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3/2012. MGYK. elnökségi tájékoztató
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT

1. A Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködési megállapodást kötött az MKB Általános
Biztosító Zrt.-vel (székhelye: 1133. Budapest, Váci út 76., adószáma: 13941031-4-44) és az MKB
Életbiztosító Zrt.-vel (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., adószáma: 13941079-4-41). A
biztosítókat dr. Salamon Károly és Oláhné Lengyel Judit képviseli, a Magyar Gyógyszerészi Kamara
részéről a szerződést dr. Hankó Zoltán elnök és dr. Zalai Károly főtitkár írta alá.
2. Az együttműködés célja az együttműködés keretei között a kamarai tagok számára az anyagi
biztonság elősegítése, a tagok közötti szolidaritás erősítése, a terhek csökkentése és az optimális
biztosítási védelem megteremtése.
3. Az együttműködés tárgya a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai számára az MKB Általános
Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. által összeállított egyedi biztosítási csomagja
 csoportos élet- és balesetbiztosításra,
 szakmai felelősségbiztosításra és
 vagyonbiztosításra.
4. A megállapodás szerint
 a kamarai tagok kedvező csoportos élet- és balesetbiztosításban részesülnek, melynek
fedezetét a Kamara a költségvetésének terhére biztosítja,
 a Kamara tagjai kedvező feltételekkel köthetnek szakmai felelősségbiztosítást,
 a Kamara tagjai kedvező feltételekkel köthetnek vagyonbiztosítást,
 ha a Kamara tagjai a szakmai felelősségbiztosítás megkötése mellett a gyógyszertárukra
vagyonbiztosítást is kötnek, úgy a vagyonbiztosításból 30%-os díjkedvezményben
részesülnek.
5. Az együttműködés hatálya: 2012. július 1-től határozatlan időtartamra szól azzal, hogy az első
három évben a felek kölcsönösen lemondanak a felmondás jogától. Az együttműködés
évfordulója. minden év július 1. A megállapodás a felek egyező akarata alapján bármikor
módosítható és kiegészíthető. A felek szándékukat fejezik ki arra vonatkozóan, hogy
együttműködésüket a későbbiekben további biztosítási területekre is kiterjesztik.
6. A Magyar Gyógyszerészi Kamara vállalja, hogy a megállapodás keretében a biztosítók
szolgáltatásairól folyamatos tájékoztatást nyújt tagjai számára. Tevékenységével elősegíti a
sikeres együttműködést és a Békéshelp Kft. bevonásával ügyfélszolgálati segítséget nyújt.

Csoportos élet- és balesetbiztosítás
7. A Csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződést a Kamara az MKB. Életbiztosító Zrt.-vel kötötte.
A szerződés értelmében a biztosítás 2012. július 1-től érvényes. A szerződést a Kamara három
évre kötötte. Az első biztosítási időszak 2012. július 1-től 2013. június 30-ig terjed.
8. A Csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződésre az MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-,
Egészség- és Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerződési Feltételeit az MKB.
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Életbiztosító Zrt. és a Kamara közötti szerződésbe foglalt eltérések figyelembe vételével kell
alkalmazni, a részletes szabályokat és eltéréseket külön szerződésben rögzítették a Felek.
9. A Csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés hatálya valamennyi 22-80 év közötti kamarai
tagra kiterjed. (Ez jelentős eltérés, mert az MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és
Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerződési Feltételei 18-62 év közötti életkorúak
érvényesek.)
10. A biztosító kockázatviselése az egyes tagokra a Kamara által minden hónapban aktualizált és
a hónap 10. napjáig a biztosító rendelkezésére bocsátott taglista alapján terjed ki. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a biztosító nem vizsgálja az adott kamarai tag egészségi állapotát és
eltekint az „Egészségi nyilatkozat” előzetes megtételétől.

