BIZTOSÍTÁSI

SZEMLE.

Biztosítás árfolyam-veszteségek ellen. Ujabban nálunk is több
bank foglalkozik a biztositás azon nemével, melynél azon kár
téríttetik meg, mely a biztosítottat azáltal éri, kogy a biztosításra bejelentett értékpapírok az árfolyamértéknél alacsonyabb
összeggel kerülnek kisorsolásra. A biztositás ezen neme egészen
észszerű a l a p o k o n n y u g s z i k és kifogást csak az ellen lehet emelni,
hogy a keresi:. törvény VII. czim első fejezetében foglalt kautélák

(100.000 f r t biztosítási alap ós ellenőrzés) nélkül űzhető legyen,
mert az ügylet a keresk. törvény 463. §-ában körülirt kárbiztosit ásnak mindenben megfelel. Míg ezen biztositás nagyobb bankok kezeiben van és még a kellő népszerűségre szert nem tett, addig
bajoktól tartani nem leket, de igenis akkor, ba kisebb bankárok
is üzleti körükbe fogják vonni ós a biztositás ezen neme nagy
elterjedtségnek fog örvendeni. Az alábbiakban közöljük különben
a pesti magyar kereskedelmi bank által hozzánk beküldött biztosítási feltételeket:
1. A biztositás oly módon történik, hogy a pesti magyar
kereskedelmi bank váltóüzlete egy neki fizetendő illeték ellenében kezességet vállal ama kárért, mely a biztosítottat azáltal
éri, hogy a biztosításra bejelentett értékpapírok az árfolyamértéknél alacsonyabb összeggel kisorsolásra kerülnek.
2. A biztosított értékek kisorsolása esetén a pesti magyar
kereskedelmi bank váltó-üzlete kárpótlást nyújt a biztositottnak
— megállapodás szerint oly módon, hogy a kisorsolt czimlet
ellenében csere gyanánt egy ugyanoly nemű kisorsolatlan czimletet, szállít, mindennemű felülfizetés kizárásával a biztosított
részéről (biztosítás czimlet kicserélésre) vagy pedig, hogy a bank
a beváltási- és árfolyamérték között ez utóbbinak előnyére felmerülő különbözet fejében készpénzben kifizeti a biztositottnak
azon

összeget (biztosítás készpénzben való kárpótlásra),

mely

az

illető díjjegyzékben az egyes értékpapírokra kárpótlás gyanánt
megáll apittatott.
3. A biztosítást igénybe vevő tartozik a biztosításra kerülő
értékpapírokat pontosan megjelölve, tisztán kiirt sorrendben
következő számokkal, minden javítás nélkül felsorolni.
Minden egyes értékpapirnemre egy külön lap veendő, üresen hagyott hátlappal; erre legczélszarübbek a pesti magyar
kereskedehhi bank váltóüzletónél díjtalanul rendelkezésre bocsát o t t nyomtatványok.
4. Az értékpapírok bejelenthetők vagy egyszeri biztosításra
egy bizonyos húzáshoz v a g y folytonos biztosításra

