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Általános tudnivalók 
  
Tisztelt Partnerünk! 
 
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik 
legnagyobb biztosítócsoportjának tagja.  
Kapcsolatrendszere révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki 
ügyfelei növekvő és mind összetettebb igényeit. A társaság ügyfelei kedvező, értékarányos árakat, korszerű 
szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes körű biztosítási kínálatot, 
jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak.   
 
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szóló 
szakmai felelősségbiztosítási termékünk jellemzőit. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum együttesen tartalmazza a pénzügyi szolgáltatások 
független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételekre vonatkozó ügyfél-
tájékoztatót, valamint a pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételeit (mint az egyes szakmai tevékenységre vonatkozó különös biztosítási feltétel, a 
továbbiakban együttesen: különös biztosítási feltételek). 
 
A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes szabályozást  

- a Vállalati felelősségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Általános biztosítási feltételek, 
- az egyes szakmai tevékenységekre vonatkozó különös biztosítási feltételek és 
- az ehhez szervesen kapcsolódó záradéki feltételek, 

mint a termék általános szerződési feltételei együttesen tartalmazzák. 
 
A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes szabályozást a felelősségbiztosítások közös kárbiztosítási 
feltételeit tartalmazó általános biztosítási feltételek, az egyes felelősségbiztosítási kockázatokra vonatkozó 
különös biztosítási feltételek (mint a kárbiztosítási szerződések szerződési feltételei) együttesen tartalmazzák, 
amelyek rögzítik azt is, hogy milyen típusú vagyoni károkozás, illetve mely típusú személyiségi jogsértés esetén 
van a biztosítónak helytállási kötelezettsége. 
 
A különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra az általános biztosítási feltételek, míg a különös 
biztosítási feltételeknek az általános biztosítási feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös biztosítási 
feltételek rendelkezései az irányadók. 
 
Az általános szerződési feltételeket az ajánlat (díjtájékoztató) egészíti ki, és teszi teljessé a felek között létrejött 
felelősségbiztosítási szerződést. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen különös biztosítási feltételek értelmében a biztosítási fedezet nem terjed 
ki a jelzáloghitel közvetítői tevékenységre.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy a független közvetítők kötelesek a Felügyelet részére a 
felelősségbiztosítási szerződésük megszűnését bejelenteni és új felelősségbiztosítási szerződésük meglétére 
vonatkozó fedezetigazolást bemutatni a megszűnést és a megkötést követő 5 munkanapon belül. 
 
 



4/10 

 

 
AHE-10469 

Fogalom meghatározások 
 

I. Felügyelet  
 

A pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank (MNB). 
 

II. Fogyasztó 
 

Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 
természetes személy. 
 

III. Független közvetítő 
 

A független közvetítő tevékenysége önálló, nem egy 
meghatározott pénzügyi intézmény pénzügyi 
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódik, ezért a 
közvetítői tevékenységet a független közvetítő a 
Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély alapján 
végezheti. A független közvetítő nem jogosult az 
ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet 
megillető pénz átvételére. 
 

IV. Közvetítő:  
 
Közvetítő a 

- függő közvetítő: 
 kiemelt közvetítő, 
 függő ügynök,  
 pénzforgalmi közvetítő 

és a 
- független közvetítő: 

 többes kiemelt közvetítő,  
Többes kiemelt közvetítő az, aki a 
Felügyelet által kiadott tevékenységi 
engedéllyel kiemelt közvetítői 
tevékenységként több pénzügyi 
intézmény egymással versengő 
pénzügyi szolgáltatása 
vonatkozásában pénzügyi szolgáltatás 
közvetítését végzi.  

 többes ügynök,  
Többes ügynök az, aki a Felügyelet által 
kiadott tevékenységi engedéllyel 
ügynöki tevékenységként több 
pénzügyi intézmény egymással 
versengő pénzügyi szolgáltatása 
vonatkozásában pénzügyi szolgáltatás 
közvetítését végzi. 

 alkusz 

Alkusz az a független közvetítő, aki a 
Felügyelet által kiadott tevékenységi 
engedéllyel pénzügyi szolgáltatást 
igénybe venni szándékozó ügyféllel 
kötött megbízási szerződés alapján és 
nevében pénzügyi intézménnyel 
történő pénzügyi szolgáltatási 
szerződés kiválasztására, 
megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenységet folytat, amely nem 
terjed ki az ügyfél nevében, javára 
történő kockázatvállalásra. Az alkusz az 
alkuszi tevékenységen, valamint a 
hitel-tanácsadási tevékenységen kívül 
más pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatást nem végezhet. 