11. A Kamara – adatvédelmi okokra való tekintettel – a kamarai tagok nevét és személyes adatait
a biztosítónak nem adja ki. A taglista a kamarai tagok alapnyilvántartási számát, kamarai
tagsági viszonyuk kezdő- és zárónapját tartalmazza.
12. A biztosítási díjat a Kamara évi rendszerességgel fizeti meg a biztosító javára. Az ez évben
esedékes összeget a 2012. május 12-i küldöttközgyűlés a Kamara éves költségvetésében
jóváhagyta. A biztosítás éves díja mindaddig változatlan, amíg a kilépő (elhunyt) és belépő
tagok számának különbözete éves szinten a 400 főt nem haladja meg. Nagyobb változás
esetén a felek a biztosítási évforduló előtt 30 nappal a különbözetet elszámolják.
13. A biztosító a kockázatviselés ideje alatt elszenvedett alábbi eseményekre vállal fedezetet:
 bármely okú halál esetén,
o 22 – 62 év között 800 eFt,
o 62 – 72 év között 640 eFt,
o 72 – 80 év között 400 eFt,
o amennyiben a biztosított rokkantnyugdíjas, vagy rehabilitációs járadékban részesül,
160 eFt;
 baleseti halál esetén 200 eFt; ha a baleseti halál munkahelyi bántalmazás következménye
max. 600 eFt,
 közlekedési baleseti halál esetén 600 eFt (maximum 1,6 MFt),
 baleseti műtéti térítés max. 100 eFt; évente egy alkalommal,
 baleseti kórházi napi térítés 1000 Ft/nap, kómában eltöltött napokra 2000 Ft/nap; évente egy
alkalommal,
 csonttörés esetén 15 eFt, ha ez munkahelyi bántalmazáshoz kapcsolódik 30 eFt; biztosítási
eseményt képeznek a csontrepedések is; évente 1 alkalommal,
 égési sérülés 40 eFt,
o égési sérülésből bekövetkező elhalálozás esetén az aktuális haláleseti
szolgáltatáson felül az égési sérülésre szóló kiegészítő biztosítás biztosítási
összegének 100%-a is kifizetésre kerül;
o amennyiben az égési sérüléssel okozati összefüggésben – az adott kiegészítő
biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik
szükségessé, úgy a biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke
közül a legmagasabbat fizeti ki,
 65%-ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén 200 eFt,
munkahelyi bántalmazás esetén 250 eFt,
 gyermekszületési szolgáltatás 20 eFt (feltéve, hogy a gyermek születésére a szerződés
hatályba lépését követő 270 napon túl kerül sor).
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14. Életbenléti szolgáltatásokra vonatkozóan egy kamarai tag tekintetében a biztosító biztosítási
évenként maximum 350 eFt összeghatárig nyújt szolgáltatást.
15. Életbenléti szolgáltatás esetén a kedvezményezett minden esetben maga a biztosított
kamarai tag, halál esetén az örököse (kivéve, ha egyéb rendelkezés e tárgyban történt és azt
a biztosító tudomására hozták).
16. A biztosító a szolgáltatási igényt a biztosítási esemény bejelentését és az összes szükséges
dokumentum beérkezését követően 30 napon belül teljesíti.
17. A csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződésből eredő kárigényekkel kapcsolatban az
MKB Életbiztosító Zrt. ügyfélszolgálati telefon számán: (06-1-886-6900) vagy a
csoportoselet@mkbb.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni ill. kárbejelentést tenni,
minden esetben jelezve, hogy az MGYK által kötött biztosítással rendelkeznek, mint kamarai
tagok. Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
18. A biztosító minden egyes szolgáltatási igény benyújtásakor kéri a Kamara igazolását arra
vonatkozóan, hogy az adott biztosított a biztosítási esemény időpontjában a Magyar
Gyógyszerészi Kamara tagja.
19. A Kamara vállalta, hogy
 a Csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződési feltételeket,
 a Kedvezményezett Jelölő Nyilatkozatot és a Szolgáltatási Igénybejelentő nyomtatványt,
valamint
 az MKB Globál Csoportos Védőháló Élet- Egészség és Balesetbiztosítás Általános- és
Különös Szerződési Feltételeitől eltérő rendelkezések leírását
a tagjai részére nyitva álló helységeiben és a kamara honlapján hozzáférhetővé teszi.
20. A Magyar Gyógyszerészi Kamara a BékésHelp Kft. bevonásával ügyfélszolgálati segítséget nyújt. A
Békéshelp Kft. a Kamara Országos Hivatalában működik.

