
aegon.com 

Szakmai felelősségbiztosítások 

Forrás: Vállalati Vagyon Üzletág 

Alkuszi és Banki Igazgatóság 



2 

Mitől szakmai egy felelősségbiztosítás? 

 

 Egy adott szakma kockázatait fedi le. 

 A felelősségbiztosítás fedezeti köre és hatálya alkalmazkodik a szakma jellemző 

kockázataihoz. 

 Egyes szakmák esetén jogszabály írja elő a meglétét. 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 
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Miért lehet jobb a szakmai felelősségbiztosítás, mint a szolgáltatás 

felelősségbiztosítás? 

 

Szolgáltatás felelősségbiztosítás 

A szolgáltatás végzése közben okozott személyi sérüléses és dologi 

károk térülnek. 

 

Szakmai felelősségbiztosítás 

Mulasztással is lehet kárt okozni. 

A károkozás lehet tisztán vagyoni jellegű is. 

A hibásan elvégzett munka költségei is térülhetnek. 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 
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AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

 

A megjelenés időpontja: 2015. április 7. 

 

8 szakma fedezete: 

 Tervezői felelősségbiztosítás 

 Logisztikai szolgáltatók felelősségbiztosítása 

 Könyvelői-, adótanácsadói és TB ügyintézői felelősségbiztosítás 

 Mérnöki- és projekt lebonyolítói felelősségbiztosítás 

 Vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozások felelősségbiztosítása 

 Szállodai felelősségbiztosítás 

 Masszőr-, fitneszedző- és gyógytornász felelősségbiztosítás 

 Állatorvosi felelősségbiztosítás 
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AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

 Központi kockázatvállalás (minden díjajánlat a központi irodából kerül kiadásra) 

 Önálló, más termékektől független kártérítési limitek (káreseményenként és évente) 

 A legtöbb termék önállóan, néhány csak biztosítási csomag részeként köthető 

► Önállóan köthetők: 

 Tervezői felelősségbiztosítás 

 Könyvelői-, adótanácsadói és TB ügyintézői felelősségbiztosítás 

 Mérnöki- és projekt lebonyolítói felelősségbiztosítás 

 Vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozások felelősségbiztosítása 

 Masszőr-, fitneszedző- és gyógytornász felelősségbiztosítás 

► Csomag részeként köthetők (vagyon + felelősség): 

 Logisztikai szolgáltatók felelősségbiztosítása 

 Szállodai felelősségbiztosítás 

 Állatorvosi felelősségbiztosítás 
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AEGON Szakmai felelősségbiztosítások – Termékstruktúra, fogalmak 

 

 Általános feltételek (minden szakmai felelősségre vonatkozó, közös feltételek) 

 Különös feltételek (az adott szakmára vonatkozó különös szabályok, kizárások) 
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Biztosítható tevékenységek 
 építészeti-műszaki tervezés 

 tervezői művezetés 

 építési műszaki ellenőri tevékenység 

 építménynek nem minősülő gépek, berendezések, 

létesítmények tervezése 

 

Projektre szóló és keret-jellegű fedezet. 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Tervezői felelősségbiztosítás 
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Biztosítható tevékenységek 
 raktározás 

 vámügynöki és vámközvetítői tevékenység 

 csomagolás 

 komissiózás 

 

Szállítmányozói tevékenység vagy logisztikai 

szolgáltatási szerződés keretén belül. 

 

A vállalkozásra kötött vagyonbiztosítási 

szerződéssel együtt köthető. 

 

KOMPLETT FEDEZET 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Logisztikai szolgáltatók 

felelősségbiztosítása 
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Biztosítható tevékenységek 
 könyvviteli szolgáltatás 

 adótanácsadói tevékenység 

 bérszámfejtési és társadalombiztosítási ügyintézői 

tevékenység 

 

A biztosított szerződéses partnereire kirótt 

hatósági és mulasztási bírságok a teljes 

limitig térülnek. 

 

Időbeli hatály kiterjesztésének lehetősége. 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Könyvelői-, adótanácsadói és TB 

ügyintézői felelősségbiztosítás 
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Biztosítható tevékenységek 

 mérnöki tanácsadói tevékenység 

 független mérnöki tevékenység (FIDIC) 

 projekt lebonyolítói tevékenység 

 

 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Mérnöki- és projekt lebonyolítói 

felelősségbiztosítás 
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Biztosítható tevékenység 
a 2005. évi CXXXIII. Törvény szerinti vagyonvédelmi 

rendszert tervező-szerelő tevékenység 

 

Elektronikai vagy mechanikai vagyonvédelmi 

rendszerek tervezése, telepítése, szerelése, 

műszaki üzemeltetése és felügyelete, 

karbantartása és javítása. 

