
Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 
TeleCenter: +36 1 467 3500
www.groupama.hu  

PREVENTOR 
KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÓI 
VAGYON- ÉS 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Ügyféltájékoztató és
Biztosítási Szerződési Feltételek



1

Tartalomjegyzék

Preventor Biztosítás Vagyonbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató ............................................................................................. 3

I. A szerződés alanyai .......................................................................................................................................................................................... 3

II. Biztosítási esemény ........................................................................................................................................................................................... 3

III. A szerződés létrejötte ....................................................................................................................................................................................... 3

IV. A szerződés tartama, a kockázatviselés időbeli és területi hatálya ..................................................................................................................... 3

V. A biztosítási szerződés módosítása .................................................................................................................................................................... 4

VI. A biztosítási kockázat jelentős növekedése ....................................................................................................................................................... 4

VII. A biztosítási szerződés megszűnése .................................................................................................................................................................. 4

VIII. Díjfizetés ........................................................................................................................................................................................................... 4

IX. Biztosítási összeg, limit, önrészesedés ............................................................................................................................................................... 5

X. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások .................................................................................................... 5

XI. A biztosító szolgáltatásai .................................................................................................................................................................................. 5

XII. A biztosító mentesülése .................................................................................................................................................................................... 7

XIII. A felek együttműködése ................................................................................................................................................................................... 7

XIV. Egyéb rendelkezések ......................................................................................................................................................................................... 7

XV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók ............................................................................................................. 8

Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei – Alapbiztosítás ............................................................................................................................. 9

I. A kockázatviselés helye ..................................................................................................................................................................................... 9

II. Biztosított vagyontárgyak .................................................................................................................................................................................. 9

III. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási összege, értékkövetés ........................................................................................................... 11

IV. Biztosítási események ..................................................................................................................................................................................... 12

V. Kizárások ........................................................................................................................................................................................................ 16

VI. A biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezésekor ................................................................................................................ 16

VII. Biztosítási szolgáltatás és a biztosító teljesítése ............................................................................................................................................... 16

VIII. Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése ................................................................................................................................................ 17

IX. A biztosítási összeg változása kártérítés esetén ............................................................................................................................................... 17

X. Hosszú távú szerződésre vonatkozó kiegészítő feltételek ................................................................................................................................ 18

Kiegészítő vagyonbiztosítások feltételei ........................................................................................................................................................................ 19

Többletköltségek biztosításának kiegészítő feltételei ............................................................................................................................................... 19

Talajszint alatti helyiségekben történő tárolás biztosításának kiegészítő feltételei .................................................................................................... 19

Okmányok és dokumentumok pótlási költségei biztosításának kiegésztő feltételei ................................................................................................. 19

Ügyfelek és vásárlók, munkavállalók használati tárgyai biztosításának kiegészítő feltételei ..................................................................................... 19

Receptek és vények biztosításának kiegészítő feltételei ........................................................................................................................................... 20

Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítő feltételei ............................................................................................................. 20

Géptörésbiztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................................................................... 24

Elektromos gépek és számítógépek biztosításának kiegészítő feltételei ................................................................................................................... 26

Üvegtörés biztosításának kiegészítő feltételei .......................................................................................................................................................... 28

Szállítmány kockázatok biztosításának kiegészítő feltételei ..................................................................................................................................... 28

Üzemszünet-biztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................................................. 29

Vandalizmus kockázat biztosításának kiegészítő feltételei ....................................................................................................................................... 31

Szolgáltatás kimaradásából származó károk biztosításának kiegészítő feltételei ...................................................................................................... 32

Hűtőgépekben tárolt készletek kárai kiegészítő biztosításának feltételei ................................................................................................................. 32

Buszmegállók biztosításának kiegészítő feltételei .................................................................................................................................................... 33

Köztéri parkok, játszóterek biztosításának kiegészítő feltételei ................................................................................................................................ 33

All risks fedezet alapján történő biztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................................ 34

Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató ....................................................................................... 36

Felelősségbiztosítások különös szerződési feltételei ....................................................................................................................................................... 44

Tevékenységi felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételei ................................................................................................................................ 44

A munkáltatói felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételei .............................................................................................................................. 44

Szolgáltatók felelősségbiztosításának különös szerződési feltételei .......................................................................................................................... 46

Kiterjesztés a szolgáltatás tárgyában okozott károkra ............................................................................................................................................. 47

Ingatlan-bérbeadói felelősségbiztosítási záradék ..................................................................................................................................................... 47

Ingatlanbérlôi felelôsségbiztosítási záradék ............................................................................................................................................................. 48

A termékfelelôsség-biztosítás különös szerzôdési feltételei ..................................................................................................................................... 49

Szállodai szolgáltatások felelôsségbiztosításának különös szerzôdési feltételei ........................................................................................................ 50

Garázsüzemi felelôsségbiztosítási záradék .............................................................................................................................................................. 51

Próbaút kiterjesztés a garázsüzemi felelősségbiztosítási záradék mellé .....................................................................................................................52

Gyógyszerészek felelôsségbiztosításának különös szerzôdési feltételei .................................................................................................................... 52

A szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelôsségbiztosításának különös szerzôdési feltételei ................................................................................. 53

Környezetszennyezési felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételei ................................................................................................................... 54

Az önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztviselőinek felelősségbiztosítása...................................................................................................... 55

Önkormányzati tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztése – sorfa és úthálózat károk ....................................................................................... 55

Az építés-szereléssel kapcsolatos tevékenységek záradéka ...................................................................................................................................... 56

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól ..................................................................................................................................................................... 57





3

A Preventor Biztosítás Vagyonbiztosítási Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: PVÁSZF) kerülnek alkalmazásra a Groupama Biztosító Zrt.
(továbbiakban: biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire, ha a különös
vagy kiegészítő feltételek, valamint az egyes szerződések másként nem ren-
delkeznek.
Az ajánlat, a kapcsolódó nyilatkozatok, a kötvény és az általános
szerződési feltételek (általános, különös és kiegészítő feltételek, zá-
radékok) a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmaz-
zák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesz-
tik, és nem képezik jelen szerződés részét.

I. A szerződés alanyai

(1) Szerződő: Az a személy, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő
jogviszonya alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy a
biztosítást ilyen személy (biztosított) javára köti meg. Az e rendelkezés
ellenére kötött biztosítási szerződés semmis. A szerződőt terheli a díjfizeté-
si kötelezettség, a biztosító a jognyilatkozatokat hozzá intézi, és a szerző-
dő köteles a nyilatkozatok megtételére is. A szerződő csak vállalkozás
lehet.
(2) Biztosított: Az egyes biztosítások biztosítotti körének meghatározását a
különös, illetve kiegészítő biztosítási feltételek tartalmazzák. Ha a feltételek
eltérően nem rendelkeznek, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult.
Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosító-
hoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belé-
péshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szer-
ződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összes-
sége a biztosítottra száll át.
(3) Vállalkozás: Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üz-
leti tevékenysége körében eljáró személy.

II. Biztosítási esemény

A biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben
meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés
kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése
esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni. A biz-
tosító szolgáltatása a biztosított kárának a szerződésben meghatá-
rozott módon és mértékben történő megtérítésében, a biztosított
részére nyújtott más szolgáltatás teljesítésében áll.
A biztosítási események konkrét meghatározásait a különös, illetve
kiegészítő szerződési feltételek, záradékok tartalmazzák.

III. A szerződés létrejötte

(1) A szerződő a szerződés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi.
A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van
kötve. Kockázatelbírálási idő az ajánlat biztosítóhoz történő beérke-
zésétől számított 15 napon belüli időszak.
(2) A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a
biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal
akkor jön létre, amikor a biztosító az ajánlat elfogadásáról és a fe-
dezet igazolásáról a kockázatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki. Ha
a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a do-
kumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül nem kifogásolja, a
szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lénye-
ges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az eltérésre a szerződő
fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad,
a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. Nem jön létre a

szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a kockázatelbírálásra nyitva álló 15
napos határidőn belül elutasítja.
(3) A biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül is létrejön a szerződés, ha
a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül
nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vo-
natkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító
által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tet-
ték. Ebben az esetben a szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal –
az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára vissza-
menő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön
létre. A biztosító a szerződés létrejöttéről kötvényt állít ki.
Ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik,
az ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha
ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten fel-
hívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatvise-
lés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához
a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges
kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a
szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a szer-
ződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a
szerződő fél a javaslatot nem fogadja el vagy arra 15 napon belül nem vá-
laszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől
számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
(4) A biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően
befizetett biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosítási aján-
lat visszautasítása esetén biztosító az addig befizetett biztosítási
díjat 8 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.

IV. A szerződés tartama, a kockázatviselés időbeli és
területi hatálya

(1) A szerződés – ha a felek másként nem állapodnak meg – határozatlan
tartamú.
(2) A biztosítási időszak egy év. Amennyiben a határozott időre kötött
szerződést egy évnél rövidebb időre kötik meg, úgy a biztosítási idő-
szak megegyezik a szerződés tartamával. Amennyiben a határozott
idejű szerződést egy évnél hosszabb időre, de nem kerek évekre
kötik meg, akkor az utolsó teljes egy éves biztosítási időszakot kö-
vető biztosítási időszak a szerződés tartamának lejártáig tartó idő-
szak (vagyis minden esetben egy évnél rövidebb időszak).
(3) A biztosítási évforduló – ezzel ellentétes megállapodás hiányában –
minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap. Ha a
kockázatviselés kezdete február 29., és február 29-e nincs az adott
évben, akkor a biztosítási évforduló február 28. napja.
(4) A biztosító kockázatviselése az ajánlaton megjelölt időpontban,
ennek hiányában az ajánlatnak a biztosító részére történt átadását
követő nap 0 órájában kezdődik meg. A kockázatviselés kezdő idő-
pontja nem lehet korábbi, mint az ajánlat biztosítónak történt át-
adását követő nap 0 órája. Amennyiben az ajánlaton a kockázatvi-
selés kezdő időpontjaként korábbi időpont került feltüntetésre,
mint az ajánlat biztosítónak történt átadását követő nap, úgy a koc-
kázatviselés kezdő időpontjának az ajánlat biztosítónak történt át-
adását követő nap 0 óráját kell tekinteni. A felek a kockázatviselés kez-
detének időpontjában a jelen pontban foglaltaktól eltérően is megállapod-
hatnak.
(5) A felek írásban megállapodhatnak abban, hogy a biztosító a
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külön meghatározott biztosítási kockázatot már olyan időponttól
kezdődően viseli, amikor a felek között a szerződés még nem jött
létre (a továbbiakban: előzetes fedezetvállalás). Az előzetes fede-
zetvállalás a szerződés megkötéséig vagy az ajánlat visszautasításá-
ig, de legfeljebb kilencven napig érvényes. Ha a szerződés létrejön,
az abban meghatározott biztosítási díj az előzetes fedezetvállalás
időszakára is irányadó. A szerződés megkötésének meghiúsulása
esetén a szerződő fél az előzetes fedezetvállalás időszakára a bizto-
sító által a kockázatvállalás előzetesen meghatározott módszerei
alapján megállapított megfelelő díjat köteles megfizetni.
(6) A biztosító kockázatviselése – ha a különös vagy kiegészítő feltételek, il-
letve az ez alapján létrejövő biztosítási szerződés ellenkező kikötést nem
tartalmaz – kizárólag Magyarország területén, a szerződésben rögzített
kockázatviselési hely(ek)re terjed ki.

