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Az Ön felelõssége…  

A vezetõ tisztségviselõk és felügyelõ bizottsági tagok
felelõsségbiztosítása (angolszász nyelvterületen
használt elnevezéssel Directors and Officers Liability
Insurance (D&O)) a vezetõk hibás döntéseivel 
okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási
fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben,
amelyek a vezetõi pozícióból eredõ személyes
felelõsségvállalásnak tudhatók be. A vezetõ 
tisztségviselõk a társaság ügyvezetését az ilyen 
tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható
gondossággal, fõszabályként a társaság, meghatáro-
zott esetekben pedig a hitelezõk érdekeinek az
elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezetõ
tisztségviselõk a polgári jog általános szabályai
szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabá-
lyok, a társasági szerzõdés, illetve a társaság legfõbb
szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési
kötelezettségeik felróható megszegésével okozott
károkért. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a
vezetõ tisztségviselõ nem megfelelõen látja el fela-
datait és ezzel kárt okozott, jogi eljárást indíthat e
személy ellen.   

A D&O biztosítással rendelkezõ vezetõk - mindamel-
lett, hogy a biztosítás fedezetet nyújt a vezetõkkel
szemben sikerrel érvényesített kártérítési
követelések összegére és a jogi védekezés költ-
ségeire - a világ egyik legtapasztaltabb és 
kifejezetten a vezetõk biztosítására specializálódott
szervezetének, a CHARTIS-nak a támogatását is
maguk mögött tudhatják. 
A vezetõk felelõsségre vonásának számtalan 
formája lehet. Íme néhány lehetséges eset:  

• a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga
a társaság által, akik szerint a társaság
ügyeit a vezetõk nem megfelelõen kezelik,  

• befektetõk által, akik szerint a vezetõk 
félrevezették õket,  

• felszámolók, hitelezõk által, amennyiben
azt gondolják, hogy a cégvezetés a 
társaság fizetésképtelenségével fenyegetõ
helyzet bekövetkeztét követõen nem a
hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége
alapján járt el.  

Amikor jól megy az üzlet, ezek a dolgok háttérbe
szorulnak. A személyes felelõsségüket átérzõ
vezetõknek azonban a D&O biztosítás ugyanolyan
fontos, mint maga az üzlet.  

A CHARTIS több évtizedes

tapasztalata, kárszakértõink...

A világ egyik vezetõ D&O biztosítójának 
magyarországi tagvállalataként a CHARTIS több
évtizedes kártapasztalata és szaktudása áll 
rendelkezésünkre, így minden helyzetben tudjuk,
hogy melyek a szükséges jogi lépések. Amikor a
vezetõ tisztségviselõk egy téves döntésük fatális
következményeivel kénytelenek szembesülni, nagy
megnyugvást jelenthet a tudat, hogy a legnagyobb és
legjobb szakértõi gárda küzd értük - mert minden
bizonnyal szükségük is lesz rá.   

Az általunk nyújtott biztosítási fedezet széleskörû.
Ügyfeleink nagyra értékelik a vezetõk védelmére
specializálódott szakemberek által nyújtott 
támogatásban megmutatkozó szolgáltatást, akár
hatósági vizsgálatról, bûnvádi eljárásról vagy a
munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos
kárigényrõl (munkaviszony jogellenes megszün-
tetése, zaklatás, diszkrimináció) is legyen szó. 
A szakértõi tanács és a megfelelõ elõkészület
nélkülözhetetlen a bíróságok által hozott 
elmarasztaló ítéletek megelõzésében, illetve a 
kockázatok minimalizálásában.



1. Személyes felelõsség 
A vezetõ tisztségviselõk személyes vagyona, háza,
megtakarítása is veszélybe kerülhet, amennyiben
szándékos vagy gondatlan magatartásuk ered-
ményeként valakinek kárt okoznak. A tévedések
pedig sokba kerülhetnek. Számos esetben elõfordult
már, hogy a vezetõ tisztségviselõk személyes
felelõssége megállapításra került, holott nem
tisztességtelenül, szándékosan vagy csalárd módon -
csak nem az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl
általában elvárható gondossággal - jártak el. Az ilyen
esetekben a BusinessGuard fedezetet nyújt a
megítélt kártérítési összegre és a jogvédelmi 
költségekre is.   

2. Hatósági vizsgálatok 
Még a legkorrektebb üzleti kapcsolatokra törekvõ
cégek életében is elõfordulhat, hogy egy elégedetlen
személy (ügyfél, beszállító, vevõ, alkalmazott, stb.)
panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé. A panasz
eredménye akár a vezetõkkel szemben folytatott
hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben
jelentõs pénzügyi kockázatot jelent. Európában a
CHARTIS többet fordít a vezetõkkel szemben folyta-
tott hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre,
mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet
nyújt.