Felelősség- és vagyonbiztosítás
21. Az MKB Általános Biztosító Zrt. az ArtBroker Biztosítási Alkusz Zrt. bevonásával, a Kamarával való
együttműködés keretében, a Kamara tagjai számára, speciális biztosítási igényeikhez igazodó,
kedvezményes vagyon- felelősségbiztosítási csomagot dolgozott ki.
22. Az MKB Általános Biztosító Zrt. és a Kamara közötti keretmegállapodás értelmében a kamarai tag
önálló döntése, hogy a speciális felelősség- és vagyonbiztosítási csomag szolgáltatásait igénybe
veszi-e. A kamarai tag által kötött felelősség- és/vagy vagyonbiztosítási szerződés előnyeit és
költségeit a kamarai tag viseli.
23. A keretmegállapodás értelmében a kamarai tag a speciális felelősség- és vagyonbiztosítás keretei
között 2012. július 1-től kezdődően köthet szerződést.
24. Az egyes biztosításokra vonatkozó feltételek, fedezetek, kockázatok és az ahhoz tartozó díjak az
adott biztosítási szerződésben kerülnek meghatározásra. A biztosító a szolgáltatását a kamarai
tagok számára a keretszerződésben foglaltak figyelembe vételével nyújtja.
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25. A Kamara és a biztosító közötti együttműködési megállapodás esetleges megszűnése nem jelenti
az egyes biztosítási szerződések megszűnését.
Felelősségbiztosítás
26. A keretmegállapodás értelmében
 a szerződő és biztosított az adott gyógyszertár,
 biztosított az ügyfél TEAOR code 08 szerinti fő- és egyéb tevékenysége(i).
 a futamidő határozatlan,
 a fizetési mód választható: csoportos beszedési megbízás, átutalás, postai csekk,
 a fizetési gyakoriság választható: éves, féléves, negyedéves,
 a fedezet kezdete legkorábban a gyógyszertárra vonatkozó konkrét ajánlat aláírását követő
nap 0 óra,
 a biztosítási évforduló a konkrét biztosítási szerződés kockázatviselési kezdetének hónapját
követő év azonos hónapjának 1. napja,
 felmondási jogról való lemondás 3 évre lehetséges. Amennyiben az ügyfél lemond a
biztosítási szerződés felmondásának jogáról 3 évre, a biztosító a biztosítási díjból
tartamengedményt nyújt.
27. Az egyes biztosítási fedezetek részletes szabályait önálló mellékletek tartalmazzák. Önálló
mellékletet képez
 a felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei,
 az általános- és szolgáltatásfelelősség különös szerződési feltételei,
 az egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása különös szerződési feltételei,
 a munkáltatói felelősség különös szerződési feltételei (csak a fedezet választása esetén),
 a környezetszennyezési felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (csak a fedezet
választása esetén),
28. Opcionális a fedezet kiterjesztése
 a munkáltatói felelősségbiztosításra,
 a környezetszennyezési felelősségbiztosításra és
 a szakasszisztensekre.
29. Az általános- és szolgáltatás felelősségbiztosítás min. 1.000.000 Ft/kár/év kártérítési limitet
tartalmaz, a fedezet része kötelező jellegű.
30. Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása különös szerződési feltételei
keretében a biztosító a keretszerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint téríti
meg azokat a személyi sérülés következtében előálló károkat, melyeket a biztosított,
 mint gyógyszerész;
 mint egészségügyi képesítéssel rendelkező személy
a tevékenységére irányadó foglakozási és szakmai szabályok felróható módon történő
megszegésével, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőnek vagy az abban részesülő
személynek okoz.
31. A biztosítási védelem kiterjed
 az egészségügyi szakképesítés, illetve a szakirányú szakképesítés megszerzéséhez szükséges
képzésben részt vevő személyek tevékenységére is, amennyiben az egészségügyi
tevékenységet szakirányú képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzi;
 a biztosított egészségügyi képesítéssel rendelkező személy távollétének ideje alatt, az őt
hivatalosan helyettesítő személy helyettesítési tevékenységére;
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a biztosítottat, mint magisztrális gyógyszer, valamint kozmetikai termék előállítóját terhelő
kártérítési kötelezettségekre.

32. A biztosítási fedezet kiterjedhet a biztosított vállalkozás alkalmazásában álló szakasszisztensek
által az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőnek vagy az abban részesülő személynek, a
tevékenységére irányadó foglakozási és szakmai szabályok felróható módon történő
megszegésével okozott károkra is.
33. Díjtételek:


Szakmai felelősségbiztosítás
Létszám
1 fő esetén

2-10 fő esetén

10 és több fő esetén

Limit (Biztosítási összeg)

Díj/fő

2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft /év
5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft /év
10.000.000 Ft/kár és 20.000.000 Ft /év
15.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft /év
2.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft /év
5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft /év

8 000
12 000
15 000
20 000
5 000
8 000

5.000.000 Ft/kár és 20.000.000 Ft /év
10.000.000 Ft/kár és 20.000.000 Ft /év
15.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft /év
2.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft /év
5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft /év
5.000.000 Ft/kár és 20.000.000 Ft /év