V. A biztosítási szerződés módosítása

A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módo-
síthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdemé-
nyezheti. Ha a másik fél a módosító javaslatot 30 napon belül nem
fogadja el, a biztosítási szerződés az eredeti tartalommal marad ha-
tályban. A biztosítási kockázat jelentős növekedése (VI. pont), vala-
mint a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés ál-
talános szerződés feltételtől való lényeges eltérése (III. (3) pont) ese-
tén a szerződés – a jelent pontban foglaltaktól eltérően – a vonat-
kozó pontban meghatározott feltételek szerint módosítható.

VI. A biztosítási kockázat jelentős növekedése

(1) Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érin-
tő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és ezek a körülmé-
nyek a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a tu-
domásszerzéstől számított 15 napon belül javaslatot tehet a szerződés mó-
dosítására, vagy a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
(2) Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol, a
szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon meg-
szűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat
megtételekor a szerződő fél figyelmét felhívta.
(3) Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre
vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése ezek
közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító az előző
két bekezdésben meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy
személy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

VII. A biztosítási szerződés megszűnése

(1) A határozott tartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor
akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt. A szerződés megszű-
nését követő időszakra befizetett díjat a biztosító a beérkezést követő 8
napon belül kamatmentesen visszafizeti.
(2) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a kö-
vetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a fel-
szólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesí-
tésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerző-
dés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.
(3) Abban az esetben, ha a szerződés a fent részletezett módon, a
folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szer-
ződő fél a megszűnés napjától számított százhúsz napon belül írás-
ban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosí-
tó a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint
helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási
díjat megfizetik. A helyreállítási (reaktiválási) kérelem elfogadásáról
a biztosító dönt.
(4) Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény
bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek
megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része az érdekmúlás, le-
hetetlenülés bekövetkezésének időpontjában megszűnik.
Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény be-
következése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerző-

dés vagy annak megfelelő része az érdekmúlás, lehetetlenülés be-
következésének időpontjában megszűnik.
A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem
alkalmazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy
tulajdonjoga átszállásának következménye, és a vagyontárgy más
jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt.
Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet is át-
száll, és a tulajdonjog átszállása időpontjában esedékes biztosítási
díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős. A szerző-
dést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést
követő 30 napon belül írásban, 30 napos határidővel felmondhatja.
(5) A határozatlan időre kötött szerződést a felek írásban, a biztosítási idő-
szak végére, 30 napos felmondási idővel felmondhatják. A felmondás a
másik félhez való megérkezéssel válik hatályossá.
A felmondási jog legfeljebb három évre zárható ki. A felmondási jog három
évnél hosszabb időre történő kizárása a három évet meghaladó részé-
ben semmis.
Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték
ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negye-
dik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél felmondhatja.
A szerződő fél felmondása, vagy a szerződés díjnemfizetéssel történő
megszűnése esetén a biztosító követelheti annak a díjengedménynek a
megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel nyújtott
(továbbiakban: tartamengedmény).
Ha bármelyik szerződő fél a biztosítási szerződést nem a biztosítási
időszak végére, hanem korábbi időpontra mondja fel, ez nem a fel-
mondás érvénytelenségét eredményezi, hanem azt, hogy a felmon-
dás csak a biztosítási időszak végével szünteti meg a szerződést.
(6) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a szerződés megszűnik, a
biztosító az egész biztosítási időszakra járó díj megfizetését követelheti.

VIII. Díjfizetés

(1) A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli. Ha a biztosított belép a
szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biz-
tosított a szerződő féllel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe be-
lépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított
költségeit – ideértve a biztosítási díjakat is – megtéríteni.
(2) A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetekor, a folytatóla-
gos díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre
a díj vonatkozik.
(3) A felek a biztosítási díj részletekben történő megfizetésében is megál-
lapodhatnak.
(4) Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a biztosító – a
díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok meg-
felelő alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befi-
zetés kiegészítésére, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befize-
tett díjjal arányos időtartamra marad fenn.
(5) Ha a biztosítási esemény díjjal nem fedezett kockázatviselés alatt
következett be, a biztosító a még meg nem fizetett díjat a szolgál-
tatás összegéből jogosult beszámítással levonni.
(6) A biztosítót a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.
(7) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a szerződés megszűnik, a
biztosító az egész biztosítási időszakra járó díj megfizetését követelheti.
(8) A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig
a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése
véget ért. Ha az időarányos díjnál több díjat fizettek be, a biztosító
a díjtöbbletet köteles 8 napon belül kamatmentesen visszatéríteni.
(9) A biztosítás díja fizethető csoportos beszedési megbízással, banki át-
utalással vagy készpénz átutalási megbízással (csekkel). Abban az eset-
ben, ha a díjfizetés módja megváltozik, akkor a díjfizetés módjára te-
kintettel érvényesített díjkedvezményt a szerződő elveszti. A díjfizetés
módjának megváltoztatását kezdeményezheti a szerződő, ugyanakkor
banki díjlehívásra adott meghatalmazás esetén, ha a biztosítási díj lehí-
vása a szerződő érdekkörébe tartozó okból (ideértve a bank érdekkö-
rébe tartozó okot is) nem hajtható végre, a biztosító jogosult a díjfize-
tési módot csekkes díjfizetésre módosítani, havi gyakoriságú díjfizetés
esetén pedig a díjfizetési gyakoriságot negyedévesre módosítani.
(10) A biztosító üzletkötője (függő ügynöke) jogosult a szerződőtől
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díj átvételére, de csak 100 000 Ft összeghatárig. Az OTP Bank Nyrt.
ügyintézője nem jogosult díj átvételére, de az ügyfél az OTP Bank-
ban befizethet a biztosító számlájára. Az alkusz és a többes ügynök
díj átvételére nem jogosult, kivéve, ha a biztosítóval kötött egyedi
megállapodás erre feljogosítja. A díj átvételére vonatkozó jogosult-
ság fennállásáról az alkusz, a többes ügynök tájékoztatja a szerző-
dőt. A biztosításközvetítő nem jogosult a biztosítótól a szerződő-
nek, biztosítottnak járó összeg kifizetésében közreműködni.

IX. Biztosítási összeg, limit, önrészesedés

(1) A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak értéke alapján megha-
tározott, a biztosítási szerződésben rögzített összeg. A biztosítási összeg
meghatározását az egyes vagyonbiztosítási különös vagy kiegészítő feltéte-
lek tartalmazzák. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító
szolgáltatási kötelezettségének felső határa a biztosítási összeg.
(2) A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy
értékét. A biztosított érdek értékét meghaladó részben (túlbiztosítás)
a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis, és a díjat meg-
felelően le kell szállítani. E rendelkezés ellenére is lehet biztosítási
szerződést kötni valamely vagyontárgy várható értéke, továbbá hely-
reállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig.
(3) Ha a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb (alul-
biztosítás), a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy
értékéhez viszonyított arányában köteles megtéríteni.
(4) A biztosítási szerződésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve vagyoncso-
portokat a szerződő felek a következők szerint tekintik biztosítottnak:
a. a tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek a tételenként megjelölt biz-

tosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak olyan módon, hogy min-
den egyes vagyontárgy esetében a biztosítási szolgáltatás felső határa
az illető vagyontárgyra megadott biztosítási összeg;

b. az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsoportot (szerződésté-
telt) a felek a megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak,
mely összeg egyben a biztosítási szolgáltatás felső határa is; a különbö-
ző vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakat kárrendezés során a biz-
tosító úgy tekinti, mintha külön lettek volna biztosítva;

c. a túlbiztosítás, illetve alulbiztosítás tényét a biztosítási szerződés min-
den egyes vagyontárgyánál és vagyoncsoportjánál külön-külön kell
vizsgálni.

(5) A biztosító szolgáltatását a következők szerint korlátozhatja:
a. a biztosítási összegen belül kártérítési maximum (limit) megha-

tározásával;
b. a kár összegéhez, illetve a biztosítási összeghez kapcsolódó ön-

rész meghatározásával.
(6) Ha a biztosítási feltételekben szolgáltatási limit is meg van ha-
tározva, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a biztosítási össze-
gen belül – a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes limit-
összegig terjed.
(7) Az önrészesedés az az összeg, amelyet a biztosított a kárból
maga visel, így az önrészesedés összegét a biztosító a biztosítási
szolgáltatás megállapításánál levonja. Az önrészesedés káresemé-
nyenkénti összegét a szerződésben (kötvényen) kell feltüntetni.

X. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

(1) A biztosító nem kötelezhető szolgáltatás teljesítésére a követke-
zőkben felsorolt események bekövetkezése és/vagy kárigények
és/vagy vagyontárgyak esetén, még akkor sem, ha ezekkel összefüg-
gésben (következményeként) különös, illetve kiegészítő biztosítási
szerződési feltételek, valamint a kapcsolódó záradékok szerinti biz-
tosítási események valamelyike következik be:
a. harci cselekmények és háborús események bármelyik fajtája, to-

vábbá harci eszközök által okozott sérülés vagy rombolás, vala-
mint katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései;

b. felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk (akár bejelentett,
akár bejelentés nélküli), munkahelyi rendzavarás vagy elbocsátott
munkások rendzavarása, politikai szervezetek megmozdulásai;

c. egyes egyének vagy csoportok által elkövetett terrorakciók, füg-
getlenül attól, hogy az politikai, vallási, gazdasági vagy egyéb in-

díttatású szélsőséges erőszak alkalmazását jelenti a magán- vagy
a köztulajdon ellen;

d. a lassú, folyamatos állagromlással okozott károk, amelyek zaj,
rázkódás, szag, füst, kormozódás, korrózió, gőz vagy egyéb ha-
sonló hatások következtében állottak be;

e. a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy su-
gárzásból, továbbá ionizáló és lézer sugárzásból eredő károk;

f. a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerző-
désben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötele-
zettségen alapuló károk;

g. bármely fertőző betegség vagy járvány által vagy az ezektől való
fenyegetettséggel összefüggésben bekövetkező, illetve az ezek-
kel összefüggő bármely kár, függetlenül attól, hogy a kár bekö-
vetkezéséhez bármely egyéb ok is hozzájárult.
Jelen szerződési feltételek vonatkozásában fertőző betegségnek
minősül az olyan betegség, amely valamilyen anyag vagy közve-
títő útján bármely organizmusból más organizmusba átterjedni
képes, amennyiben:

– az anyag vagy közvetítő magában foglal különösen – de nem

kizárólag – vírust, baktériumot, parazitát vagy más organiz-

must vagy ezek bármely változatát, akár élőnek tekinthető,

akár nem, és

– az átterjedés módja magában foglalja különösen – de nem ki-

zárólag – a levegőben, a testfolyadék átvitelével, bármely fe-

lületről vagy tárgyról, szilárd anyagról, folyadékról történő to-

vábbterjedést, és

– a betegség, anyag vagy kórokozó károsíthatja vagy fenyeget-

heti az emberi egészséget vagy az emberi jólétet, illetve a va-

gyontárgy értékét csökkenti.
Jelen szerződési feltételek vonatkozásában járványnak minősül egy
adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy
egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy
adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam
alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüg-
gés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható.
(2) A biztosító nem köteles fedezetet vállalni, vagy jelen szerződési
feltételek szerint szolgáltatást nyújtani, illetve a biztosító köteles a
jelen biztosítási szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha az
ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az Egyesült
Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó rendelkezés
vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyarország, az Amerikai
Egyesült Államok által bevezetett gazdasági vagy kereskedelmi
szankció vonatkozik.
(3) A különös vagy kiegészítő feltételek, illetve a biztosítási szerző-
dés további kizárásokat tartalmazhat.

