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Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt UFS Group Kft.!
Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

?

KÉRDÉSE VAN?
Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a generali.hu@generali.com email címen vagy a +36
1 452 3333-as
3333 -as telefonszámon munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között. A gyorsabb ügyintézés érdekében
kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!
Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.

Ilics László
vezérigazgató-helyettes
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Független biztosításközvetítők és
szaktanácsadók felelősségbiztosítása

Dátum: 2020.01.09.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 46723768

Kötvényszám: 95610901927911600

Közvetítő neve: UFS GROUP KFT.

Szerződő:
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UFS Group Kft.
Budapest
Könyves Kálmán körút 11/c/6
1097
Szerződés hatályba lép

Biztosítás kezdete

Biztosítás következő évfordulója
(0:00 óra)

Biztosítás tartama

2020.01.01.

2020.01.01.

2021.01.01.

Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.
Éves díj (HUF)

Fizetési ütem

Fizetendő (HUF)

Fizetési mód

600 000

Évente

600 000

Átutalás díjértesítővel

Vonatkozó feltételek
Biztosítási alkuszok és többes
biztosítási ügynökö

Biztosítási alkuszok és többes biztosítási ügynökök
felelősségbiztosításának feltételei (BATSZF)
Hatályos: 2016. július 1. Területi hatálya: Európai Unió
A biztosítás időbeli hatálya:
1. A biztosító kockázatviselése a biztosított tevékenységgel
összefüggésben, a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 éven belül bekövetkezett
és a biztosítónak bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra
terjed ki.
Biztosítási eseménynek minősül olyan, más személy személyiségi jogát
sértő magatartás is, melyre tekintettel a biztosított sérelemdíj
fizetésére köteles és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a
biztosító jelen feltételben meghatározottak szerint mentesíti.
2. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából
a) a károkozás időpontja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény
megtörtént.
Amennyiben a kárt előidéző szakmai szabályszegés bármilyen írásos
anyagon alapul, úgy a szabályszegés akkor tekintendő elkövetettnek,
amikor a biztosított ezt az írásos anyagot a megrendelőnek
aláírva átadja vagy a megrendelő megbízásából a hatóság felé
benyújtja. Minden más esetben a szabályszegés akkor tekintendő
elkövetettnek, amikor a biztosított ezt megalapozó kijelentést vagy
nyilatkozatot tesz.
Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, a károkozás időpontja
az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni
lehetett volna.
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b) a kár bekövetkezésének időpontja az a nap, amikortól a biztosított
kártérítési fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Sorozatkár
bekövetkezésének időpontja a sorozat első káreseményének időpontja.
c) a kár bejelentésének időpontja az a nap, amikor a biztosított
a kár bekövetkezését a biztosítónak a jelen feltételben
foglaltak szerint bejelentette.
Kizárások a kockázatviselés köréből:
Nem fedezi a biztosítás:
1. a biztosított saját kárát és a biztosított Ptk. 8:1. § 2) pontjában
felsorolt hozzátartozóinak okozott károkat;
A biztosított jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
képviselője, valamint a biztosított cselekvőképtelen és
cselekvőképességükben részlegesen korlátozott személyek törvényes
képviselője és annak hozzátartozója a biztosítottal és annak
hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik;
2. ha a biztosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, akkor a tulajdonosainak okozott kárt a tulajdon százalékos
arányában;
3. a biztosított tulajdonában lévő jogi személynek, illetve jogi
személyiség nélküli egyéb szervezetnek okozott kárt a tulajdon
százalékos arányában;
4. több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát;
5. azt a kárt, amelyért a biztosított nem a szerződésben meghatározott
minőségében felel;
6. azt a kárt, amely a biztosított jogszabályban meghatározott
felelősségénél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban
vállalt helytállási kötelezettségen alapul;
7. a biztosítóknak okozott károkat;
8. az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével okozott
kárt;
9. ingatlanok, egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok értékének
téves meghatározására visszavezethető kártérítési igényeket;
10. tisztességtelen piaci magatartással, fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, áruk és szolgáltatások
megtévesztő reklámozásával, áruhoz vagy szolgáltatáshoz
kapcsolódó tájékoztatás hiányosságaival okozott károkat;
11. a biztosítottnak megfizetett díjakra (pl. megbízási, vállalkozási
díj) és költségek visszatérítésére vonatkozó igényeket;
12. reklámtevékenységgel összefüggésben okozott károkat.
Jelen feltétel alkalmazása szempontjából reklámnak minősül minden
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód,amely valamely
termék, szolgáltatás, áru értékesítésének vagy más módon történő
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru,
árujelző ismertségének növelésére irányul;
13. más felelősségbiztosítással fedezett károkat;
14. kizárólag lelki sérülés, pszichikai, mentális zavar vagy az
érzelemvilág hátrányos megváltozása alapján előterjesztett
kárigényeket, amennyiben a lelki sérülés mértéke nem éri el az
egészségkárosodás szintjét;
15. értékpapír, értéktárgy, számlák, bizonylatok eltűnésével,
elvesztésével, ellopásával összefüggésben keletkezett károkat;
16. költségkeretek és hitelek túllépéséből adódó károkat;
17. a háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges
cselekményei, terrorcselekmények, polgárháború, lázadás, forradalom,
tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rend-bontás, zavargások
során okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat.
Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minősül,
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különösen az olyan erőszakos, erőszakkal fenyegető, az emberi életre,
a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes
cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok
mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a
társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre
irányul, illetve arra alkalmas;
18. azon károkat, melyeket a biztosított (vagy olyan személy, akinek a
magatartásáért a magyar jogszabályok értelmében felelősséggel
tartozik) bűncselekménnyel, vagy a büntető eljárási rendelkezések
alapján lefolytatott közvetítői eljárásban létrejött egyezség alapját
képező magatartással okoz (kivéve a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetéssel okozott károkat);
19. számítógép vagy számítógépes hálózat védelmi rendszerének
hiányával vagy elavultságával összefüggésben felmerülő kártérítési
igényeket.
Védelmi rendszernek minősül a tűzfal és a vírusvédelmi rendszer
együttes megléte, mely rendszer program(ok)ból és hardverekből is
felépülhet. Elavultságnak minősül, ha a rendszer három munkanapja nem
volt frissítve.
20. azon kockázatokat, károkat és követeléseket, amelyek az ENSZ, az
Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok
által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb
gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó
rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy
azzal bármilyen módon összefüggésbe hozhatók.
Kártérítési limit:
1.250.000 EUR/kár és 1.850.000 EUR/év
Közvetítők létszáma: 152 fő.
Biztosított kockázatok

Kártérítési limitek (HUF)

Biztosítási alkuszok és többes biztosítási ügynökö
Biztosítási alkusz
Kárkifizetési limit évente

590 000 000

Kárkifizetési limit káronként

400 000 000

Káronkénti önrész 500 000 Ft

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató
Generali Biztosító Zrt.

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