 
V. Közvetítői alvállalkozó  

 
A közvetítői alvállalkozó közvetítővel pénzügyi 
szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében 
megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég 
és egyéni vállalkozó. 
 

VI. Ügynöki tevékenység  
 
Ügynöki tevékenység az a pénzügyi intézménnyel 
kötött megbízási szerződés alapján végzett pénzügyi 
szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 
nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, 
amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára 
önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést 
nem kötnek. 
 

VII. Versengő szolgáltatások 
 

Versengő szolgáltatások  
a) az ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az 

önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő 
vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált 
hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi 
lízing, 

b) az ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az 
önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg 
nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és 
pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá 
valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete 
nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési 
számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet 
és a hitelkártyát is, vagy 

c) a betét és fizetési számla (bankszámla), 
azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak 

a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön. 
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A jelen különös biztosítási feltételek azokat a 
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz 
Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a 
szerződő fél között az általános biztosítási feltételek 
és különös biztosítási feltételek, illetőleg a jelen 
különös biztosítási feltételek alapján létrejött 
felelősségbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell. 

 
1. Biztosítási esemény 

  
1.1 Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása 

során biztosítási eseménynek minősül  
 biztosítási szerződésben 

meghatározott és a jelen különös 
biztosítási feltételek 2. pontjában 
rögzített, biztosított tevékenység 
ellátása során  

 a biztosított által a pénzügyi 
szolgáltatást igénybevevő vagy igénybe 
venni szándékozó ügyfelének  

 a szakmai szabályok megszegésével 
(szakmai hibával) okozott,  

 olyan kár/ nem vagyoni sérelem, 
bekövetkezése, amelynek 
megtérítésére/felmerült sérelemdíj 
megfizetésére jogszabály értelmében a 
közvetítői tevékenységet végző köteles,  

 amennyiben az nem minősül 
biztosítással nem fedezett kárnak, 
illetve kizárt kockázatnak. 

 
 
1.2 A jelen különös biztosítási feltételek 

szempontjából a biztosított tevékenységgel 
kapcsolatosan nem alkalmazhatóak az általános 
biztosítási feltételekben különös kizárásként 
megfogalmazott alábbi rendelkezések:   
- „A biztosító helytállási kötelezettsége nem 

terjed ki a biztosított szakmai tevékenységével, 
mulasztásával bárkinek okozott károkkal 
kapcsolatos kárigényekre.” 

-  „A biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a tisztán pénzügyi veszteségre”.  

- „A biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a biztosított által igénybevett 
közreműködő által okozott károkra”. 

- „A biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki személyi sérülés (élet, testi épség, 
egészség sérelme) nélkül előterjesztett 
sérelemdíj iránti igényre.” E kizárás kizárólag 
lelki sérülés alapján előterjesztett igényekre 
vonatkozó része változatlanul alkalmazandó. 

 
1.3 Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen 

okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő 
több káresemény, illetve sérelemdíj-követelés 
alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy 
biztosítási eseménynek minősül (sorozatkár). 

 
2. Biztosított tevékenység 

 
A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából 
biztosított tevékenység a biztosítási szerződésen 
nevesített független pénzügyi közvetítői tevékenység 
lehet. 

 
3. A biztosítási szerződés alanyai 

 
3.1 A biztosított a jelen különös biztosítási feltételek 

vonatkozásában a biztosítási szerződésben 
meghatározottak szerint – 
a) többes kiemelt közvetítő,  

vagy  
b) többes ügynök, 

vagy 
c) alkusz 

aki a biztosítási szerződés szerinti  független 
pénzügyi közvetítői tevékenység folytatására a 
hatályos magyar jogszabályok szerint jogosult. 
 

3.2 A biztosítási fedezet kiterjed az olyan kár 
megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, 
amely az 3.1 bekezdésben meghatározott 
biztosított munkaviszonyban, megbízási 
szerződés alapján eljáró vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló, közvetítői 
tevékenységet végző személy - adott 
jogviszonyával összefüggő - közvetítői 
tevékenysége eredményeképpen merül fel. 
 