3. Bírságok 
Az utóbbi idõben egyre gyakrabban fordul elõ, hogy

az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek a tár-
saságra kiszabott bírság mellett közvetlenül a cég
adott területért felelõs vezetõjére is pénzbírságot
szabnak ki.  A BusinessGuard az adójogszabályok
megsértése miatt kirótt bírságon, pótlékon,
pénzbüntetésen kívül minden egyéb, a vezetõk által
fizetendõ és valamely közigazgatási szerv, vagy felü-
gyeleti hatóság által kiszabott bírságra is fedezetet
nyújt, a biztosítási szerzõdésben meghatározott
összeghatárig.  

4. Büntetõjogi felelõsség  
A vezetõ tisztségviselõk akár börtönbe is kerülhetnek
tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes
hanyagságuk következményeként. Ilyen esetben
évek telhetnek el a jogerõs bírósági döntésig, amikor
a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de
nagyon drága. A D&O biztosítás - bár nem nyújt
fedezetet az eljárás végén kiszabott büntetésre,
bírságra (ez ugyanis közérdekbe ütközõ lenne) -
azonban fedezi a jogi védekezés költségeit a
bûnösség kimondásának pillanatáig.    

5. Jóhírnév sérelmének kockázata  
A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy
rengeteg idõbe és pénzbe kerülhetnek, az abban
résztvevõk jó hírnevére is árnyékot vethetnek.
Amennyiben a jóhírnév helyreállítása PR szakem-
berek igénybevételét teszi szükségessé, a
BusinessGuard fedezi az ezzel kapcsolatban
felmerült költségeket.

6. Jogi védelemre specializálódott 
szakértõk 
A D&O biztosítással foglalkozó biztosítók közül a
CHARTIS  rendelkezik az egyik legtapasztaltabb 
szakértõi gárdával. Megnyugtató a tudat, hogy
krízishelyzetben a legjobb szakemberek állnak az
ember mellett.  

7. Családi vállalkozások  
Magyarországon is nagyszámban mûködnek családi
vállalkozások. Természetesen a családi vállalkozások
vezetõinek is felelniük kell az általuk elkövetett
hibákért, amely családi és külsõ viták, egymással
folytatott perek melegágyai lehetnek.  

8. Megalapozatlan, valótlan állításokkal
szembeni védekezés 
A vezetõk megalapozatlan vagy más, olyan állítá-
sokkal találhatják szembe magukat, melyekkel 
szemben védekezni kénytelenek. Mindez rendkívüli
költségekkel és stresszel járhat. Ebben a helyzetben
egy D&O biztosítás megléte biztonságot jelenthet.   

9. Múlt, jelen, jövõ  
Egy elhibázott vezetõi döntés jogi következményei
követhetik (és követik) a vezetõ tisztségviselõt
munkahelyrõl munkahelyre. Még a vezetõtiszt-
ségviselõ  visszavonulása, illetve sajnálatos halála
sem jelenthet mentesülést a kártérítési felelõsség
hátrányos következményei alól, mivel a vezetõ tiszt-
ségviselõ vagyona, illetve hagyatéka a vissza-
vonulást, illetve a vezetõ halála után is perelhetõ. 
A BusinessGuard további öt évre nyújt fedezetet a
tisztségüktõl a biztosítási szerzõdés lejárta elõtt
megvált vezetõk számára, ezáltal is védve a 
vagyonukat.  A távozó vezetõk esetében tehát a 
biztosítási fedezet még akkor is érvényben marad, ha
a biztosítási szerzõdés nem kerül megújításra,
(feltéve természetesen, hogy a kárigény tárgyát
képezõ állítólagos károkozó magatartást a D&O
szerzõdés hatálya alatt követték el).  

10. A hitelezõi érdekek erõsõdõ törvényi
garanciái 
A Csõdtörvény 2009 õszén hatályba lépett
módosítása nagyobb garanciát biztosít egy 
felszámolás alá került cég vezetõivel szemben
történõ sikeres fellépésre. Ennek alapján már a
cégvezetõkkel szemben indított per kezdetén a
cégvezetõknek biztosítékot kell letenniük, amennyi-
ben a hitelezõk ezt kérik a bíróságtól. A biztosíték
megfizetéséért, annak összegének erejéig a cég 
tulajdonosai kezesként felelnek. Amennyiben az
esetlegesen megítélt kártérítési összeget a vezetõ
ennek ellenére sem fizeti meg, a cégvezetõ 5 éves
idõszakra minden vezetõ tisztségviselõi poziciótól
eltiltásra kerülhet. 
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AZ ÖN BIZTOSÍTÁSI FEDEZETE…  

Mint a legtöbb D&O biztosítás, a BusinessGuard
megtéríti mindazon kárigényeket, amelyeket Önnel
szemben a • társaság; 

• részvényesek;  
• munkavállalók; 
• felügyeleti hatóságok; 
• felszámolók; 
• üzletfelek;  
• külsõ tanácsadók; ill. 
• más harmadik személyek 

támasztanak és amelyekért Ön a hatályos jogszabá-
lyok szerint kártérítési felelõsséggel tartozik. 
A biztosítási fedezet kiterjed az Ön jogi képvise-
letének költségeire is.  