XI. A biztosító szolgáltatásai

(1) A biztosító a megállapított szolgáltatási összeget a kárbejelentés bizto-
sítóhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül a biztosított részé-
re a teljesítés időpontjában Magyarországon érvényben lévő pénz-
nemben fizeti meg. Ha a szerződő (biztosított) igazoló okiratot (hatósági
bizonyítványt, határozatot stb.) tartozik bemutatni, vagy nyilatkozattéte-
li kötelezettség terheli (pl. számlaszám megadása), úgy a 15 napos ha-
táridőt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó okirat, nyilatkozat a
biztosítóhoz beérkezik. Amennyiben a biztosított a biztosítási szolgál-
tatás teljesítését postai átutalással kéri teljesíteni, a 15 napos teljesí-
tési határidőbe a biztosító által teljesített postai befizetés és a posta
általi kifizetés közötti időtartam nem számít be.
(2) Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy biztosítási ese-
mény történt, és a jogalap tisztázott, a biztosított kérésére a biztosító a vár-
ható szolgáltatási összegnek a különös vagy kiegészítő feltételekben meg-
határozott mértékéig kárelőleget folyósíthat.
(3) A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével
összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállítá-
sához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetésé-
hez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenérté-
ke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános
forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan
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számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az
arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó
összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.
(4) A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűsé-
gének bizonyítása a szerződőt (biztosítottat) terheli.
(5) Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül más
egyéb károsító esemény is közrehatott, a biztosító a kárt csak abban
a részében téríti meg, amely biztosítási esemény következménye.
(6) A biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított
biztosítási szolgáltatás összegét csökkentheti:
a. a szerződés szerinti önrészesedés összegével;
b. az értéket képviselő maradványok értékével;
c. azon összegekkel, amelyek a biztosított részére harmadik sze-

mély által bármilyen jogcímen eszközölt kifizetések alapján meg-
térülnek (pl. adóhatóságtól visszaigényelhető összeg);

d. díjtartozás összegével;
e. ha a szerződés biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik

meg, a biztosítási időszak végéig járó díjakkal.
(7) A biztosító a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez az eset kö-
rülményeire, a bizonyítási teherre és a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményére is figyelemmel – a különös, illetve kiegészítő bizto-
sítási feltételekben, záradékokban felsorolt iratokon túl – az alábbi
iratok bemutatását kérheti:
– a biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú,

kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (az esemény beje-
lentéséről, részletesen leírva a körülményeket, hol, mikor, milyen
esemény történt, mi károsodott);

– összegszerűen meghatározott, adatokkal alátámasztott írásbeli
szolgáltatási igény;

– tulajdoni lap;
– engedményező nyilatkozat;
– az engedményes nyilatkozata a biztosított részére történő kárki-

fizetésre vonatkozóan;
– amennyiben a biztosítási szolgáltatásra nem a biztosított jogo-

sult, úgy az ezt alátámasztó okiratok;
– építési tervdokumentáció és engedély;
– műszaki tervek, műszaki leírások, szakvélemények, igazságügyi

szakértői vélemény;
– tételes árajánlat (méretek, anyagköltség, munkadíj, rezsióradíj

tekintetében), költségvetés;
– a károsult vagyontárgy tulajdonjogát bizonyító, eredeti doku-

mentumok, beszerzési számla;
– adásvételi szerződés, bérleti szerződés, bérbeadási szerződés,

kölcsönszerződés, felelős őrzésre vonatkozó dokumentumok
(bérlet, lízing, kipróbálás, tesztelés, javítás) a vagyontárgy tulaj-
donosának megnevezésével;

– ajándékozás esetén: ajándékozási szerződés és/vagy bejelentés az
adóhatóság felé, ha az egy megajándékozottnak jutó ajándék
forgalmi értéke meghaladja az ajándékozás időpontjában hatá-
lyos illetéktörvényben foglalt értéket;

– jogerős hagyatékátadó végzés;
– műszaki berendezést, berendezést, ingóságot ért károsodás ese-

tén a jótállási/garanciaidő alatt, valamint ettől függetlenül is, az
egy évnél fiatalabb vagyontárgyak beszerzési számlája;

– eredeti, érvényesített jótállási jegy;
– használati utasítás és műszaki leírás;
– a kár jogalapjának és összegszerűségének megállapításához

szükséges szakvélemény;
– szervizjegyek;
– fényképek, tanú nyilatkozata;
– a felmerült költségeket igazoló eredeti számla, bizonylat, egyéb

hitelt érdemlő igazolás;
– hatósági eljárás esetén hatósági igazolás vagy határozat (hatósá-

gi kármegállapítás);
– vállalkozói igazolvány, cégbejegyzést igazoló bírósági végzés;
– áfanyilatkozat, az adószám (adóazonosító jel) bekérésének lehe-

tőségével;
– biztosított nyilatkozata vissza nem térítendő állami, önkormány-

zati vagy egyéb támogatás felvételéről;

– lakásszövetkezeti alapszabályzat, lakásszövetkezet határozata;
– bizományosi szerződések;
– érintésvédelmi szabvány-felülvizsgálati jegyzőkönyv;
– önkormányzat részéről lakhatósági igazolás oly kár esetén, mikor

a lakás lakhatatlan;
– ideiglenes lakás bérleti szerződése (kiköltözés esetén), a bérbe-

adónak szóló befizetési bizonylat, számla;
– őrnapló, őrutasítás;
– tűz- és a robbanáskár esetén a jogszabály szerint előírt hatósági

bizonyítvány vagy hatósági igazolás, a tűzvédelmi, katasztrófavé-
delmi hatóság igazolása, jegyzőkönyvei, határozatai, a tűzvizsgá-
latról készült jegyzőkönyv (ha készült);

– épületek, épületszerkezetek, mérnöki műtárgyak károsodása
esetén tervdokumentáció;

– illetékes vízügyi hatóság igazolása;
– meteorológiai intézet igazolása;
– szakvélemény szerviztől;
– előzménykár esetén az előző javítás igazolása;
– szeizmológiai intézet igazolása;
– bányatérkép;
– rendőrségi feljelentés, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv, tanú-

kihallgatási jegyzőkönyv, a biztosító részére iratbetekintési hozzá-
járulás;

– berendezések minősítését igazoló dokumentum (pl. Mabisz aján-
lás);

– csőtörés eseménynél szolgáltató számlák az esemény előtti idő-
szakra, legalább két számlázási időszakra vonatkozóan (ennek hi-
ányában egy évre);

– villámcsapás indukciós hatása miatti kár esetén a szerviz igazolá-
sa/szakvéleménye arról, hogy a kárt a villámcsapás másodlagos
hatásából eredő elektromos túlfeszültség okozta, valamint a javí-
tásról kiállított számla;

– szolgáltatáskimaradás kár esetén: a szolgáltatást nyújtó külső cég
igazolása (pl. az illetékes áramszolgáltató igazolása az áramki-
maradás tényéről és időtartamáról);

– meglévő működő vállalkozások esetén a káresemény előtti leltár
és az esemény megtörténte utáni készlet leltár, selejtezési jegy-
zőkönyv;

– az érintett pénzintézet által kiállított igazolás a letiltásról;
– igazolás a pótlással kapcsolatban felmerült illetékek költségeiről;
– hatósági határozat, illetve jegyzőkönyv;
– ruházati kár esetén a tényleges kár mértékének megállapítását

lehetővé tevő, eredeti számlák;
– a véralkohol vizsgálati eredmény másolata;
– vezetői engedély másolata;
– jármű forgalmi engedélyének másolata;
– a biztosított arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az adott biztosí-

tási esemény kapcsán mással (biztosítóval vagy károkozóval)
szemben, illetve másik biztosítási szerződése alapján érvényesí-
tett-e igényt;

– ha a biztosított (felelősségi kárnál a károsult) nem maga kíván el-
járni a kárügyében, akkor meghatalmazás a biztosító előtti eljá-
rásra, képviseletre, a biztosítónál történő ügyintézésre és erre irá-
nyuló szándék esetén a készpénzfelvételre.

A fentiekben megnevezettek közül csak azon iratok, dokumentu-
mok benyújtását kérheti a biztosító, amelyek a jogalap elbírálásához
és a feltételekben vállalt biztosítási szolgáltatás mértékének megál-
lapításához szükségesek.
A biztosítottnak, illetve a károsultnak a bizonyítás általános szabá-
lyai szerint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse – a
károk és költségek igazolására joga van a fent felsoroltakon kívül
más dokumentumokat, okiratokat is benyújtania a biztosítóhoz.
(8) A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti
meg a károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös
háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai
fennmaradnak, és e követelést biztosítják.
Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt, és a biztosító a károkozóval
szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat tájékoztatni, és a
biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. A biztosí-
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tott igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti
függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított követelését kell ki-
elégíteni.
(9) Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, a biztosított arra igényt tarthat;
ebben az esetben a biztosító által teljesített szolgátlatást köteles visszaté-
ríteni.
(10) Ha ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül
biztosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy
többhöz benyújtani. A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották,
az általa kiállított fedezetet igazoló dokumentumban írt feltételek
szerint és az abban megállapított biztosítási összeg erejéig köteles
fizetést teljesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval
szemben arányos megtérítési igényt érvényesíthet. A biztosítók a
megtérítési igény alapján a kifizetett kárt egymás között azokkal a
feltételekkel és biztosítási összegekkel arányosan viselik, amelyek-
nek megfelelően az egyes biztosítók a biztosított irányában külön-
külön felelnének.
(11) A biztosítottnak (szerződőnek) mindazokat az eseményeket – a bekö-
vetkezésüktől számított 2 munkanapon belül – be kell jelentenie a bizto-
sítónak, amelyek valószínűsíthetően megalapozzák a biztosító szolgáltatási
kötelezettségét. A kárbejelentés részletes szabályait a vagyonbiztosítási kü-
lönös vagy kiegészítő feltételek tartalmazzák.
(12) A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve
a biztosított a biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 2 mun-
kanapon belül a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágo-
sítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzé-
sét nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szem-
pontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.
(13) A szerződő (biztosított) a különös vagy kiegészítő feltételekben meg-
határozott időpontig a biztosított vagyontárgy állapotán csak annyiban vál-
toztathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Nem áll be a biz-
tosító szolgáltatási kötelezettsége, ha a megengedettnél nagyobb
mértékű változtatás következtében a biztosító szolgáltatási kötele-
zettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények kiderít-
hetetlenné váltak.
(14) A szerződő fél és a biztosított a kár megelőzése és enyhítése érde-
kében az adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles
tanúsítani. Ezt az elvárhatósági követelményt kell támasztani abban
az esetben is, ha a különös vagy kiegészítő feltétel szabályozza a
szerződő fél és a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési teendőit,
előírja a kár megelőzését vagy enyhítését célzó eszközöket, eljárá-
sokat, szakképzettségi követelményeket.
A kárenyhítés szükséges költségei – amennyiben a felek másként nem
állapodnak meg – a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót
terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre. Alulbiztosítás esetén a
biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg és a vagyontárgy ér-
tékének arányában köteles megtéríteni.
(15) A károk megelőzésére és elhárítására a hatályos jogszabályok, óvó-
rendszabályok, hatósági határozatok, a biztosított felügyeleti szervének
utasításai és a biztosító általános, különös vagy kiegészítő feltételeiben rög-
zített előírásai mindenkor irányadók.