3.3 A biztosítási szerződés kiterjed az olyan kár 
megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, 
amelyet a biztosított által a biztosított 
tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló személy okozott, és amelyért jogszabály 
értelmében a biztosított a felelős. 
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4. A kockázatviselés tartama és 
helye  

 
4.1 A nyilvántartásba még nem vett független 

pénzügyi közvetítők esetén a kockázatviselés 
kezdő napja a Felügyelet által a biztosított 
nyilvántartásba vételének –a napja: 

 
4.1.1 Amennyiben az ajánlat megtételekor a 

biztosítási fedezetbe vonni kívánt 
természetes/jogi személy még nem szerepel a 
Felügyelet nyilvántartásában, úgy a 
nyilvántartásba vétel napja az a nap, amelyen az 
erről szóló határozat meghozatalra került  

 
4.1.2 A Felügyelet nyilvántartásában már szereplő 

biztosítandó független pénzügyi közvetítő esetén 
a kockázatviselés kezdő napjára az általános 
biztosítási feltételekben meghatározottak az 
irányadók. 

 
4.2 A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a 

kockázatviselés tartama alatt okozott, 
bekövetkezett és legkésőbb a szerződés 
megszűnésétől számított 90 napon belül 
bejelentett károkra terjed ki. 

 
4.3 A jelen különös biztosítási feltételek szerint 

megkötött szerződés alapján a biztosító kizárólag 
a Magyarország területén végzett tevékenység 
során, Magyarország területén okozott és 
bekövetkezett károkat téríti meg. 

 
5. A biztosítási összeg és az 

önrészesedés  
 
5.1 Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont 

kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, 
amelyért a biztosító felé a biztosított, illetve a 
szerződő áll helyt, azonban a biztosító e 
vonatkozásban nem korlátozhatja a szolgáltatását 
a károsulttal szemben. 

 
5.2 A biztosító szolgáltatását meghatározó biztosítási 

összeghatárokat és az önrészesedés mértékét a 
felek a biztosítási ajánlaton (díjtájékoztatóban) 
rögzítik. 

 
5.3 Az önrészesedés mértéke nem haladhatja meg 

káreseményenként a 10%-ot. 

 
5.4 A biztosító az 5.1 pont értelmében 

kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt önrésztől 
függetlenül a biztosítási összeg erejéig a teljes 
kárt megtéríti a károsult felé.  

 
5.5 Ha a biztosító az előírt önrésztől függetlenül a 

biztosítási összeg erejéig a teljes kárt megtérítette 
a károsult felé, akkor a biztosító által a károsultnak 
kifizetett önrészesedés összegét a biztosított 
köteles a kifizetést követően 8 napon belül a 
biztosítónak visszafizetni. A biztosító erről írásban 
tájékoztatja a szerződőt és azt a szerződő 
kifizetési igazolásként elfogadja. 

 
6. A biztosítási fedezetből kizárt 

károk/nem vagyoni sérelmek  
 

A biztosító helytállási kötelezettsége - az általános 
biztosítási feltételekben meghatározottakon 
túlmenően - nem terjed ki:  
 
6.1 a banknak, biztosítónak, viszontbiztosítónak, 

illetve egyéb pénzügyi szervezetnek és pénzügyi 
szolgáltatónak okozott kárra.  

6.2 a biztosított alkalmazottjának, megbízottjának, 
ezek hozzátartozóinak okozott kárra.  

6.3 a biztosított által alkalmazott nem hivatalos 
kalkuláló, a pénzügyi szolgáltatásokat 
összehasonlító program/rendszer 
működtetéséből származó károkra.  

6.4 ingatlan értékbecslésből származó károkra. 
6.5 jelzáloghitel közvetítéséből, jelzáloghitel 

közvetítői tevékenységből eredő károkra.  
6.6 ingatlanügylettel kapcsolatos tanácsadásból 

származó károkra.  
6.7 olyan károkra, amelynek bekövetkezésében 

közrehatott az a körülmény, hogy a biztosított 
(alkalmazottja vagy tagja) nem rendelkezett a 
tevékenység ellátáshoz szükséges szakmai 
képesítéssel, gyakorlattal.  

6.8 olyan károkra, amelynek oka, hogy a biztosított a 
megbízás, meghatalmazás keretein túl 
jognyilatkozatot tesz, a pénzügyi intézmény 
kockázatára önállóan kötelezettséget vállal, 
szerződést köt (kiemelt közvetítő); vagy az ügyfél 
nevében, javára kockázatot vállal (alkusz).  

6.9 a biztosítottra vagy a károsultra kötelező határidő 
elmulasztásából származó károkra (mulasztásnak 
minősül a nem teljesítés vagy késedelmes 
teljesítés).  



7/10 

 

 
AHE-10469 

6.10 a hitelbírálat alapjául szolgáló iratok 
elveszéséből, meghamisításából eredő károkra.  