A BusinessGuard a magyar biztosítási piacon ismert
D&O biztosítások által fedezett kockázatokon túl,
számos egyéb kockázatra is automatikusan fedezetet
nyújt. Íme néhány példa:   

BIZTOSÍTHATÓ MÚLT…  

Új céget alapítani illetve egy, már mûködõ céget
irányítani nem könnyû feladat. Szinte minden pil-
lanatban dönteni kell valamirõl, ami az ügymenet ter-
mészetéhez tartozik és gyorsan megszokottá válik. A
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a vezetõk nem
gondolnak esetleges téves döntéseik, mulasztásaik
jogi következményeire. Legtöbbször akkor szem-
besülnek a szükséges felelõsségbiztosítás hiányával,
amikor már késõ. A BusinessGuard fedezetet nyújt a
tisztségviselõk múltbeli tevékenységével kapcso-
latosan a biztosítási idõszak alatt benyújtott
kárigényekre. Természetesen a biztosítás nem terjed-
het ki a biztosítás megkötésének idõpontjában már
ismert körülményekbõl adódó kárigényekre: egy, már
lángokban álló házra sem lehet biztosítást kötni.   

TÁVOZÓ VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK…  

Fontos tudni a vezetõ tisztségviselõk felelõsségérõl,
hogy az a cégtõl való távozás után sem szûnik meg. A
cég fizetésképtelenné válása esetén a felszámolók
megvizsgálják az elmúlt 3 év valamennyi vezetõ 
tisztségviselõjének tevékenységét. Az idõközben
távozott igazgatók védtelenek abban az esetben, ha a
társaság nem újította meg a D&O biztosítását. A
BusinessGuard ezért a cégtõl való távozást követõ 5
évig ún. kiterjesztett kárbejelentési idõszakot 
biztosít a távozó vezetõk számára, minden olyan
kárigény tekintetében, amelyet velük szemben
korábbi vezetõ tisztségviselõi minõségükkel 
összefüggésben és ezen 5 éves idõszak alatt
érvényesítenek.  

HATÓSÁGI VIZSGÁLATTAL  KAPCSO-
LATOSAN FELMERÜLÕ KÖLTSÉGEK…  

A vezetõ tisztségviselõk személyével szemben 
folytatott hatósági vizsgálatoknak komoly hatása
lehet a cég mûködésére. Ezek az eljárások  általában
nem nyilvánosan folynak, éppen ezért sokan nem is
lehetnek kellõen tájékozottak a témában. 
A CHARTIS Európában többet fordít a cégvezetõk
személyével szemben folytatott hatósági vizsgála-
tokkal kapcsolatosan felmerülõ költségekre, mint
bármi másra, amire a D&O fedezetet nyújt.  A ható-
sági vizsgálatok hónapokig eltarthatnak - néha még
tovább is, és a vizsgálat eredményétõl függõen a
következmény a vezetõ tisztségviselõvel szemben
indított bûnvádi eljárás is lehet. A hatósági vizsgála-
tok esetenként azonban a közérdek védelme
érdekében végzett hadjáratként funkcionálnak, így
egy esetleges megegyezésre lehetõség sincs. Egy
ilyen vizsgálat feltárhat olyan hibákat, hiányossá-
gokat, amelyeknek akár a szakmai szervezetbõl való
kizárás is következménye lehet. Ez az esetek túlnyo-

mó többségében a hibát elkövetõ vezetõ karrierjének
a végét is jelentheti, ami egy további indok amellett,
hogy miért is fontos a szakértõi háttér és a 
vizsgálatokra való megfelelõ felkészülés (melynek
költségeit a BusinessGuard fedezi).  

A CSÕDTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA..

