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A kötelem relatív szerkezetének áttörése

viszontbiztosítások esetén

(i) szerződésben (Cut Through)

CUT THROUGH CLAUSE

It is understood and agreed that in the event of failure of the reassured to pay a 

recoverable claim under their policy for account of original assured then such original 

assured shall be entitled to recover claims directly from reinsurers through their 

brokers only for the proportion subscribed by reinsurers subject to the reinsurance 

policy terms and conditions and subject to all premiums due as of the date of loss 

being fully paid.

(ii) törvényileg (Subrogation)
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.

A Bit. módosítás előzménye

Az Európai Unió bíróságának  ítélete

Group Josi Reinsurance Company SA v Universal General Insurance Company 

(C-412/98.)

Alkalmazhatók-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági 

határozatok végrehajtásáról szóló 1968. évi Brüsszeli Egyezmény biztosítási 

szerződésekre megállapított speciális joghatósági szabályai viszontbiztosítási 

szerződésekre
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A Group Josi ítélet 75. pontja

However, as the Commission rightly pointed out, although the rules of special 

jurisdiction in matters relating to insurance do not refer to disputes between a 

reinsured and his reinsurer in connection with a reinsurance contract, such as that at 

issue in the main proceedings, they are, on the other hand, fully applicable where, 

under the law of a Contracting State, the policy-holder, the insured or the beneficiary 

of an insurance contract has the option to approach directly any reinsurer of the 

insurer in order to assert his rights under that contract as against that reinsurer, for 

example in the case of the bankruptcy or liquidation of the insurer. In such a situation, 

the plaintiff is in a weak position compared with the professional reinsurer, so that the 

objective of special protection inherent in Article 7 et seq. of the Convention justifies 

the application of the special rules which it lays down.
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A viszontbiztosított hitelezők privilegizálása I. 

Nemzetközi kitekintés

Spanyolország - a biztosítási szerződésekről szóló 1980. évi 50. törvény 78. cikk

Ausztrália - Corporations Act (2001) 562A cikk

Amaca Pty Ltd. v McGrath [2012] NSWSC 176 

Ruscoe v Canterbury Policy Holders [2012] NZLR 438
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A viszontbiztosított hitelezők privilegizálása II.

A Bit. 186. § konstrukciója – Törvényi engedmény

(1) A biztosító felszámolása esetén azok a hitelezők, amelyeknek a biztosítási 

szerződésből eredő követelését a biztosító viszontbiztosította, az adott 

viszontbiztosítási szerződés vagy szerződések vonatkozásában megszerzik a 

felszámolás alatt álló biztosító viszontbiztosítóval szembeni jogait a felszámoló által 

elismert hitelezői igényük erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelező jogszerzése a hitelezői igénye 

elismert követelésként történő visszaigazolásával következik be, ezt követően a 

viszontbiztosítóval szembeni jogok az (1) bekezdésben meghatározott hitelezőt és a 

biztosítót egyetemlegesen illetik meg.
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A viszontbiztosított hitelezők privilegizálása II.

A Bit. 186. § konstrukciója – A gyengébb félnek kedvező joghatósági szabály

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelező a felszámoló által elismert hitelezői 

igénye erejéig - a viszontbiztosítási szerződés erre vonatkozó kikötésétől függetlenül -

saját lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban is pert indíthat a viszontbiztosítóval 

szemben.
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A viszontbiztosított hitelezők privilegizálása II.

A Bit. 186. § konstrukciója – Perbizomány

(4) Ha a felszámolás alatt álló biztosító felszámolója kéri, az (1) bekezdésben 

meghatározott hitelező a biztosító igényét is köteles érvényesíteni a 

viszontbiztosítóval szemben, az igény érvényesítését azonban az ezzel kapcsolatos 

költségek felszámoló általi megelőlegezésétől teheti függővé.

(5) A per eredményeként befolyt összegből először az (1) bekezdésben 

meghatározott - a viszontbiztosítóval szemben az adott pert indító - hitelező igényét 

kell kielégíteni.
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A viszontbiztosított hitelezők privilegizálása II.

A Bit. 186. § konstrukciója – A peren kívül teljesített viszontbiztosítói kifizetések 

dedikált felhasználhatósága

(6) Ha a viszontbiztosítási szerződés alapján a viszontbiztosító teljesít, a felszámolás 

alatt álló biztosítóhoz befolyó összegek külön kezelendők, és azok kizárólag az adott 

viszontbiztosítással fedezett biztosítási szerződések alapján fennálló kötelezettségek 

teljesítésére használhatók fel.
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