6.11 THM garanciából származó károkra.  
6.12 pénzkezelésből származó károkra.  
6.13 számítógépes adatfeldolgozás hibájára 

visszavezethető károkra.  
6.14 azokra a károkra, amelyeknek oka, a 

megbízó olyan téves, hiányos, valótlan 
adatszolgáltatása, amely a pénzügyi szolgáltatás 
alapjául szolgál.  

6.15 üzleti jó hírnév megsértése miatt keletkezett 
károkra.  

6.16 a biztosított által (vagy akinek a 
magatartásáért a biztosított jogszabály szerint 
felelős) szándékosan okozott károkra.  

 
7. A biztosítási díj  
 
7.1 Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása 

során a biztosítás díjalapjai a biztosított éves 
bruttó tervezett árbevételének biztosítási 
időszakra eső értéke. 
 

7.2 A vállalt kockázat mértékét és a biztosítási díjat 
befolyásoló – az általános biztosítási feltételekben 
meghatározottakon túlmenő - egyéb tényezők 
a) a biztosított tevékenységben közreműködők 
száma; 
b) a közvetített ügyletek száma, nagysága, 
típusa. 

 
8. Változásbejelentési 

kötelezettség  
 
8.1 Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása 

során - az általános biztosítási feltételekben 
meghatározottakon túlmenően – a felek az alábbi 
körülményeket tekintik lényegesnek:  
a) a biztosított (biztosítani kívánt) jogi 

személy/természetes személy Felügyelet 
általi nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból 
való törlése vagy nyilvántartásba vett 
adatainak módosítása,  

b) a Felügyeletnek a biztosított (biztosítani 
kívánt) jogi személy/természetes személlyel 
szemben tett intézkedése vagy alkalmazott 
szankciója.  

 
8.2 A változás-bejelentési határidő számítása 

szempontjából a határidő első napja:  

a) eljárás megindítását, illetve nem a 
biztosított által indított eljárások esetén az 
eljárásról való tudomásszerzést,  

b) a Felügyelet által hozott határozat esetén a 
határozatról való tudomásszerzést követő 
nap. 

 
9. A biztosítási esemény 

bejelentése  
 
A kárbejelentéshez - az általános biztosítási 
feltételekben meghatározottakon túlmenően - 
minden esetben csatolni kell:  
 a biztosított és a károsult közötti jogviszony 

fennállását és az annak tartalmát igazoló okiratok 
másolatát; 

 a kárhoz vezető cselekményekben résztvevők 
megjelölését, akiknek a magatartásáért a 
biztosított helytállásra köteles. 

 
10.  A biztosító mentesülése  
 
Jelen különös biztosítási feltételek szerint – a különös 
biztosítási feltételekben meghatározottakon 
túlmenően - súlyosan gondatlan károkozásnak 
minősül, ha a biztosított  
10.1 hatósági engedélyhez kötött tevékenységet 

engedély nélkül vagy az abban meghatározott 
feltételek hiányában végzett.  

10.2  a jogszabályban, egyéb előírásban 
meghatározott személyi és/vagy tárgyi feltételek, 
hiányában végezte tevékenységét.  

10.3  a kárt a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó 
előírások kirívóan súlyos megsértésével okozta.  

10.4  a kárt a szakmai szabályok súlyos 
megsértésével okozta.  

10.5  a kárt ittas állapotban vagy bódulatot keltő 
szerek hatása alatt, ezzel az állapotával 
összefüggésben okozta, vagy ez az állapota a kár 
bekövetkezésében közrehatott.  

10.6  a károkozó magatartás észlelése után 
kármegelőzési, kárelhárítási vagy kárenyhítési 
kötelezettségét az erre vonatkozó szabályokat 
gondatlanul és súlyosan megsértve megszegte, és 
a kár, illetve annak egy része megelőzhető lett 
volna a kármegelőzési/kárelhárítási vagy 
kárenyhítési kötelezettség szabályszerű 
teljesítésével. Ebben az esetben a biztosított 
köteles a mulasztással, illetve a 
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kötelezettségszegéssel okozott kár/kárrész 
megtérítésére.  

10.7 a kárt a szükséges intézkedések 
elmulasztásával okozta, és a kár bekövetkezte 
előtt a szükséges intézkedéseket annak ellenére 
sem tette meg, hogy a biztosító, illetve harmadik 
személy a káresemény bekövetkezésének 
veszélyére írásban figyelmeztette, és a levélben 
foglalt indokok alapján az adott helyzetben 
elvárható lett volna a szükséges intézkedések 
megtétele.  