XII. A biztosító mentesülése

(1) A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartással
a. a szerződő fél vagy a biztosított;
b. a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre

jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltételben megha-
tározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbí-
zottjuk;

c. a biztosított jogi személynek az általános szerződési feltételben
meghatározott vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosí-
tott vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója
vagy megbízottja okozta.

(2) A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési kötele-
zettség megszegésére is alkalmazni kell.
(3) A biztosító fizetési kötelezettség alóli mentessége megállapítottnak te-

kinthető, ha a szerződőt (biztosítottat), vagy valamely, az (1) b–c. pontok-
ban megjelölt személyt az okozott kár vagy a kártérítés megállapítása során
elkövetett csalás vagy csalás kísérlet miatt jogerősen büntetésre ítéltek.

XIII. A felek együttműködése

(1) A szerződőnek és biztosítottnak 8 napon belül be kell jelentenie,
ha más biztosítóval olyan érdekre, biztosítási eseményekre is szóló
biztosítási szerződést kötött, amelyre jelen biztosítási szerződés
alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed.
Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekö-
vetkeztéig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a hozzá inté-
zett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról
a biztosítottat köteles tájékoztatni.
(2) A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szem-
pontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, ame-
lyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire
adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötele-
zettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagá-
ban nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.
A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak a
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. A szer-
ződőnek az alább felsorolt eseményeket a tudomásszerzéstől számított
8 napon belül különösen be kell jelentenie a biztosítónak:
a. ha a biztosítottnak a vagyontárgy megóvásához fűződő érdeke (biztosí-

tási érdek) megszűnt;
b. ha olyan mértékű vagyonérték változás történt, ami a biztosítási szer-

ződésben szereplő biztosítási összeg módosítását indokolja (a vagyon-
érték változását a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési
helyenként kell bejelenteni);

c. ha a biztosítási szerződésben biztosított vagyontárgyakra, érdekre to-
vábbi biztosítást kötött bármelyik biztosítónál;

d. a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog keletkezését, a
jogosult megjelölésével;

e. a biztosított vagyontárgyak bérbeadását, lízingbe adását;
f. ha a kármegelőzés rendszerében lényeges módosulás történt;
g. a biztosított vagyont érintő csődeljárás vagy felszámolási eljárás megin-

dítását;
h. a szerződőnek (biztosítottnak) a fentieken kívül be kell jelentenie, ha új,

a biztosítási szerződésben rögzítettől eltérő tevékenységet folytató léte-
sítményt helyeznek üzembe, új gyártási ágat, technológiát vezetnek be;

i. a biztosítási szerződés a közlési és változásbejelentési kötelezettség to-
vábbi eseteit is előírhatja.

A szerződőnek minden egyéb, lényegesnek tekinthető körülmény
változását is be kell jelentenie a biztosítónak a tudomásszerzéstől
számított 8 napon belül.
A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség meg-
sértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a
szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett
körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem ha-
tott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
Ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a
közlési vagy változásbejelentési kötelezettség megsértése ezek
közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a köz-
lésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsérté-
sére a többi vagyontárgy vagy személy esetén nem hivatkozhat.
A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli
a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körül-
ményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról
tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

XIV. Egyéb rendelkezések

(1) A szerződő (biztosított) és a biztosító jognyilatkozataikat írásban köte-
lesek megtenni.
(2) A szerződés hatálya alatt a biztosított (szerződő fél) nyilatkozata
a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosító valamely
ügyfélszolgálati irodájába vagy a biztosító postacímére (1380 Buda-
pest, Pf. 1049) beérkezik. E rendelkezéseket kell alkalmazni a biztosító tu-
domásszerzésének joghatályára is.



(3) A biztosítási szerződésből eredő igények 3 év elteltével elévül-
nek. A vagyonbiztosítási különös vagy kiegészítő feltételek ettől eltérő-
en is rendelkezhetnek.
(4) A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének füg-
getlen szakértő által történő megállapítását. A szakértői eljárás költségei –
egyéb megállapodás hiányában – a megbízót terhelik.
(5) A jelen feltételekben, valamint a különös és kiegészítő feltételekben
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok ren-
delkezései irányadók.

XV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalók

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelé-
sére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyin-
tézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók (továbbiakban:
„Tudnivalók”) a jelen általános szerződési feltétel elválaszthatatlan
részét képezi.

Biztosítónk legfontosabb adatai
Név: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva 1987)
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.
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A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Tűz- és elemi
károk biztosításának Különös Feltételei rendelkezéseinek, valamint
az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően bizto-
sítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett
biztosított részére.

A PVÁSZF-ben, a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltéte-
leiben és az ehhez kapcsolódó kiegészítő vagyonbiztosítási feltéte-
lekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen
kell alkalmazni.
Ha a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei valamely
kérdésben a PVÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor
a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a

PVÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Tűz- és elemi károk biztosításá-
nak Különös Feltételeit és a PVÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;

b. amennyiben a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Felté-
telei és a PVÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a Tűz- és
elemi károk biztosításának Különös Feltételeit kell alkalmazni.

Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a
Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételeitől vagy a
PVÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor
a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a

Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei, illetve a
PVÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Tűz- és elemi károk biztosításá-
nak Különös Feltételeit, a PVÁSZF-et, a kiegészítő feltételt és/vagy
záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;

b. amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a Tűz- és
elemi károk biztosításának Különös Feltételei, illetve a PVÁSZF el-
térő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy
záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

I. A kockázatviselés helye

1.
A kockázatviselés helyei a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok,

épületek vagy az épületek helyiségei (telephelyek). A telephely olyan
tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó hely, ahol a biz-
tosított tevékenység folyik.

2.
A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható mó-

don feltüntetett, a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei II.

fejezetének megfelelően meghatározott vagyontárgyakra, vagyoncsopor-

tokra terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatók.

3.
Változó – de Magyarország területén belüli – telephelyeken (munkahelye-

ken) lévő vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése csak külön megálla-

podás esetén terjed ki.

4.
Amennyiben a biztosítási szerződés alapján pénzkészletek, értékcikkek és

értéktárgyak is biztosításra kerültek, a biztosító – az 1. pont szerint meg-

határozott kockázatviselési helyen belül – a kockázatviselés helyének ezen

tételek tárolására szolgáló pénz- vagy értéktárolót tekinti.

A biztosító pénz- vagy értéktárolóként (például páncélszekrény) a kereske-

delmi forgalomban kapható, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) által

minősített és az előírásoknak megfelelően telepített terméket fogad el az

ajánlás szerinti limitösszeg-határig, de maximum a biztosítási szerződésben

meghatározott limitösszegig.

A Mabisz azon vagyonvédelmi termékek esetében, amelyeknek
gyártója vagy forgalmazója igényli, elvégzi az eszköz termékmeg-
felelőségi vizsgálatát, ennek alapján megfelelőségi kategóriákba
sorolja a termékeket; a kategóriába sorolás a biztosítók felé címzett
ajánlás; az ajánlással rendelkező termékek listája és Mabisz besoro-
lása nyilvános, bárki számára elérhető a http://www.pluto.hu/ hon-
lapon.

II. Biztosított vagyontárgyak

Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában,

adatközlőiben meghatározott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) a követke-

ző csoportosításnak megfelelően.

1. Saját tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok)
a. Épületek, építmények: minden olyan, a biztosított tulajdonában álló

építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehető-

vé teszi a belépést és hosszabb benntartózkodást, térbeli elhatárolással

védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizonyos időtállósággal

rendelkezik.

b. Gépek, berendezések: a biztosított tulajdonában álló, a telephelyen

található, az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló

gépek, berendezések, felszerelések, bútorok és egyéb olyan va-
gyontárgyak, amelyek az előbbiek közé nem sorolhatók, de tevé-
kenységtől függetlenül általában megtalálhatók, kivéve bármilyen

hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművet.

c. Készletek: nyersanyagok, alap- és segédanyagok, félkész- és készter-

mékek, alkatrészek és mindenfajta beépítésre kerülő készen vásárolt ke-

reskedelmi áru, energiahordozók, építőanyagok, értékesíthető hulladé-

kok, reklámanyagok és egyszer használatos csomagolóeszközök, gön-

gyölegek, kereskedelmi tevékenység esetén mindenfajta árukészlet, ki-

véve bármilyen hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművet, il-

letve állatot. Készletek csak csúcsértéken biztosíthatók. A csúcsér-
ték a vagyoncsoportnak a biztosítási év során előforduló maximá-
lis biztosítási összege.

d. Okmányok, takarékkönyvek, külön megállapodás hiányában ma-
gyar forintban lévő pénzkészletek, értékpapírok és értékcikkek.
Értékcikknek minősülnek: az egyszerű átruházással átadható, ön-
maga újraelőállítási értékétől független értéket képviselô érték-
cikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek), vagy egy szolgáltatás árát
megtestesítô értékcikkek (pl. jegyek, telefonkártyák, üdülési
csekk, étkezési jegy).

e. Egyéb saját tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti

részletezésnek megfelelően. A szerződés szerinti részletezés az
ajánlatban vagy az ajánlat mellékletét képező egyéb adatközlő
lapon, az egyéb vagyontárgyak egyértelmű azonosítására alkal-
mas módon történő felsorolásával valósul meg.

2. Idegen tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok)
a. Bérelt épületek, építmények: minden olyan, nem a biztosított tulaj-

donában álló építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek

számára lehetővé teszi a belépést és hosszabb benntartózkodást, térbe-

li elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizo-

nyos időtállósággal rendelkezik.

TÛZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI – ALAPBIZTOSÍTÁS

Az OTP Csoport partnere
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b. Bérelt gépek, berendezések: nem a biztosított tulajdonában álló, a

telephelyen található, az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát

szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, bútorok és egyéb
olyan vagyontárgyak, amelyek az előbbiek közé nem sorolhatók,
de tevékenységtől függetlenül általában megtalálhatók, kivéve

bármilyen hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművet.

c. Javításra, feldolgozásra, bérmunkára átvett vagyontárgyak:
ebben a vagyoncsoportban csúcsértéken kell biztosítani a javításra, tisz-

tításra, tovább-feldolgozásra vagy egyéb, a vállalkozás működéséhez,

tevékenységéhez kapcsolódó célból átvett idegen tulajdonú vagyontár-

gyakat. A csúcsérték a vagyoncsoportnak a biztosítási év során
előforduló maximális biztosítási értéke. A vagyontárgyak átvételét a

biztosítottnak kell bizonyítani.

d. Bizományba átvett vagyontárgyak: kereskedelmi áru, göngyölegek,

mindenfajta árukészlet, kivéve bármilyen hatósági (forgalmi) engedély-

re kötelezett gépjárművet, illetve állatot.

e. Egyéb idegen tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés sze-

rinti részletezésnek megfelelően. A szerződés szerinti részletezés az
ajánlatban vagy az ajánlat mellékletét képező egyéb adatközlő
lapon, az egyéb vagyontárgyak egyértelmű azonosítására alkal-
mas módon történő felsorolásával valósul meg.

3.
Szabadban tárolt vagyontárgyak tekintetében a biztosító kockázat-
viselése csak a tűz (Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Felté-
telei IV. A. pont), villámcsapás (Tűz- és elemi károk biztosításának
Különös Feltételei IV. B. 1. pont), robbanás (Tűz- és elemi károk biz-
tosításának Különös Feltételei IV. C. pont) kockázatokra áll fenn.
Szabadban tároltnak minősülnek az épületek, építmények vagyoncsoport-

ba (Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei II. 1. a. és 2. a.

pont) nem tartozó vagyontárgyak, valamint minden olyan vagyontárgy, me-

lyet nem épületekben, építményekben tárolnak akár ideiglenesen, akár hu-

zamosan.

4.
Az épületek, építmények biztosítási összegének megállapításakor
figyelembe kell venni azon épületrészeket, illetőleg épülettartozé-
kokat is, amelyek kizárólag az épület funkciójához és az épület
fenntartásához szükségesek és amelyek fixen beépítésre, rögzítésre
kerültek. Ilyenek például:
– az épületen lévő villámhárító berendezések;
– szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bú-

torok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak
azonban nem;

– szilárdan lerakott padló- es falburkolatok, hidegburkolatok;
– szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
– az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, az épület

külső felszínén elhelyezettek is;
– az épülethez szilárdan rögzített reklámtáblák és zászlótartók;
– épített kerítések, térburkolatok;
– elektromosan működtetett és/vagy villamosan fűtött kapuk (kerí-

téseken a sorompók is) működtető és/vagy fűtőelemeikkel együtt;
– ablakok közötti és külső redőnyök, napellenzők esetleges elekt-

romechanikus működtető elemeikkel együtt;
– szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások és

aláfüggesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
– árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák és hasonlók, ha

ezek az épületen belül találhatóak, vagy az épülettel közvetlen
építészeti összefüggésben állnak, és téglából vagy betonból ké-
szültek;

– személyfelvonók, mozgólépcsők;
– villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőké-

szülékekkel, beépített villamos fűtőkészülékek, légkondicionáló
berendezések, elektronikus behatolásjelző rendszerek (riasztók),
video megfigyelő rendszerek, elektronikus tűzjelző rendszerek,
de világítótestek és egyéb, nem beépített elektromos fogyasztók
nélkül;

– épületgépészeti berendezések;
– gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülé-

kekkel, beépített gázüzemű fűtőkészülékek;
– vízvezetékek és szerelvények, azaz valamennyi vízellátó és

szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó merőkészülé-
kekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és
tartozékokkal;

– napenergia berendezések;
– egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberende-

zések, mosogatók;
– szemételtávolítást szolgáló berendezések;
– elemekből összeszerelt vagy monolit vasbetonból épített értéktá-

roló helyiségek, trezortermek;
– a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy

egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti
részét képezik;

– bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, vala-
mint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti ré-
szét képezik.

5.
Külön megállapodás hiányában kizártak a biztosításból az alább fel-
sorolt saját, illetve idegen tulajdonú vagyontárgyak:
– „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek;
– nád- és zsúpfedeles, valamint fazsindelyes épületek;
– sátrak, lakókocsik, nyitott oldalú- vagy fedetlen épületek, pony-

vacsarnokok, műszaki textíliákból készült lefedő szerkezetek;
– épületen kívüli standok, pultok;
– közterületen vagy elkerített helyen, de szabadban álló köny-

nyűszerkezetes vagy több oldalán üvegezett épületek, építmé-
nyek;

– csónakházak, faházak, menedékházak, tribünök, konténerek;
– nyaralók, hétvégi házak, présházak, tanyák, hegyi hajlékok és

minden földbe vájt, szilárd falazattal nem rendelkező épület,
építmény;

– felvonulási épületek, vagy más ideiglenes jelleggel készült épüle-
tek, építmények;

– építési telek, épület/építmény nélküli ingatlan;
– bontás alatt lévő vagy bontásra kijelölt épületek, építmények;
– garázssorok (garázssor: lakóépületektől külön álló, gépkocsik tá-

rolására létesített építmény);
– silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, akár egy épü-

lettel való kapcsolódásuk miatt annak részeit képezik, akár nin-
csenek vele építészeti összefüggésben;

– szabadon álló kémények;
– csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló csa-

tornák és aknák, valamint földalatti összekötő folyosók, ameny-
nyiben ezek az építmények az épületen kívül találhatók;

– közúti közlekedést szolgáló utak, alagutak és hidak;
– építés vagy szerelés alatt lévő épületek, építmények;
– vonalas létesítmények, szállító- és elosztóvezetékek (pl. csőveze-

ték, villamos elosztó hálózat, távközlési hálózat);
– vasúti sínek;
– vízi létesítmények, vízi műtárgyak: dokkok, rakpartok, mólók, fú-

rótornyok, gátak, töltések, csatornák;
– élővíz, vízbázisok (mint pl. tavak, folyók, víztározók, kutak, for-

rások);
– termőtalaj;
– föld, földterület, telek, erdő, ültetvény, lábon álló fák;
– nem szárazföldre telepített vagyontárgyak;
– iratok, tervek, üzleti könyvek, dokumentációk, rajzok, szellemi al-

kotás, adathordozókon tárolt adatok, szoftverek, számlák, bi-
zonylatok;

– bérleti, szabadalmi, licencia, kiadói, szerzői, márka, védjegy és
egyéb jogok leiratai;

– csekk, postautalvány;
– modellek, prototípusok;
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– földbe vájt, szilárd falazattal nem rendelkező műtárgyak;
– építés vagy szerelés alatt lévő vagyontárgyak;
– építéssel és szereléssel együtt nem járó, nem aktivált beruházások;
– forgalmi engedélyre kötelezett, illetve forgalmi engedélyre nem

kötelezett járművek egyaránt (légi, vízi járművek, gépjárművek,
tehergépjárművek, gépjármű utánfutók és vontatók, mezőgaz-
dasági járművek, munkagépek, lassú járművek, vontatmányok,
kötöttpályás járművek), kivéve a biztosított kizárólag telephelyi
használatú munkagépei (pl. targonca);

– állatok;
– gázturbina prototípusok;
– műholdak;
– meleg levegővel felfújt fóliasátrak és az azokban lévő tárgyak;
– légvárak (ugrálóvárak), felfújható játékok;
– növények, növényi kultúrák, fauna és flóra;
– földben és vízben található bányakincsek, ásványok, kőzetek,

föld alatti bányák, külfejtések, feltárások, olajkutak, gázkutak,
levegő;

– pénzbedobással működő automaták, pénzkiadó automaták, ATM
automaták, játék- és nyerőgépek tartalmukkal együtt;

– épületen kívül elhelyezett vitrinek, árusító automaták a bennük
elhelyezett vagyontárgyakkal együtt;

– műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üze-
meltetésből) kivont gépek;

– a jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, drágakő
vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült hasz-
nálati tárgyak;

– gyűjtemény (különösen: bélyegek, érmék, az 50 évnél régebbi
történelmi vagy néprajzi gyűjtemény);

– a kulturális javak közé tartozó könyvek, kéziratok, kéziratos em-
lékek és térképek;

– ügyfelek és vásárlók, munkavállalók, hivatalos látogatók haszná-
lati tárgyai.

6.
Külön megállapodás hiányában kizártak a biztosításból II. 5. pont-
ban felsorolt vagyontárgyak között szereplő építményekben elhe-
lyezett vagyontárgyak.

7. A biztosított tulajdonában lévő, általa bérbe adott vagyontárgyak
biztosítási előírásai
7.1. A biztosító jelen feltételek szerinti kockázatviselése a bérlőknél levő

biztosított vagyontárgyakra is kiterjed, amíg azokat a bérlő Magyarország

területén belül használja (üzemelteti).

7.2. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban az olyan ká-
rokra, amelyek a bérbe adott vagyontárgy szakszerűtlen vagy rend-
ellenes használata miatt keletkeztek, és amelyekért a biztosítottat,
vagy a kár időpontjában a vagyontárgyat üzemeltetőt (illetve bérbe
vevőt) terheli a felelősség.
7.3. A biztosított köteles a bérbe adott vagyontárgyakról nyilvántartást

vezetni, amely tartalmazza a vagyontárgyak bérbe vevőinek nevét, címét,

a bérbe adás keltét, a bérbe adott vagyontárgy leírását, mennyiségét,

valamint az üzemeltetés helyét. A biztosító az idősoros nyilvántartásban

megnevezett üzemeltetési helyeket tekinti kockázatviselési helyeknek.

7.4. A bérleti jogviszony igazolására biztosító kérheti a biztosítottól a bér-

leti szerződés bemutatását.

8. A nem a biztosított tulajdonába tartozó (idegen tulajdonú) va-
gyontárgyak biztosítási előírásai
8.1. Az idegen tulajdonú (biztosított által pl. javításra, tisztításra, bizo-

mányba, megőrzésre átvett) vagyontárgyak a biztosítási szerződésben meg-

jelölt biztosítási összegig biztosítottak.

8.2. A biztosítottnak az átvett vagyontárgyakról lapszámozott, az elismer-

vényről másolati példányt tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie, feltüntet-

ve a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett

vagyontárgy leírását, mennyiségét.

III. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási
összege, értékkövetés

1. Biztosítási összeg
A biztosítási összeg megállapítása a vagyontárgyak biztosítási érté-
ke alapján történik. A biztosítási szerződésben – a teljes biztosítha-
tó vagyonérték figyelembevételével – a biztosított vagyontárgyak
szerződéskötéskori biztosítási értékének megfelelő összeget (továb-
biakban biztosítási összeg) kell meghatározni a biztosított vagyon-
tárgyak (II. fejezet) csoportosításának megfelelően.

