Az ügyvédi kamarák által elfogadható ügyvédi felelősségbiztosításról szóló
1/2000 (V.22.) MÜK Iránymutatásnak az 1/2011 (X.24.) MÜK
Iránymutatással és az 1/2012 (IV.2.) sz. MÜK Iránymutatással módosított
szövege azokkal egységes szerkezetben.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés e) pontja alapján
a kamarába – kérelmére – ügyvédként fel kell venni azt, aki a Magyar Ügyvédek
Biztosító és Segélyező Egyesületének tagja, vagy a kamara által elfogadott más
felelősségbiztosítása van.
Annak érdekében, hogy a területi kamarák az elfogadás kérdésében egységes
gyakorlatot folytassanak a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése az alábbi
Iránymutatást
adja ki.
A Kamara más biztosítóval kötött biztosítási szerződést akkor fogadhatja el, ha
A szerződésben megjelölt biztosítási összeg káreseményenként és évente eléri a
Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb
összegéről szóló MÜK Szabályzat hatályos szövegében meghatározott összeget.
a szerződésben egyrészt a biztosítási esemény meghatározása nem lehet szűkebb
a MÜBSE biztosítási feltételeinek II. fejezetében megfogalmazottaknál, másrészt
a kizárások sem tartalmazhatnak a III. fejezetben foglaltakhoz képest
többletkizárásokat, vagyis egyik módon sem szűkíthetik a biztosítási fedezetet a
MÜBSE biztosítási feltételeinek II. és III. fejezetében meghatározottakhoz
képest, továbbá az ügyvéd önrészesedésének a mértéke nem lehet több mint
15%.
a biztosító a szerződésben vállalja, hogy a biztosítási jogviszony fennállása alatt
okozott és a károkozást követő legalább 7 éven belül bejelentett károkért akkor
is helyt áll, ha a biztosítási szerződés bármilyen okból szűnt is meg.
a biztosító vállalja, hogy a biztosítási szerződés bármely okból történő
megszűnéséről és módosításáról, ennek bekövetkezésétől számított 3 napon belül
értesíti a területi ügyvédi kamarát és tudomásul veszi, hogy az értesítés
elmulasztásából eredő kárt megtéríteni köteles.
a biztosított ügyvéd a szerződésben felmentést ad arra, hogy a Biztosító a
biztosítási titok alá eső adatokat az ügyvédi kamarával közölhesse.
ügyvédi iroda biztosítása esetén a szerződés megfelel az egyszemélyes vagy a
többszemélyes ügyvédi irodára vonatkozó felelősségi szabályoknak.
Jelen Iránymutatás az „Ügyvédek Lapjában” való közzététel napján lép
hatályba.
Budapest, 2012. április 2.