 
11. A biztosítási szerződés 

megszűnése 
 
11.1 Amennyiben a felelősségbiztosítási jogviszony 
valamilyen oknál fogva megszűnik, a biztosító ezt a 
tényt az azt követő öt (5) munkanapon belül bejelenti 
a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Banknak. 
 
11.2 A biztosító a szerződés megszűnéséről annak 
megszűnésétől számított tizenöt (15) napon belül 
tájékoztatja a szerződő felet, illetve a biztosítottat. 

 
12. Eltérés a korábbi szerződéses 

gyakorlattól   
 

Jelen különös biztosítási feltételek a 463/2015. 
(XII.29.) Kormány rendelet szerint kerültek 
átdolgozásra:  
 
- a biztosítási esemény a sérelemdíj iránti igények 

fedezetbe vonásával bővült (1.1 pont); 
- az általános biztosítási feltételekben különös 

kizárásként megfogalmazott és a jelen biztosított 
tevékenységgel kapcsolatosan nem alkalmazható 
rendelkezések közé bekerült a 

- közreműködő által okozott károk (1.2 pont), 
- személyi sérülés (élet, testi épség, egészség 

sérelme) nélkül előterjesztett sérelemdíj 
iránti igények köre, azzal, hogy a sérelemdíj 
iránti igényekre a kizárólag lelki sérülés 
alapján előterjesztett igényekre vonatkozó 
kizárás változatlanul alkalmazandó (1.2 
pont); 

- pontosítva lett a sorozatkár definíciója a vonatkozó 
rendeletben meghatározottak szerint (1.3 pont); 

- a biztosítási szerződés kiterjed az olyan kár 
megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, 
amelyet  

- a biztosított munkaviszonyban, megbízási 
szerződés alapján eljáró vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló, közvetítői 
tevékenységével, az adott jogviszonyával 
összefüggőésben merül fel (3.2 pont); 

- a biztosított által a biztosított tevékenységre 
igénybe vett, vele megbízási, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személy okozott, és 
amelyért jogszabály értelmében a biztosított 
a felelős (3.3 pont); 

- a biztosító kockázatviselésének kezdeteként abban 
az esetben, ha az ajánlat megtételekor a biztosítási 
fedezetbe vonni kívánt természetes/jogi személy 
még nem szerepel a Felügyelet nyilvántartásában, a 
nyilvántartásba vétel napja került megjelölésre, 
mint a biztosító kockázatviselésének kezdőnapja, 
amely így az a nap, amikor a Felügyelet 
nyilvántartásba vételéről határozatot hozott (4.1.1 
pont); 

- új elem az önrészesedés fogalmának definiálása és 
az, hogy a biztosító az önrész vonatkozásban nem 
korlátozhatja a szolgáltatását a károsulttal szemben 
(5.1pont); 

- mivel a biztosító az önrész vonatkozásban 
szolgáltatását nem korlátozhatja, a biztosító 
kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt önrésztől 
függetlenül a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt 
megtéríti a károsult felé, ez esetben pedig a 
biztosító által a károsultnak kifizetett önrészesedés 
összegét a biztosított köteles a kifizetést követően 8 
napon belül a biztosítónak visszafizetni, amelyről a 
biztosító írásban tájékoztatja a szerződőt és azt a 
szerződő kifizetési igazolásként elfogadja (5.4 és 5.5 
pontok); 

- a biztosítási fedezetből kizárt károk/nem vagyoni 
sérelmek közé bekerült jelzáloghitel közvetítéséből, 
jelzáloghitel közvetítői tevékenységből eredő károk 
kizárása (6.5 pont); 

- meghatározásra került a biztosítási esemény 
bejelentésével egyidejűleg a biztosító számára 
benyújtandó dokumentumok köre (9. pont); 

- a biztosítási szerződés megszűnésére vonatkozóan 
rögzítésre került, hogy a felelősségbiztosítási 
jogviszony megszűnése esetén a biztosító ezt a 
tényt az azt követő öt (5) munkanapon belül 
bejelenti a pénzügyi közvetítő rendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Banknak (11.1 pont) és a 
szerződés megszűnéséről a megszűnést követő 
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tizenöt (15) napon belül a szerződőt, illetve a 
biztosítottat is tájékoztatja (11.2). 

 
A biztosítási szerződés módosítással nem érintett 
részei változatlanul maradtak. 

 
13. Eltérés a jogszabályban 

előírtaktól 
 
A jelen különös biztosítási feltételekben a biztosító 
mentesülésének esetei a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően, szélesebb 
körben kerültek kikötésre. 

 
Allianz Hungária Zrt. 


