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RETROAKTÍV FEDEZET  ZÁRADÉK 
TÖBBES ÜGYNÖKÖK ÉS FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK RÉSZÉRE 
 
 
Jelen kiterjesztő záradék alapján a „Szakmai 

felelősségbiztosítás Többes ügynökök és Független 
biztosításközvetítők részére” különös biztosítási 
feltételei az alábbiak szerint módosulnak:  
 
1. Jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése 
- pótdíj ellenében - kiterjed az olyan biztosítási 
eseménynek minősülő kárigényekre/sérelemdíj iránti 

igényekre is,  
a. amelyeket az általános és különös biztosítási 
feltételek alapján megkötött biztosítási szerződés 
hatálybalépése előtt, de nem régebben, mint a 
biztosítási szerződés hatálybalépését megelőző öt (5) 
évvel okoztak, feltéve, ha erről a biztosítottnak nem 

volt tudomása,  
és  
b. amelyek az általános szerződési feltételek alapján 
megkötött biztosítási szerződés hatálya alatt 
következnek be,  
és  
c. amelyeket legkésőbb a jelen általános szerződési 

feltételek alapján megkötött biztosítási szerződés 
megszűnésének napjától számított harminc (30) 
napon belül jelentenek be.  
 
2. A biztosított a záradék pótdíjaként a biztosítási 
szerződés első évére vonatkozó biztosítási díjnak 
megfelelő összeget köteles fizetni.  

 
3. Jelen záradék alapján bejelentett biztosítási 
esemény esetén a biztosító a szolgáltatását a 
biztosítási szerződés első évének fedezetére 
vonatkozó kártérítési limit összegével megegyező 
limitösszegig teljesíti a retroaktív fedezet teljes 

tartamában okozott károk/személyiségi jogsérelmek 
(nem vagyoni sérelmek) vonatkozásában összesen.  
 
4. Abban az esetben, ha a biztosított a 
károkozás/személyiségi jogsértés időpontjában más 
biztosítónál érvényes biztosítással rendelkezett, a 
kár/sérelemdíj rendezését először ezzel a biztosítóval 

köteles megkísérelni. Ilyen esetben a biztosító jelen 
záradék szerinti helytállása csak azokra a 
károkra/nem vagyoni sérelemre vonatkozik, amelyek 
a korábbi biztosítási szerződés alapján nem térülnek.  
 

5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a 

felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei és 
a „Szakmai felelősségbiztosítás Többes ügynökök és 
Független biztosításközvetítők részére” különös 
biztosítási feltételei az irányadók.  
 
6. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (új Ptk.) személyiségi jogok megsértésének 

szankcióira vonatkozó rendelkezéseit, ideértve a 
sérelemdíjra vonatkozó szabályokat, a 
hatálybalépését követően történt jogsértésekre kell 
alkalmazni.  
 
Az új Ptk. hatálybalépése előtt megsértett személyhez 

fűződő jogok alapján érvényesíthető polgári jogi 
igényekre a jogsértés idején hatályos jogszabályi 
rendelkezéseket kell alkalmazni, így sérelemdíj helyett 
nem vagyoni kártérítés követelhető.  
Az új Ptk. hatálybalépése előtt megkezdődött, 
folyamatosan tanúsított jogsértő magatartásra - 
ideértve a mulasztást is - akkor is az új Ptk. 

hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a jogsértő 
magatartás befejezése az új Ptk. hatálybalépése utáni 
időpontra esik.  
 

Allianz Hungária Zrt.  
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