10 000
15 000
20 000
4 500
6 500
7 000

10.000.000 Ft/kár és 20.000.000 Ft /év
10.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft /év
15.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft /év
2.000.000 Ft/kár és 25.000.000 Ft /év
5.000.000 Ft/kár és 25.000.000 Ft /év
10.000.000 Ft/kár és 25.000.000 Ft /év

8 500
10 000
15 000
5 000
8 000
9 000

 Általános és szolgáltatás felelősségbiztosítás
Létszám
1 fő esetén
2-10 fő esetén
10 és több fő esetén

Limit (Biztosítási összeg)
1.000.000 Ft/kár és 1.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év

Díj/fő (Ft)
Díjmentes
2 500
2 200
1 850

 Fedezet kiterjesztése szakasszisztensekre (opcionális)
Létszám
1-3 fő
4-10 fő
11 és több fő

Limit (Biztosítási összeg)
1.000.000/kár és 3.000.000/év
1.000.000/kár és 3.000.000/év
1.000.000/kár és 3.000.000/év
5
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 Fedezet kiterjesztése munkáltatói felelősségbiztosításra (opcionális)
Létszám
1 fő esetén
2-10 fő esetén
10 és több fő esetén

Limit (Biztosítási összeg)
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év

Díj/fő (Ft)
2 500
2 200
1 850

 Fedezet kiterjesztése környezetszennyezési felelősségbiztosításra (opcionális)
Létszám
1 fő esetén
2-10 fő esetén
10 és több fő esetén
34. Önrészesedés: valamennyi
káreseményenként.

Limit (Biztosítási összeg)
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
2.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év
fedezet

esetében

a kár

5%-a,

Díj/fő (Ft)
2 500
2 200
1 850
de

legalább

15.000

Ft

35. Engedmények
 Tartamengedmény: 5%. Tartamengedmény nyújtása esetén a biztosított vállalja, hogy a
határozatlan időre kötött szerződésének felmondási jogáról a kockázatviselési kezdettől
számított harmadik teljes (nem tört) biztosítási időszak (év) végéig lemond.
 Fizetési gyakoriság szerinti engedmény
o éves díjfizetés esetén 4%,
o féléves díjfizetés esetén 2%.
 Fizetési mód engedmény csoportos beszedési megbízás esetén 5%.
 Együttkötési engedmény:
o szakmai felelősségbiztosítás együttkötése vagy megléte esetén a vagyonbiztosítás 30%-a,
o meglévő vagyonbiztosítás esetén az engedményt a felelősségbiztosítás kezdőnapját
követő hónap 1-től érvényesíti a biztosító, kivéve, ha a felelősségbiztosítás kezdőnapja a
hónap első napja. Ebben az esetben az együttkötési engedmény a felelősségbiztosítás
kezdőnapjától jár.
36. Fentiektől eltérő limit és fedezeti igények esetén egyedi ajánlat készítése szükséges.
Vagyonbiztosítás
37. A keretmegállapodás értelmében
 a szerződő és biztosított az adott gyógyszertár,
 biztosított az ügyfél TEAOR code 08 szerinti fő- és egyéb tevékenysége(i).
 a biztosítási fedezet a konkrét ajánlatban feltüntetett címre, azaz az ott található ingatlanra
és/vagy az ingatlanban található ingóságokra terjed ki,
 a futamidő határozatlan,
 a fizetési mód választható: csoportos beszedési megbízás, átutalás, postai csekk,
 a fizetési gyakoriság választható: éves, féléves, negyedéves,
 a fedezet kezdete legkorábban a gyógyszertárra vonatkozó konkrét ajánlat aláírását követő
nap 0 óra,
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a biztosítási évforduló a konkrét biztosítási szerződés kockázatviselési kezdetének hónapját
követő év azonos hónapjának 1. napja
felmondási jogról való lemondás 3 évre (opcionális, nem kötelező). Amennyiben az ügyfél
lemond a biztosítási szerződés felmondásának jogáról 3 évre, a biztosító a biztosítási díjból
tartamengedményt nyújt.