A fenyegetõ fizetésképtelenség esetén az
ügyvezetõk marasztalásának jogi lehetõségét a
Csõdtörvény már a módosítás elõtt is tartalmazta.
Azonban annak érdekében, hogy a marasztaló bírósá-
gi döntés alapján a felszámolási eljárásnak már ezen
szakaszában fedezet keletkezzék a hitelezõi igények
kielégítésére, a módosított törvény már azt is
lehetõvé teszi, hogy a keresetben biztosíték
nyújtását is lehessen kérni a marasztalt cégvezetõtõl.
Ennek a biztosítéknak a megfizetéséért a cégtulaj-
donosok kezesként felelnek. 
A vezetõ tisztségviselõk mellett így már a cégtulaj-
donosok jól felfogott érdeke is, hogy egy ilyen ügy
kapcsán fellépõ fizetési kötelezettségre legyen
megfelelõ fedezet. Ez a fedezet lehet a cégvezetõk
vagy cégtulajdonosok vagyona, azonban ez a 
kockázat a BusinessGuard-dal is fedezhetõ.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI KÁROKKAL
KAPCSOLATOS JOGVÉDELMI
KÖLTSÉGEK…

A cégek egyre érzékenyebben reagálnak az általuk
okozott környezeti károk következményeire. Egy
ilyen sajnálatos esemény a kárelhárítás pénzügyi 
terhein túl a cég jóhírére is árnyékot vethet, amely
leggyakrabban az eladások visszaesésében
mutatkozik meg. A BusinessGuard a környezetszeny-
nyezéssel összefüggésben fedezi a vezetõ tiszt-
ségviselõk jogi védekezésének költségeit, továbbá a
tulajdonosok által a vezetõkkel szemben ez okból
érvényesített kárigényeket is.   

NEMCSAK ÖNÉRT  - A CSALÁDJÁÉRT IS…

A vezetõ tisztségviselõkkel szemben indított
kártérítési perek kemények és kíméletlenek lehetnek.
A per még a biztosított halála esetén is folytatódhat
a családja és hagyatéka ellen. A BusinessGuard ezért
fedezetet nyújt a biztosított családja és örökösei
számára is, amennyiben sajnálatos módon õk is a
kártérítési per részeseivé válnak. 



TTOOVVÁÁBBBBII  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ……

További információért lépjen kapcsolatba biztosításközvetítõjével vagy érdeklõdjön közvetlenül irodánkban:

CCHHAARRTTIISS  EEuurrooppee  SS..AA..  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  FFiióókktteelleeppee
East-West Business Center
1088 Budapest
Rákóczi út 1-3.

Telefon: 06 - 1 / 8010801
Homepage:  www.chartisbiztosito.com/hu 
E-mail: menedzserfelelosseg@chartisinsurance.com

Cégjegyzékszám: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.01-17-000387, adószám: 22217871-2-42, 
A biztosító a CHARTIS Europe S.A. (székhelye: PPAARRIISS  LLAA  DDEEFFEENNSSEE  --  3344  PPllaaccee  ddeess  CCoorroolllleess  --  9922440000  
CCOOUURRBBEEVVOOIIEE  ––  FFRRAANNCCEE  cégjegyzékszáma: Nanterre-i Kereskedelmi Bíróság Hivatala 552 128 795 R.C.S., 
biztosításfelügyeleti hatósága a Commission de Controle des Assurances) magyarországi fióktelepe.

Figyelem!

A jelen tájékoztató kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja és nem minõsül ajánlatnak. A biztosító mindenkor
a saját kockázatvállalási és kockázat elbírálási szabályzatai alapján jár el és egyedileg dönti el, hogy elfogadja-
e az ügyfél biztosítási ajánlatát és vele biztosítási szerzõdést köt-e.
A jelen tájékoztató nem minõsül továbbá a BusinessGuard általános biztosítási feltételeinek sem. A részletes
biztosítási feltételek beszerezhetõk a CHARTIS központi irodájában, vagy az Ön biztosításközvetítõjétõl.
A BusinessGuard feltételrendszere alapján kizárólag azok a cégek köthetnek D&O biztosítást, 
amelyeknek éves forgalma nem haladja meg a 25 milliárd forintot, tõzsdén nem jegyzettek és nem pénzügyi
tevékenységet folytatnak. 
A 25 milliárd forint éves forgalom feletti, illetvetõzsdén jegyzett, valamint pénzügyi tevékenyésget végzõ
cégekre a CorporateGuard feltételrendszere vonatkozik.
Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklõdését, kérjük, olvassa el figyelmesen a BusinessGuard biz-
tosítási feltételeit, a biztosítási fedezetre vonatkozóan pedig lépjen kapcsolatba velünk, vagy konzultáljon biz-
tosításközvetítõjével, biztosítási  szaktanácsadójával!



CCHHAARRTTIISS  EEuurrooppee  SS..AA..  
MMaaggyyaarroorrsszzáággii  FFiióókktteelleeppee

East-West Business Center 
1088 Budapest Rákóczi út 1-3.  
Telefon: 06 - 1 / 8010801 
Homepage:  
www.chartisbiztosito.com/hu 
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