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KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT EGYEDI ZÁRADÉK  
TÖBBES ÜGYNÖKÖK ÉS FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK RÉSZÉRE  
 
 
 
Jelen kiterjesztő záradék alapján a „Szakmai 

felelősségbiztosítás Többes ügynökök és Független 
biztosításközvetítők részére” különös biztosítási 
feltételei az alábbiakkal egészül ki: 
 

1. A 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit) 
391. § (6) bekezdése szerint a többes ügynök-, a Bit. 
403. § (1) bekezdése szerint a biztosítási alkusz köteles 

tevékenységének felelősségbiztosítására, az Európai 
Unió egész területére kiterjedő hatályú 
felelősségbiztosítással vagy vagyoni biztosítékkal 
rendelkezni. 
 
2020. évben a limit az alábbiak szerint érvényes  
  

2020.  január 01-2020.december 31. közötti 
időszakban legalább káreseményenkénti 1 250 000 
euró, illetve évente együttesen legalább 1 850 000 
euró összegű felelősségbiztosítás, illetve1 850 000 
euró vagyoni biztosíték. 
 

2. Euróban megadott összegek forintban történő 

meghatározása 
 
2.1. A Bit. 5. §-a értelmében, ahol a törvény euróban 
meghatározott összegről rendelkezik, azon annak az 
év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakára (a 
továbbiakban: alkalmazási időszak) vonatkozó, 
forintban meghatározott összegét kell érteni. 

 
2.2. Az adott alkalmazási időszakra vonatkozó 
forintban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett, az 
alkalmazási időszakot megelőző naptári év első tíz 
hónapjára vonatkozó hivatalos napi 

devizaárfolyamok átlagának alkalmazásával, a 
következő milliós forintértékre felkerekítve kell 
kiszámítani. 

2.3. 2019. január 01 – 2019. október 31. időszak 

vonatkozásában az euro átlag árfolyama: 1 Euro = 
324,06 forint 
 
2.4. Jelen záradék alapján a minimum kártérítési limit 
forintban meghatározva, amennyiben a 
kockázatviselés első napja 2020. január 01. és 2020. 
december 31. közötti időszak bármelyik napjára esik: 

406 000 000 (azaz négyszázhatmillió) forint / 
biztosítási eseményenként 
600 000 000 (azaz hatszázmillió) forint / éves 
összesen. 
 

3. Határozatlan idejű szerződés esetén, amennyiben a 
következő biztosítási időszakra nem kerül új kötvény 

kiállításra, akkor az adott biztosítási időszakra 
alkalmazandó kártérítési limit forint összegét a jelen 
záradék 2.1. és 2.2. pontja alapján kell megállapítani. 
 

4. A Biztosító térítési kötelezettsége csak a 2.1. és 2.2. 
pont alapján megállapított forint összegig terjed ki. 
 

5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a 
Vállalati felelősségbiztosítások Általános biztosítási 
feltételek és Ügyfél-tájékoztató és a Szakmai 
felelősségbiztosítás Többes ügynökök és Független 
biztosításközvetítők részére az irányadók. 
 
 

 
Allianz Hungária Zrt. 

 