2. Biztosítási érték
A biztosító a vagyontárgyak következő értékeit tekinti biztosítási értéknek:

a. Új érték: a vagyontárgy újraépítési költsége, vagy a készültségi fokának

megfelelő újra-előállítási költsége (saját előállítás esetén az önköltség),

illetve a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége (be-

leértve a szállítás és a szerelés költségeit);

b. Időérték: a vagyontárgy a. pont szerinti új értéke csökkentve az idő-

közi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel;

c. Általános érték: a használt vagyontárgyaknak vagy anyagoknak a biz-

tosított által elérhető eladási ára, amely nem haladhatja meg a vagyon-

tárgy időértékét. Az általános érték a biztosítási összeg meghatá-
rozásakor nem vehető figyelembe.

3. Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási értéke
3.1. Épületek (építmények) biztosítási értéke:

a. új érték;

b. időérték, amennyiben az épületek (építmények) értéke nem éri el azok

új értékének 80%-át;

c. általános érték, abban az esetben, ha az épület (építmény) a biztosítá-

si esemény bekövetkezése előtt, biztosítási eseménytől független ok

miatt nem használható rendeltetésének megfelelően, illetve lebontás-

ra szorul.

A biztosító az érték meghatározásánál a telek értékét nem veszi figyelembe.

3.2. Műszaki berendezések, felszerelések, gépek, forgalmi engedélyre nem

kötelezett járművek biztosítási értéke:

a. új érték;

b. időérték, amennyiben a vagyontárgyak értéke nem éri el azok új érté-

kének 50%-át;

c. általános érték, abban az esetben, ha a vagyontárgy a biztosítási esemény

bekövetkezése előtt, biztosítási eseménytől független ok miatt nem hasz-

nálható rendeltetésének megfelelően, illetve selejtezésre szorul.

3.3. Készletek biztosítási értéke:

a. anyagok, termények, termékek és áruk esetében az ugyanolyan fajtájú,

minőségű és rendeltetésű vagyontárgy beszerzési költsége;

b. befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek esetében a készültségi

foknak megfelelő újra-előállítási költség, illetve a beszerzési költség,

amennyiben ez alacsonyabb, mint az újra-előállítási költség.

4. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási értéke
Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosítási érték a vagyontár-

gyak időértéke, kivéve a lízingelt vagyontárgyakat, melyek esetében a lízing

szerződés szerinti új érték.

5. Muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak biztosítási ér-
téke
Muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetében a biztosítási

érték a vagyontárgyak forgalmi értéke. A forgalmi érték jelen megkö-
zelítésben a vagyontárgy mindenkori valóságos értéke, amelyet a
keresleti viszonyok irányítanak.

6. Első kockázati összeg
A biztosítási szerződésben a szerződő felek a teljes biztosítható vagyonér-

téktől független összeget (első kockázatot, első kockázati összeget) is meg-

határozhatnak biztosítási összegként. A szerződés szerint első kockázatra

biztosított tételek esetén a biztosító a PVÁSZF IX. fejezet 3. pontja szerinti

alulbiztosítottságot nem vizsgálja.
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Első kockázatú tételek esetén az első kockázat összege képezi a
szolgáltatási kötelezettség felső határát. Első kockázatú tételek
azok a biztosítások, amelyek vonatkozásában a biztosítási összeget
a vagyontárgyak szerződéskötéskori biztosítási értékétől eltérő
nagyságú – azt azonban meg nem haladó – kártérítési limit képezi,
és ezt a kártérítési limitet az adott biztosítási időszakban kifizetett
kártérítési összegek csökkentik. Az első kockázatra szóló biztosítá-
sok esetében a biztosítási összeg az említett kártérítési limit.

7. Értékkövetés
7.1. A biztosító a biztosítási kötvény részletezése szerinti biztosításonként,

ezen belül vagyoncsoportonként (saját és idegen tulajdon egyaránt), a biz-

tosítási évfordulón módosítja azok biztosítási összegét, illetve kártérítési
limitösszegét.
7.1.1. Biztosítások, melyekre az értékkövetés hatálya kiterjed:

a. tűz- és elemi károk biztosítása;

b. betöréses lopás- és rablásbiztosítás;

c. kiegészítő szállítmánybiztosítás.

7.1.2. Vagyoncsoportok, melyekre az értékkövetés hatálya kiterjed:

a. épületek, építmények;

b. gépek, berendezések;

c. készletek;

d. javításra, feldolgozásra, bérmunkára átvett vagyontárgyak;

e. bizományba átvett vagyontárgyak.

7.2. A biztosító az eredeti biztosítási összegek, illetve kártérítési limitek és

az index-szám szorzataként határozza meg az adott vagyoncsoport indexált

biztosítási összegét, illetve kártérítési limitösszegét. Az évfordulót köve-

tő biztosítási időszakban a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső ha-

tárát minden esetben az így meghatározott biztosítási összeg, illetve kárté-

rítési limit képezi, amennyiben a szerződő az indexálást elfogadja.

7.3. Az index-szám értékéről és a módosított biztosítási összegekről, illet-
ve kártérítési limitekről a biztosító a szerződőt legkésőbb az évfordulót

megelőző 60 nappal értesíti. A szerződőnek az évforduló előtt legalább 30

nappal írásban közölnie kell, ha az indexálást elutasítja. Ha a szerződő az

elutasítás jogával a határidőn belül nem él, a biztosító az indexálást elfo-

gadottnak tekinti, a biztosítási szerződés az indexálásnak megfelelően to-

vábbi egy évre érvényben marad.

7.4. Az index-szám értéke az indexértesítő kiküldését megelőző 12 hónap –

a legfrissebb KSH Közlemény alapján megállapítható – fogyasztói árindexe,

amelytől a biztosító legfeljebb 0–5% ponttal lefelé, illetve felfelé el-
térhet.
7.5. A biztosító az értékkövetés mértéke szerint megváltozott biztosítási

összeg(ek), illetve kártérítési limit(ek) és a szerződés szerinti díjtétel(ek)

szorzataként számítja ki a szerződés – ezen belül az adott biztosítás – kö-

vetkező biztosítási időszakra vonatkozó éves díját.

7.6. Az indexálásra először a szerződés létrejöttét követő első biztosítási év-

forduló alkalmával kerül sor, majd azt követően minden biztosítási évfor-

duló alkalmával.

7.7. A biztosított vagyontárgyak értékváltozásának követéséről történő

megállapodás nem vonatkozik a vagyontárgyak mennyiségének változása

miatti értéknövekedés követésére, melyet a PVÁSZF XIII. 2. b. pontja szerint

kell bejelenteni.

A biztosító indexált biztosítási szerződés esetében is jogosult az alulbiztosí-

tottság vizsgálatára és ennek következményeként aránylagos szolgáltatás-

ra a PVÁSZF IX. 3. pontja szerint.

IV. Biztosítási események

Biztosítási eseménynek minősül a tűz, a villámcsapás közvetlen és másod-

lagos hatása, a robbanás, a személyzet által irányított légi járművek, azok

részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása, vihar, felhőszaka-

dás, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, szikla-, kő- és földomlás, föld-

csuszamlás és ismeretlen üreg beomlása, járművek ütközése, vezetékes víz-

kár, tűzoltó berendezés kilyukadása, a füst és hő, illetve idegen tárgyak
rádőlése által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk, ideértve – a

VIII. Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése fejezet korlátozásainak

figyelembevételével – ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy ki-

ürítés során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is.

A. Tűz
1.
Jelen feltételek szempontjából tűznek minősül az éghető anyagok fény- és

hőhatással járó hirtelen oxidációja, azaz a lánggal történő égés, amennyi-

ben keletkezését tekintve:

– vagy nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik;

– vagy rendeltetésszerű tűztérben keletkezik, de azt elhagyja;

– vagy elektromos áram okozza.

2.
A biztosító nem téríti meg:
a. a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés,

szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folya-
mat formájában bekövetkező károkat, kivéve, ha ezek amiatt ke-
letkeznek, mert az 1. pont szerinti események valamelyike bekö-
vetkezett;

b. a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó ká-
rokat;

c. öngyulladás miatt az öngyulladt anyagban keletkezett károkat;
d. azokat a tűzkárokat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban

amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból
(pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőke-
zelésnek vetik alá, vagy füsthatásnak teszik ki, ideértve mindazon
vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyeken keresztül hasz-
nos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő, közvetítenek vagy vezet-
nek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt
károsodnak, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok tűztérbe
estek;

e. a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berende-
zésekben az elektromos áram hatására – akár fényjelenséggel,
akár anélkül – keletkező, a fenti definíció szerint tűznek nem mi-
nősülő károkat (pl. alkatrészek vagy rendszerek meghibásodása
túláram, túlfeszültség, zárlati hatások következtében, szigetelési
hibákra, elégtelen érintkezésre visszavezethető hibajelenségek,
valamint mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibáso-
dása).

Abban az esetben, ha a c. és d. pontok szerinti okok miatt más biztosított

vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a biztosító az átterjedő tűz

miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.

B. Villámcsapás
1.
Villámcsapás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapó-

dó villám erő- és hőhatása okoz a biztosított épületekben vagy a szabad-

ban tárolt vagyontárgyakban, illetve ha az épületbe becsapódó villám az

épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

A biztosító nem téríti meg a villámcsapás által okozott kárt, ha az a
hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, vagy a meglévő vil-
lámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt keletke-
zett.

2.
A biztosító – a káresemény időpontjában a biztosított tevékenységé-
nek megfelelően kialakított és üzemelő túlfeszültségvédelmi rend-
szer megléte esetén, ideértve a kisfeszültségű hálózatról (maximum
400 V) üzemeltetett, mikroelektronikát is tartalmazó eszközök, be-
rendezések készülékvédelmét – megtéríti a villámcsapás miatti túlfe-

szültség vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gé-

pekben, készülékekben és berendezésekben keletkezett károkat, illetve ha

ezen okból az előbbiekben felsorolt vagyontárgyakban tűz keletkezik, és az

más vagyontárgyra átterjed, az átterjedő tűz miatt a más biztosított va-

gyontárgyban keletkező károkat. Jelen fedezet kizárólag az üzembe
helyezett – működőképes – biztosított műszaki berendezésekre, fel-
szerelésekre és gépekre – kivéve járművek – vonatkozik.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az elektromos (elektronikus)
gépekre, készülékekre és berendezésekre a biztosítási szerződésben
meghatározott limitösszegig, ennek hiányában ezen vagyontárgyak
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összesített biztosítási összegének 15%-áig, ezen összegen belül a
Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei VII. és VIII. fe-
jezeteiben meghatározottak szerint áll fenn.

3.
Amennyiben a villám becsapódási helye a kár helyszínén nem álla-
pítható meg, a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak vil-
lámcsapás következtében keletkezhetett.

C. Robbanás
Jelen feltételek tekintetében robbanás a gázok vagy gőzök terjeszkedési

hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkező erőmegnyilvánulás. Egy tar-

tály (kazán, csővezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata

olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskü-

lönbség hirtelen egyenlítődik ki.

Ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai reakció idézi elő, akkor a tar-

tályban keletkező károkat a biztosító akkor is megtéríti, ha annak falazata

nem reped szét.

A biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg a robbanó-
anyagok felrobbanása miatt bekövetkező károkat. A kockázatvise-
lés helyén kívüli – nem a biztosított rendelkezése alá tartozó léte-
sítményekben bekövetkező – robbanóanyag miatti robbanás által
okozott károk térítésére csak akkor szükséges külön megállapodás,
ha a biztosítottnak a szerződéskötéskor tudomása volt, illetve tudo-
mása kellett, hogy legyen a robbanóanyag létezéséről vagy haszná-
latáról.
A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
a. belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint

elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkező gáz-
nyomás miatt keletkeznek;

b. az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centri-
fugális erő, csőtörés) következtében keletkeznek;

c. tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása
miatt keletkeznek;

d. légi járművek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek.

D. Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek
vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása és ezen ese-
mények miatti tűz vagy robbanás
Jelen feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a személyzet által

irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy

lezuhanása, valamint az ezen események miatti tűz vagy robbanás.

E. Vihar
1.
Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket legalább 15 m/s

sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyak-

nak a biztosított vagyontárgyakkal történő ütközése okoz. Amennyiben

ez a szélsebesség a kár helyszínére vonatkozóan nem igazolható, a biz-

tosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak vihar következtében kelet-

kezhetett.

2.
A biztosító nem téríti meg:
a. a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban

keletkezett károkat, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megálla-
podás van érvényben;

b. a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek
külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett káro-
kat;

c. a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő be-
áramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar követ-
keztében keletkeztek;

d. az időjárási védelem céljából alkalmazott védőtetőkben, ezek áll-
ványzatában, illetve bármilyen épület (építmény) üvegezésében
keletkezett, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által
okozott károkat;

e. teraszokon, kerthelyiségekben, bérelt közterületeken használt
elektromos, elektronikai, hírközlési, informatikai felszerelések-
ben és egyéb berendezési tárgyakban keletkezett károkat;

f. napelemekben, napkollektorokban keletkezett károkat;
g. hullámverésnek kitett kikötői létesítményekben, halastavakban,

víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (pl. gát,
zsilip) keletkezett károkat;

h. a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat.

F. Felhőszakadás
1.
A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a
kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért meny-
nyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,75 mm/perc ér-
téket elérte, illetve meghaladta vagy 24 óra alatt a 30 mm-t elérte,
illetve meghaladta.

2.
Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhő-

szakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással,

elöntéssel – ideértve a természetes és mesterséges elvezető rendszerek

elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban

okoz.

3. A biztosító nem téríti meg:
a. a talajszint alatti helyiségekben levő vagyontárgyakban keletke-

zett károkat;
b. az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió);
c. az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkező ká-

rokat;
d. a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz által okozott károkat.

G. Jégverés
1.
Biztosítási eseménynek minősül a jégszemek formájában lehulló csapadék

által okozott törés vagy deformációs sérülés.

2.
A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és me-
legágyak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket
(pl. fólia, ponyva) – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn

keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhe-

lyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.

3.
Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a
biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.

4.
A biztosító nem téríti meg:
a. az üvegezett felületekben, valamint nyílászárók üvegezésében

keletkezett töréskárokat;
b. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának el-

mulasztása miatt következtek be.

H. Hónyomás
1.
Biztosítási eseménynek minősül a nagy mennyiségben felgyülemlett hó sta-

tikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkező törés vagy de-

formációs sérülés.

2.
A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és me-
legágyak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket
(pl. fólia, ponyva) – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn

keresztül beáramló csapadék által az épületben (építményben) elhelyezett



14

biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg, ideértve az épü-

letek (építmények) vagy azok részeinek biztosítási esemény miatti

összeomlása, ledőlése során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett

károkat is.

3.
Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a
biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.

4.
A biztosító nem téríti meg:
a. az üvegezett felületekben, valamint a nyílászárók üvegezésében

keletkezett károkat;
b. az esővíz elvezető csatornákban, hófogókban keletkezett káro-

kat;
c. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet nem megfelelő mére-

tezése vagy karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.

I. Árvíz
1.
Árvíz biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos
jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek,
továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak víz-
szintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelke-
dik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesí-
tettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított
vagyontárgyakban kárt okoz.

2.
A biztosító megtéríti az árvízvédelmi töltés tengelyétől számított
100 méteren belül jelentkező fakadóvíz és átszivárgás miatti károkat
is, amennyiben azok az árvíznek minősülő biztosítási eseménnyel
összefüggésben keletkeznek.

3.
A biztosító nem téríti meg:
– a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi

hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi
medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek mi-
nősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat, továbbá

– a talajvíz;
– a belvíz;
– az árvízvédelmi töltés mentén a töltés tengelyétől számított

100 méteren kívül jelentkező fakadóvíz és átszivárgás miatt ke-
letkező elöntési károkat, beleértve az elsődleges és következmé-
nyi károsodásokat is.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az árvízzel kapcsolatos azon költ-
ségekre, amelyeket a biztosított részére mint árvízkárosultnak a kü-
lönböző hatóságok, szervezetek az árvízkárok helyreállításával kap-
csolatban kifizetnek, illetve kifizethetnek, ha azt az árvízkárosult
igényli.
A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének
napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn
belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselé-
se nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várako-
zási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

4.
Fogalmi meghatározások
Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület,
amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagy-
vízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult
legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder
rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.
Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvé-
delmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.
Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek

(völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így
azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti.
Vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített
talajú területek, így különösen:
– a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, ame-

lyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszere-
sen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak;

– a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mo-
csaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet
borítja, de a talaj tartósan vízzel telített;

– a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völ-
gyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az idő-
szakos elöntés jellemző;

– a folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelen-
legi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmé-
lyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére
vezethető vissza.

Mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan terü-
letek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek
minősített árvízvédelmi töltés épült.
Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvé-
delmi vízi-létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulé-
kos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetéssze-
rű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

J. Földrengés
1.
Biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén az EMS
(Európai Makroszeizmikus Skála) VI. fokozatát elérő vagy azt meg-
haladó földrengés okoz károsodást a biztosított vagyontárgyakban.

Európai makroszeizmikus skála

Rengés
erősségének

fokozata
A földrengés egyes fokozatainak jellemző hatásai

I.
Nem érezhető: Nem érezhető, még a legkedvezőbb
körülmények között sem.

II.
Alig érezhető: A rezgést csak egy-egy, elsősorban
fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb
emeletein.

III.
Gyenge: A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg
épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge
remegést éreznek.

IV.

Széles körben érezhető: A rengést épületen belül so-
kan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred.
A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények
megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.

V.

Erős: A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a sza-
badban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhá-
nyan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a
felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, po-
harak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak
felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak.

VI.

Kisebb károkat okozó: Épületen belül szinte minden-
ki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül
sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb
tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban
keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, ki-
sebb vakolatdarabok lehullanak.

VII.

Károkat okozó: A legtöbb ember megrémül, és a sza-
badba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok
tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsé-
kelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban,
kémények ledőlnek.
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A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének
napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn
belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselé-
se nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várako-
zási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

2.
Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló és az MTA Geodéziai és
Geofizikai Kutatóintézete Szeizmológiai Obszervatóriuma által egy-
mással okozati összefüggésben állónak nyilvánított, 72 órán belül
bekövetkezett rengések sorozata egyetlen biztosítási eseménynek
minősül.

3.
A biztosító nem téríti meg:
a. a freskókban és falfestményekben keletkezett károkat;
b. a földrengés miatt keletkező árvíz (áradás) által okozott károkat;
c. a mesterséges úton létrehozott földrengések (például föld alatti

robbantás) által okozott károkat.

4.
A biztosító egy káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezett-
sége a szerződésben meghatározott limitösszegig – ennek hiányá-
ban a biztosítási összegig – terjed.

K. Szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg
beomlása
1.
Sziklaomlás, kőomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat

a károkat, amelyeket a lehulló (legördülő), elmozduló szikladarab, kőzetda-

rab, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg a föld ásványi anyagainak feltárása során,
illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat.

2.
Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a

felszíni talajrétegek lejtőirányú lassú vagy hirtelen bekövetkező elmozdulá-

sa okoz.

A biztosító nem téríti meg az épületek (építmények) alatti feltölté-
sek ülepedése, a geotechnikai körülményeknek nem megfelelő ala-
pozás, illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt ke-
letkezett károkat.

3.
Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azo-

kat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás

miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövet-

kező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem

szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.

A biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az ismeretlen üreg

beomlása bányában, bányászati tevékenység közben vagy elhagyott
bányában történt.

L. Járművek ütközése
1.
Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek (építmények) és a

hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), me-

lyet sínen közlekedő vagy közúti jármű nekiütközése okozott.

2.
A biztosító nem téríti meg:
a. az olyan járművek által okozott károkat, amelyeket a biztosított,

a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkaválla-
lója üzemeltet;

b. a járművekben keletkezett károkat.

M. Vezetékes vízkár
1.
Vezetékes vízkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket az épüle-
ten belüli – illetve a telephelyen (ingatlanon) belüli – víz-, szennyvíz-

és csapadékvíz-vezetékek, a csatlakozó melegvíz szolgáltató- és központi

fűtés rendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények

és készülékek törése (ideértve a korrózió miatti törést is), repedése és ki-

lyukadása miatt kiáramló víz, illetve gőz a biztosított vagyontárgyakban

okoz, ideértve, ha a kiáramlás elkerülhetetlen következményeként a bizto-

sított vagyontárgyak megsemmisülnek vagy megrongálódnak.

2.
A biztosító megtéríti továbbá

a. a be- és elvezető vezetékek – kivéve az ezekhez csatlakozó berendezé-

sek és szerelvények – tömítési hibái miatt keletkező károkat, valamint a

tömítési hiba javítási költségeit;

b. az elvezető csövek dugulása miatt keletkező károkat, valamint a dugu-

lás elhárításának költségeit;

c. az 1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 6 m új cső beszerzési és

annak behúzási költségeit.

3.
A biztosító nem téríti meg:
a. a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
b. a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízveszteség, elmaradt haszon;
c. talajvíz, árvíz vagy más időjárási hatások miatt összegyűlt víz által

okozott károkat;
d. a talajszint alatti helyiségekben tárolt vagyontárgyakban kelet-

kezett károkat;
e. sprinkler berendezések és önálló tűzivíz hálózatok csőtörése, il-

letve szabályszerű működése miatt keletkezett károkat;
f. a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben

(csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, bojle-
rek) keletkezett károkat;

g. a nem használt épületek (építmények), berendezések és gépek
vezetékeinek – a víztelenítés elmulasztása miatti – fagykárait, il-
letve ezek következményi kárait;

h. az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az
ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

N. Tűzoltó berendezés kilyukadása
1.
A biztosító megtéríti a telephelyen belül létesített tűzoltó rendszer(ek)

(sprinkler, illetve önálló tűzivízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes

működése miatti vízkiáramlás által a biztosított vagyontárgyakban keletke-

zett károkat.