 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Vagyonvédelmi tervező-szerelő 

vállalkozások felelősségbiztosítása 
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Biztosítható tevékenység 
A biztosított által nyújtott szállodai, gyógyszállói vagy 

panzió-szolgáltatás, beleértve a felsorolt kiegészítő 

szolgáltatásokat is (akkor is, ha azt alvállalkozó nyújtja), 

ha a kiegészítő szolgáltatás díját a szerződő partner a 

biztosítottnak fizette meg. 

 

A vállalkozásra kötött vagyonbiztosítási 

szerződéssel együtt köthető. 
(Kivéve, ha a biztosított csak üzemeltető és a tulajdonos a 

telephelyet már biztosította). 

 

Overbooking fedezet: a foglalási rendszer 

üzemeltetőjével kötött szerződés alapján 

kirótt kötbér (alapfedezet része). 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Szállodai felelősségbiztosítás 
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Biztosítható tevékenységek 

 masszőr 

 fitneszedző 

 gyógytornász 

 

 

 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Masszőr-, fitneszedző- és 

gyógytornász felelősségbiztosítás 
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Biztosítható tevékenységek 
a szerződésben tételesen felsorolt magán-állatorvosi 

tevékenységek. 

 

Biztosított személyek 

 állatorvos, 

 szakképzett alkalmazott, 

 szakképesítéssel nem rendelkező, de a 

tevékenység végzésében résztvevő alkalmazottak. 

 

A vállalkozásra kötött vagyonbiztosítási 

szerződéssel együtt köthető. 
(Kivéve, ha a biztosított csak üzemeltető és a tulajdonos a 

telephelyet már biztosította). 

 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások 

Állatorvosi felelősségbiztosítás 
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Alapesetben: a károkozás, a kár bekövetkezése és a kár bejelentése a biztosítási 
időszak alatt kell, hogy megtörténjen, DE 

  

Bizonyos szakmák esetén a károkozás és a kár bekövetkezése időben jelentősen 
eltérhet! 

  

Kiterjesztések (tervezői és könyvelői felelősségbiztosítás esetén): 

HÁTRA - „Claims made” /károkozás/ időbeli hatályú szerződés esetén retroaktív időszaki 
kiterjesztés adható. 

  

ELŐRE - „Claims occurrence” /kár bekövetkezés/ időbeli hatályú szerződés esetén 
kiterjesztett kárbejelentési időszak adható. 

  

A szerződés megszűnése esetén, egyösszegű díjfizetés mellett max. 5 év kiterjesztett 
kárbejelentési időszak vásárolható (run-off cover). 

 

AEGON Szakmai felelősségbiztosítások – Időbeli hatály 
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AEGON Szakmai felelősségbiztosítások – jellemző limitek 

  Limit/kár Limit/év Minimum díj 

Tervezői felelősségbiztosítás 
       300 000 000 Ft         600 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Logisztikai szolgáltatók felelősségbiztosítása 
         50 000 000 Ft         100 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Könyvelői-, adótanácsadói- és TB ügyintézői 

felelősségbiztosítás        100 000 000 Ft         200 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Mérnöki- és projekt lebonyolítói felelősségbiztosítás 
       100 000 000 Ft         200 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozások 

felelősségbiztosítása           50 000 000 Ft         100 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Szállodai felelősségbiztosítás 
       300 000 000 Ft         600 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Masszőr-, fitneszedző- és gyógytornász felelősségbiztosítás 
         50 000 000 Ft         100 000 000 Ft                 30 000 Ft  

Állatorvosi felelősségbiztosítás 
         50 000 000 Ft         100 000 000 Ft                 30 000 Ft  



Köszönöm a figyelmet! 

http://alkuszi.aegon.hu 

http://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/szakmai-felelossegek/ 

 

Kirchknopf Gábor Kirchknopf.Gabor@aegon.hu +36 30 615-2760 

Kiss Anikó – Budapest Kiss.Aniko@aegon.hu  +36 30 817-1759 

Csuppely Csaba  - Nyugat Csuppely.Csaba@aegon.hu +36 30 817-1710 

Major Csaba – Kelet Major.Csaba@aegon.hu  +36 30 817-1722 
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