Igazgatók és vezető tisztségviselők
felelősségbiztosítása az új PTK szerint
Az új PTK szerint a vezető tisztségviselőkre vonatkozó jogszabályok még szigorúbbak
lesznek. Egyrészt az új PTK életbelépése – 2014. március 15. után – a vezető tisztségviselők
közvetlenül is felelősségre vonhatók lesznek harmadik fél által (eddig csakis a Társaságot
lehetett felelősségre vonni és a vezetőt csak a Társaság vonhatta felelősségre) másrészt a
Társaság és a vezetők közti felelősség – az objektív felelősség szabályai szerint – még
szigorúbbak lesznek. Ezek szerint amennyiben a vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége során kárt okoz a társaságnak akkor tudja kimenteni magát a felelősség alól, ha:
– a károkozásra vezető körülmény az ellenőrzési körén kívül merült fel (pl. vis maior
következtében, vagy a kárt jogszabályok változása okozta, stb.),
– a károkozásra vezető körülmény nem volt előrelátható akkor, amikor a vezető
tisztségviselői megbízást elvállalta,
– nem volt elvárható, hogy a károkozásra vezető körülményt elkerülje, vagy a kárt
elhárítsa.
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Vezető Tisztségviselő alatt a Vállalat jelenlegi vagy jövőbeli igazgatóit és az igazgató
tanács tagjait illetve a felügyelő bizottság tagjait értjük!
A Vállalat vezető tisztségviselői vezetői minőségükben felelősséggel tartoznak döntéseikért az általuk irányított vállalatnak, amely felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek.
Felelősségük (továbbra is)
– korlátlan (teljes személyi vagyoni felelősség) és
– egyetemleges (csak az mentesül a felelősség alól, aki a döntésben nem vett részt,
– vagy a határozat ellen szavazott).
A felügyelő bizottság tagjai, mint a gazdasági társaság ügyvezetésének rendeltetésszerű
ellenőrző szerve, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
Biztosítási esemény vezetői minőségben elkövetett
– kötelezettségmulasztás,
– hanyagság,
– hiba,
– téves vagy félrevezető nyilatkozat,
– munkáltatói minőségben elkövetett jogsértés,
illetve minden olyan ügy, amely kapcsán csak azért érvényesítenek kárigényt a
vezető tisztségviselővel szemben, mert ezt a pozíciót tölti be.
A fedezet kiterjed a biztosított
– vezető(k) által a társaságnak okozott károkra,
– vezető(k) harmadik személyeknek okozott károkra,
– felügyelő bizottság (tagjai) által, az ellenőrzési kötelezettsége megszegésével a
társaságnak okozott károkra,
– jogvédelmi költségekre,
– vezető személyére vonatkozó bírság.
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Biztosítottak
– Szerződő fél (aki a díjat fizeti): a gazdasági társaság
• Biztosított: a társaság (és leányvállalatai) jelenlegi és jövőbeni üzletvezetésére jogosult tagja, igazgatója, ügyvezetője, illetve felügyelő bizottságának
tagja, illetve vezető állású munkavállalója.
Kiterjesztés lehetséges: távozó vezetők fedezete.
Károsultak
– maga a társaság
– harmadik személyek
– a társaság munkavállalója
Időbeli hatály alapesetben a biztosítás a biztosítási időszak alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra nyújt fedezetet
– Pótdíj ellenében visszamenőleges hatály igénylésének lehetősége (retroaktív
hatály)
– Pótdíj ellenében kiterjesztett bejelentési időszak igénylésére van lehetőség
Területi hatály
A biztosítási fedezet alaphelyzetben az egész világ, kivéve USA/Kanada területére terjedhet ki.
– A biztosítás pótdíj ellenében USA / Kanada területére is kiterjeszthető
Tipikus kizárások
– Szakmai felelősségi kizárás (szakmai szolgáltatás során okozott károk kizárása).
– A szerződés megkötésekor már ismertté vált káresemények kizárása.
– A vezető tisztségviselő más gazdasági társaságnál betöltött hasonló funkciójából
bekövetkező károk.
– Valamely biztosított által másik biztosított ellen érvényesített kárigények kizárása.
– Személyes haszonszerzés.
– Bűncselekmény, szándékos mulasztás, jogszabály szándékos megsértése miatt
jelentkező kárigények.
Kockázatelbírálás (egy adatlap segítségével)
– társaság tőkéjének struktúrája,
– tulajdonosi szerkezet,
– nyereség,
– likviditás,
– hitelképességi mutatók.
Igényelt alapinformációk
– kitöltött, cégszerűen aláírt kérdőív,
– 2 évre visszamenőleges éves beszámoló.
Az Aon Magyarország és a világ vezető biztosítási tanácsadója, biztosításközvetítője vállalja az ajánlatok beszerzését a magyar, illetve ha szükséges a
nemzetközi piacról is, elemzi és összehasonlítja azokat és javaslatokat fogalmaz
meg a biztosítási szerződés életbe léptetésére vonatkozóan.

