy azzal bármilyen módon összefüggő ügyekre. 

• Testi sérülés / dologi kár: a biztosítási fedezet nem terjed ki testi sérülésekkel, illetve dologi károkkal kapcsolatos

kártérítési illetve sérelemdíj iránti igényekre, kivéve, ha azok valamely biztosított által elkövetett vélt vagy valós

kötelezettségszegésből erednek.

• Szerződéses felelősség, teljesítési garanciák. A biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre,

amelyek a biztosított által egy szerződésben, vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt, a jogszabályban megállapított

felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen alapulnak,

amelyek bármely a biztosított által vállalt garanciából, jótállásból erednek erednek, azon alapulnak, vagy azzal

összefüggésbe hozhatóak,

amelyek, egy harmadik személlyel szemben fennálló szerződéses kötelezettség késedelmes és/vagy részleges, illetve

nem teljesítéséből erednek, azon alapulnak vagy annak tudhatók be, kivéve, ha azok a biztosítottnak a szerződés

teljesítése során tanúsított kötelezettségszegéséből erednek. 

• Fizetésképtelenség: biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyek a biztosított vagy

valamely biztosító fizetésképtelenségéből erednek, azon alapulnak vagy azzal bármilyen módon összefüggésbe

hozhatók.

• Közös vállalkozások, kapcsolt vállalkozások: a biztosítási fedezet – a biztosítási szerződéshez záradékként csatolt

eltérő megállapodás hiányában - nem terjed ki a biztosított által a biztosítottat is magába foglaló cég, cégcsoport

vagy társulás, közös vállalkozás részére vagy nevében végzett tevékenységgel kapcsolatosan, a biztosítottal szemben

érvényesített kártérítési igényekre.

• Bűncselekmény: a biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyeket a Biztosított által

elismert, vagy a bíróság által jogerősen megállapított bűncselekmény miatt érvényesítenek a Biztosított ellen. Ilyen

esetben a Biztosított köteles a Biztosítónak a jogerős ítélet meghozataláig felmerült, és a Biztosító által megfizetett

összes Jogvédelmi költséget visszatéríteni.
• Szabadalom / üzleti titok: a biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, melyek a licensz

szerződések be nem tartásából, szabadalmi jogok megsértéséből, a szabadalom jogtalan használatából, vagy üzleti

titok megszegéséből erednek, azokon alapulnak, vagy azokkal összefüggésbe hozhatóak. 

• Korábbi kár vagy kárkörülmény ismerete: a biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyek

olyan kárigényen vagy körülményen alapulnak, abból adódnak, vagy azzal hozhatók kapcsolatba, amelyekről már a

biztosítási szerződés kezdeti időpontja előtt bármely Biztosítottnak tudomása volt, vagy tudomással kellett bírnia,

illetve ésszerűen előrelátható lett volna, hogy azok Kárigényhez vezethetnek; vagy a Biztosítási Részletező 9. pontja

szerinti visszamenőleges hatály időpontját megelőzően elkövetett tényleges, vagy Harmadik személy által

feltételezett Kötelezettségszegésen alapulnak, vagy abból erednek, illetve azzal bármilyen módon összefüggésbe

hozhatók.

ALKALMAZOTT KIZÁRÁSOK
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Budapest, 2020. november 26.

• Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada joghatósága: a biztosítási fedezet nem terjed ki az Amerikai Egyesült

Államokban, Kanadában, valamint ezen országok bíróságainak joghatósága alá eső területeken érvényesített

kártérítési igényekre, továbbá az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, valamint ezen országok bíróságainak

joghatósága alá eső területeken hozott bírósági ítéletek végrehajtásának a kikényszerítését célzó jogi eljárásokra.

• Háború/Terrorizmus: a biztosítási fedezet semmilyen módon sem terjed ki a hadüzenettel vagy hadüzenet nélkül

indított háborúval, terrorcselekménnyel, polgárháborúval, katonai, terrorista vagy gerilla tevékenységgel,

szabotázzsal, fegyveres akcióval, polgári megmozdulással és rendbontással, lázadással, forradalommal, tüntetéssel,

felvonulással, sztájkkal, munkahelyi rendbontással vagyontárgyak bármely állami vagy önkormányzati szervek által,

illetve politikai vagy terrorista szervezetek által történő elkobzásával, államosításával, szétrombolásával,

tönkretételével, megsemmisítésével bármilyen módon összefüggő kártérítési igényekre.

• Gazdasági 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 juttatásban.
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