visszavonásig. E z
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utóbbi esetben a biztositás minden kővetkező húzásra, külön
megujitott. bejelentés nélkül érvényben marad mindaddig, mig
egyik vagy másik részről Írásbeli visszavonás nem eszközöltetik.,
5. Visszavonásig érvényes biztositásnál a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzlete minden húzás előtt idejekorán beküldi
a biztosítottnak, felelősség nélkül ugyan, az illető biztosítási
jegyzéket, melynek vételénél a czimzett tartozik a térítendő biztosítási dijat a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzletének
költségmentesen beküldeni vagy esetleg a biztosítást, a jegyzék
1
visszajuttatása mellett, megsemmisíteni.
6. A biztositás csakis a díjtételek megtörtént befizetése
után lép érvénybe.
7. Ha egy biztosítási kötvény visszavonásig állíttatik ki g
az azon felsorolt értékpapírok közül egy vagy több, a biztosítási
tartam lejárta előtt kisorsoltatnék, ugy a biztosított feljogositta,+
tik, hogy a kisorsolt ezirnlet helyébe minden illeték térítése nélkül, egy ugyanoly nemű, más számú kisorsolatlan értékpapirczimletet, változatlan biztosítási joggal a kötvénybe bevezettesen.
Azon esetre is, hogy ha a biztosított értékpapírok nem is
sorsoltattak ki ; jogában áll a biztosítást igénybe vevőnek, egyes
darabokat más, ugyanoly nemű értékpapírok ellen kicserélni s
ez utóbbiak bevezetését a kötvénybe igényelni.
Mindaddig, mig a kötvényben felsorolt számok átírása nem
eszközöltetik, a biztositás az eredetileg bevezetett számokra nézve
bír érvénynyel,
8. A kisorsolt értékpapírok kicserélése, illetve a különbözet
kifizetése a biztosítási kötvény bemutatójának kezeihez történik
a személyazonosság vizsgálata nélkül s az illető hivatalos jegyzék
megjelenésétől számított nyolcz nap múlva veszi kezdetét.
9. Ha a kárpótlási igény érvényesítése egy hónapon beltt!
nem történik meg, ugy a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzlete a biztosítotthoz, annak érdekében figyelmeztető levelet
intéz.
A kárpótlási igény czimletcsere utján három hónappal a
kisorsolás után szűnik meg. Ha a biztositás a különbözet kószpénz-téritésére szól, az ebbeli jogok három évvel az illető értékpapír kisorsolási napja után semmisülnek meg.
10. A pesti magyar kereskedelmi bank váltó-üzlete fentartja
magának azon jogot, hogy egyes biztosítási ajánlatokat saját
megítélése szerint, az ok közlése nélkül, visszautasíthat.
11. A pesti magyar kereskedelmi bank váltó-üzletének díj jegyzékei, melyek bármikor megváltoztathatók vagy visszavonhatok, csakis az illető értékpapíroknak a törlesztési terv szerinti
húzásaira vonatkoznak. Ennek következtében előre nem látható
rendkívüli vagy nagyobbított sorsolásnál a díjtételek érvényüket
vesztik s a már megkötött biztositások a dijak visszafizetése
mellett érvénytelenekké válnak,
12. Az itt felsorolt határozatok visszavonásig érvényesek.-

m
13. A pesti magyai* kereskedelmi bank váltó-üzletével kötött
biztosításokból eredő összes vitás esetekben a budapesti áru- ós
értéktőzsde választott bírósága határoz.
Európai baleset-biztosító

szövetség.

A chicagói

világkiállí-

tásra való tekintettel, melyről azt hiszik, hogy a nagymérvű
utazások folytán jelentékenyen növelni fogja a baleset ellen
való biztosítást, német biztosítási körökben az a terv merült
föl, hogy a német, a svájczi, az osztrák és a magyar balesetbiztosító társulatokat ad hoc, vagyis a chicagói útra nézve
európai szövetséggé egyesitik. Az előkészítő lépések már megtörténtek.
A rabatt-visszaélésekről az életbiztosítási üzletnél már gyakrabban megemlékeztünk. Most Amerikában foglalkoznak igen
élénken a kérdéssel, de ottan sem képesek a módot megtalálni,
melylyel a bajt elnyomni lehetne. Az ügynökök azt állítják,
hogy csak a társaságok hatalmában fekszik a viszonyok javulását
előidézni. A társaságoknak szintén vágyát képezi a visszásságok
megszűnése, ele ők viszont abban a véleményben vannak, hogy
ez csak az ügynököktől függ. A legczélszerübb volna az ügynökök részére fix jutalékot megállapítani és megtiltani, hogy a
biztosítást-vevőknek rabattot engedjenek. Ez azonban egy társaságtól ki nem indulhat, miért is kívánatos volna, hogy a
hazánkban működő életbiztositó-^frsftóYÍf/o/í- e tárgyban értekezletet
tartsanak.
*

Kárfelvétel

rendezése

Oroszországban.

Az

orosz

belügy-

miniszter rendeletet bocsátot ki, mely szerint a tüzkárbiztositótársaságok a kár megállapításoknál magukat nem kötelesek a
kötvényben kitett biztosítási összeghez tartani, hanem a kárt
' egy külön bizottság állapítja meg ós irányadóul ezen becsérték
szolgál.

