1. számú melléklet
Egyedi megállapodások
Általános megállapodás
Jelen Egyedi megállapodásokban foglaltakat - többek között - a Szerződés 6. pontjának
megfelelően kell alkalmazni.
Amennyiben ugyanazon fedezeti körre az Adatközlő táblázatban (Biztosítási szerződés 2. sz.
melléklete) és az Egyedi megállapodásokban eltérő kártérítési limit került meghatározásra a 2.
sz. mellékletben foglaltak az irányadóak.
I.
1.

Általános adatvédelmi felelősségbiztosítás
Kiterjesztett kockázatviselési és kárbejelentési időszak
A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, legkésőbb a biztosítási
szerződés megszűnését követő 180. napon bekövetkezett és a Biztosító részére bejelentett
károkra, sérelemdíjra terjed ki.
Abban az esetben, ha a Biztosított a károkozás/személyiségi jogsértés időpontjában más
biztosítónál érvényes felelősségbiztosítással rendelkezett, a kár/sérelemdíj rendezését először
ezzel a biztosítóval köteles megkísérelni. Ilyen esetben a biztosító jelen záradék szerinti
helytállása csak azokra a károkra/nem vagyoni sérelemre/sérelemdíjra vonatkozik, amelyek a
korábbi biztosítási szerződés alapján nem térülnek.
A szerződés megszűnését követően benyújtott kárigényekre, sérelemdíjra az utolsó biztosítási
évben érvényes káronkénti és éves limit marad hatályban az utófedezet tartamára.
Amennyiben valamely (káronkénti és/vagy éves kártérítési limit) kimerül, a szerződő felek közös
megegyezése esetén és a Biztosító által meghatározott fedezetfeltöltési díj Szerződő általi
megfizetésével a kártérítési limit(ek) újra feltölthető(k).

2.

Adatközlés
A felelősségbiztosítás tartamdíja fix díj. Biztosító eltekint a biztosítási tartamon belüli automatikus
díjindexálástól, ill. az éves adatközléstől.

3.

Adatfelelősség érvényessége
Adatfelelősség az, amikor a Biztosított valamely cselekménye, tévedése, mulasztása, kapcsán a
következők együttesen vagy külön – külön merülnek fel:
- Személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály megsértése; vállalati információk
kezelésére vonatkozó jogszabály megsértése; kiszervezett tevékenység esetén a biztosított
nevében kezelt adatok nem megfelelő kezelése.
A fedezet érvényben marad a kártérítési igény, a vizsgálati költségek, és az adatkezeléssel
kapcsolatos bírságok, az adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok során a jogi tanácsadás és
képviselet díja, értesítési költségek tekintetében.
A Biztosító kifizet minden olyan szakértői díjat, amely az adatalanyok és/vagy bármely illetékes
szabályozó hatóság értesítéséhez kapcsolódik, az adatbiztonsági szabályok vagy az adatvédelmi
jogszabályok tényleges vagy állítólagos megsértésével kapcsolatban.
Az adatfelelősségbiztosítás esetében a limit 25 millió Ft kár/ 50 millió Ft év. Ezen belül az
adatkezeléssel kapcsolatos bírságok szublimit összege 3 millió Ft kár/ 3 millió Ft év.