38. Az egyes biztosítási fedezetek részletes szabályait önálló mellékletek tartalmazzák. Önálló
mellékletet képez
 a vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei,
 az all risks vagyonbiztosítás különös szerződési feltételei,
 betöréses lopás, rablásbiztosítás,
 a betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat,
 épületrongálás biztosítás (amennyiben az épület biztosított),
 vandalizmus,
 üzemszünet,
 hűtött áruk,
 a belföldi szállítmánybiztosítás különös szerződési feltételei.
39. A fent felsorolt biztosítási feltételek a keretmegállapodás értelmében kiegészülnek az
alábbiakkal:


üvegtörés biztosítás (a biztosítási fedezet pótdíj fizetése nélkül kiterjed az üvegtörés
kockázatra, kártérítési limit: 200 eFt, önrész nincs),



küldöttrablás biztosítás (küldöttrablásnak minősül, ha az alkalmazottak vagy a megbízottak a
biztosított utasítása alapján készpénzt, értékpapírt, értékcikket szállítanak a rendeltetési
helyre előre meghatározott útvonalon és időtartamon belül és ennek során a náluk levő
értékeket elrabolják).



betegség üzemszünet biztosítás: az üzemszünet biztosítási fedezet naponta legfeljebb 30.000
Ft-ig, évente legfeljebb 300.000 Ft-ig kiterjed azon üzemszüneti veszteségekre is, mely annak
következménye, hogy a szerződő, illetve a gyógyszertárban alkalmazott és biztosított
gyógyszerész betegsége vagy balesete miatti munkaképtelenség következtében helyettesítés
válik szükségessé. A biztosítási esemény kapcsán a biztosított minden kár 30%-át maga viseli
(önrészesedés). Kártalanítási időszak: 6 hónap, a felmerült kiadásokat számlával szükséges
igazolni.



könyvvizsgálói költségek, melyek az üzemszüneti károk tételes megállapítása érdekében
külső szolgáltatás igénybevétele keretében merülnek fel, a könyvvizsgáló költségeit számlával
kell igazolni.

40. Önrészesedés:
 általános: 50.000 Ft káreseményenként,
 üzemszünet: 2 nap káreseményenként, de betegségből adódó helyettesítési költségek
térítése esetén 30% káreseményenként.
41. A biztosítási díjtételekre és díjakra vonatkozó részletes tájékoztatást ad konkrét érdeklődés
esetén
 az ArtBroker Biztosítási Alkusz Zrt. (Somogyvári Mária vezérigazgató, +36 20 999 7113;
artbrokerzrt@gmail.com),
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ügyfélszolgálati segítségnyújtás keretében a Kamara székházában működő BékésHelp Kft.,
(Danik Enikő +36 30 648 4144; bekeshelp@mgyk.hu)

42. A vagyontárgyak értékelési módja: újérték.
43. Az együttműködési megállapodásban foglaltak legfeljebb 300.000.000 Ft alapfedezetre
vonatkozó biztosítási összegig érvényesek. Ezen összeg felett egyedi ajánlat készül.
44. Engedmények
 Tartamengedmény: 5%. Tartamengedmény nyújtása esetén a biztosított vállalja, hogy a
határozatlan időre kötött szerződésének felmondási jogáról a kockázatviselési kezdettől
számított harmadik teljes (nem tört) biztosítási időszak (év) végéig lemond
 Fizetési gyakoriság szerinti engedmény
o éves díjfizetés esetén 4%,
o féléves díjfizetés esetén 2%,
 Fizetési mód engedmény csoportos beszedési megbízás esetén 5%,
 Együttkötési engedmény:
o szakmai felelősségbiztosítás együttkötése vagy megléte esetén a vagyonbiztosítás 30%-a,
o meglévő vagyonbiztosítás esetén az engedményt a felelősségbiztosítás kezdőnapját
követő hónap 1-től érvényesíti a biztosító, kivéve, ha a felelősségbiztosítás kezdőnapja a
hónap első napja. Ebben az esetben az együttkötési engedmény a felelősségbiztosítás
kezdőnapjától jár.

45. Felelősség és vagyonbiztosítás megkötésére a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapján a zárt
oldalra regisztrált tagok részére on-line felületet biztosít.
46. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége köszönetét fejezi ki a keretmegállapodás
előkészítésében végzett munkájáért Somogyvári Mária vezérigazgatónak (ArtBroker Biztosítási
Alkusz Zrt.) és dr. Sándor Csaba alelnöknek.
47. A tájékoztatót készítette: Somogyvári Mária vezérigazgató, dr. Sándor Csaba MGYK alelnök és dr.
Hankó Zoltán elnök.

Budapest, 2012. július 5.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége jóváhagyásával:

Dr. Hankó Zoltán
elnök
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