2.
A biztosító nem téríti meg:
a. a tűzoltó rendszerben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben

keletkezett károkat;

Rengés
erősségének

fokozata
A földrengés egyes fokozatainak jellemző hatásai

VIII.

Súlyos károkat okozó: Bútorok felborulnak. Sok ha-
gyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a fa-
lakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület
részlegesen összedől.

IX.
Pusztító: Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdül-
nek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány tel-
jesen romba dől.

X. Nagyon pusztító: Sok hagyományos épület összedől.

XI. Elsöprő: A legtöbb épület összedől.

XII.
Teljesen elsöprő: Gyakorlatilag minden építmény
összedől.
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b. a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási
vagy építési/szerelési munkák során keletkezett károkat.

O. Füst és hő
1.
A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy

szárító-berendezésekből hirtelen, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és

hő hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2.
A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
a. magában a füstöt, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezé-

sekben) keletkeztek;
b. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag

esztétikai károk;
c. a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyak-

ban keletkeztek.

P. Idegen tárgyak rádőlése
A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonosi, felügyeleti körén
kívül eső vagyontárgyak vagy természetes képződmények biztosí-
tott vagyontárgyakra történő rádőlésével okozott károkat.

V. Kizárások

A PVÁSZF általános kizárásain, valamint a biztosítási események fe-
jezet(ek)ben meghatározott kizárásokon túlmenően a biztosító szol-
gáltatási kötelezettsége – tekintet nélkül a keletkezés okára – nem
terjed ki azokra a károkra, amelyek:
a. tartós időjárási hatások miatt keletkeztek;
b. a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak,

amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyá-
solják;

c. a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatré-
szei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt
keletkeztek;

d. a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányos-
ságok miatt keletkeztek, melyekről a biztosított (szerződő) tu-
dott vagy tudnia kellett;

e. az épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések
avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az
építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati
összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja,
hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;

f. bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költ-
ségek formájában jelentkeznek;

g. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gaz-
dasági hátrányként (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifize-
tett bér vagy egyéb veszteség) jelentkeznek.

VI. A biztosított kötelezettségei biztosítási esemény
bekövetkezésekor

1.
A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után

haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon
belül be kell jelentenie a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg

kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartal-

mának ellenőrzését.

2.
A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapo-

tán a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legfel-

jebb a bejelentéstől számított 5 napon belül csak a kárenyhítéshez
szükséges mértékig változtathat.

3.
Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül

nem történik meg a kár szemlézése, akkor a biztosított (szerződő) intéz-

kedhet a javításról, vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javí-
tásnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berende-
zéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg
kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik.

VII. Biztosítási szolgáltatás és a biztosító teljesítése

1.
A biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg

képezi, mégpedig oly módon, hogy a biztosítási szolgáltatás a biztosítási

szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vo-

natkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik.

A biztosító szolgáltatási kötelezettségét külön is korlátozhatja biztosítási

eseményekre és/vagy biztosított vagyoncsoportokra vonatkozóan, kártérí-

tési limit megadásával. Ebben az esetben a biztosító szolgáltatási (kártérí-

tési) kötelezettségének felső határa a kártérítési limit.

A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy

meglétét és értékét.

Ha egy biztosítási tétel (vagyoncsoport) alatt több vagyontárgy van bizto-

sítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy ke-

zeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

2.
A biztosító a vagyontárgy teljes (totál) kára esetén a biztosítási szolgáltatás

megállapításánál a vagyontárgynak a biztosítási esemény bekövetkezésé-

nek időpontjában a III. fejezet alapján meghatározható biztosítási értékét

veszi figyelembe, a biztosítási összeg mértékéig.

A biztosító a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodás mértékének

megfelelő – a biztosítási esemény napja szerinti – javítási, illetve helyreállí-

tási költségeket veszi alapul.

A biztosító a biztosítási szolgáltatás megállapításánál nem veszi fi-
gyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki haladás
miatti többletköltségeket.
A biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve

nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyon-

tárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei annak III. feje-

zet alapján számított biztosítási értékét elérik vagy meghaladják.

3.
A biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az
összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy időértéke emel-
kedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző időértékhez ké-
pest, kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási értéke az új érték.

4.
Beruházásokban, illetve felújítások során bekövetkezett károkat a
biztosító a kár időpontjáig ténylegesen felmerült beruházási költsé-
gek alapján – a káridőponti befejezési ár, illetve előállítási vagy építési költ-

ségek, valamint ezen tételekre meghatározott biztosítási összeg figyelem-

bevételével – téríti meg.

5.
Muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetén a biztosí-
tó a biztosítási szolgáltatás megállapításánál a restaurálási (helyreállítási)

költségeket, de maximum a biztosítási esemény bekövetkezése idő-
pontjában megállapítható forgalmi értéket veszi alapul.

6.
Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosító – ezen va-
gyontárgyak biztosítási összegén belül – a keletkezett kárt olyan
mértékben téríti meg, amilyen mértékben a biztosított a hatályos
jogszabályok alapján azt megfizetni tartozik. A térítés felső határa a
vagyontárgy káridőponti időértéke. A biztosított és a károsult (tulajdo-

nos) között létrejött – a kártérítési összegre vonatkozó – megállapodás a

biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére. A biz-

tosító a vagyontárgyra megállapított kártérítési összeget a biztosított ré-

szére fizeti ki.
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7.

Nádtetős épületek, építmények vihar, felhőszakadás, jégeső és hónyomás

kárait a biztosító kizárólag csak abban az esetben téríti meg, ha a kár idő-

pontjához képest, a nádból készült héjazati szerkezetet legfeljebb

7 éven belül újratűzdelték.

8.

Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban nem biztosítási esemény miatti

rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradandó érték-

csökkenés állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény

miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a biztosító a vagyon-

tárgy – a fentiek miatti – csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek.

9.

A biztosított vagyontárgy biztosítási eseményt követő helyreállításából ke-

letkező értékmódosulása is befolyásolja a vagyontárgy káridőponti biztosí-

tási értékét.

10.

Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön

létre, a biztosító az eredeti állapot helyreállításának számított (be-

csült) költségeit téríti meg. Egy falsík és mennyezet vagy két falsík felü-

letképzésének károsodása esetén a biztosítási szolgáltatás összege az egész

helyiség felületképzésének helyreállítása alapján kerül megállapításra, a

káridőponti állapot szerinti, a III. 2. pont alapján meghatározott biztosítási

érték figyelembevételével.

A hazai kereskedelemben nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biz-

tosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyan-

azon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi

figyelembe.

11.

A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetében

(ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is)

azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a

többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése miatt el-

szenvedtek.

12.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

a. a tűz- és munkavédelmi szabályok megszegése, a vonatkozó szab-

ványoknak és egyéb előírásoknak be nem tartása miatt keletkeztek;

b. bekövetkezése a biztosított vagy képviselője számára előrelátha-

tó volt, illetve a kárveszély felismerése tőlük elvárható lett volna;

a szerződésben képviselőnek kell tekinteni a biztosított vezető,

továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó

munkakört betöltő alkalmazottait, megbízottait, tagjait, illetve

testületeit;

c. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből, piacvesztésből vagy

a biztosított reputációjának csökkenéséből adódtak;

d. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újra-beszerzése, helyreállí-

tása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítés-

ként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve

visszaigényelhetők.

A biztosító nem téríti meg továbbá

e. a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban fel-

merült, a következőkben felsorolt többletköltségeket:

– éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt

felmerült túlóra költségeit;

– expressz- és speciális szállítások fuvardíjait;

– légi szállítások többletköltségeit;

f. a biztosított részére más módon (garancia, jótállás, kártérítés

stb.) megtérülő károkat;

g. az élő szervezetek, élőlények:

– bármely biztosítási esemény következtében keletkező sérülése,

megbetegedése gyógyításának költségeit;

– bármely biztosítási esemény miatti elpusztulása, elhullása
miatt bekövetkezett károkat, ha az elpusztulás, elhullás nem a
biztosítási esemény bekövetkezésével egyidejűleg történt;

h. bitumenes hullámlemez tetőzetben (héjalásban) – pl. Onduline,
Bituwell – vihar, jégeső, felhőszakadás vagy hónyomás miatt ke-
letkeznek.

13.
A biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat a biztosító csak
annyiban köteles megtéríteni, amennyiben a kárt szenvedett va-
gyontárgyak a biztosított üzemmenetével kapcsolatosak, illetve
amely biztosított vagyontárgyak kockázatviselés helyén történő tá-
rolása a kár időpontjában indokolt és szükséges volt.

14.
A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg,
ha az általános forgalmi adót a biztosítási összeg meghatározásánál
figyelembe vették, továbbá a biztosított az adó visszaigénylésére nem
jogosult és a vagyontárgy helyreállításra, illetve pótlásra került, vala-
mint olyan számla kerül benyújtásra, amelyen feltüntetik az általános
forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

15.
Egy káreseménynek minősülnek azok a károk, amelyek ugyanazon biztosí-

tási eseményből eredően 72 órán belül keletkeznek.

VIII. Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése

1.
A biztosító megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási ese-
mények bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerült
és igazolt, a következőkben felsorolt többletköltségeket:
a. a kárenyhítés költségeit: az oltás és mentés költségeit, beleértve az ide-

gen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a

közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kö-

telezett szervezet vagy személy szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;

b. a kárenyhítés költségei akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés

nem vezetett eredményre;

c. a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését

szolgáló intézkedések költségeit, amelyek a károsodott vagyontárgy el-

szállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással,

az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepíté-

si vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kap-

csolatban merültek fel;

d. a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek – hacsak a ma-
radványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra – a kár-
helyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem
felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan en-
gedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;

e. a bontási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak meg-
maradt részeinek szükségessé váló elbontásával és azoknak a leg-
közelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával
kapcsolatban merültek fel;

f. a takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak
megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztítá-
sával kapcsolatban merültek fel;

g. a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása
(helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kap-
csolatban merültek fel.

A biztosító a kárenyhítés költségei közül kizárólag a fent felsorolt költ-
ségeket téríti meg a 2. pontban meghatározott összeghatáron belül.

2.
A VII. Biztosítási szolgáltatás és a biztosító teljesítése fejezetben
meghatározott biztosítási szolgáltatási összeg és a jelen pontban fel-
sorolt költségek összege együttesen legfeljebb 5%-kal haladhatja
meg a kárt kiváltó biztosítási eseményre meghatározott biztosítási
összeg vagy kártérítési limit értékét.
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IX. A biztosítási összeg változása kártérítés esetén

1.
A biztosító a kifizetett kártérítési összeggel nem csökkenti a biztosítási szer-

ződés szerinti biztosítási összeget (biztosítási időszakra meghatározott kár-

térítési limitet), kivéve az első kockázatra biztosított tételeket.

2.
a. Az első kockázatra biztosított tételek esetén az adott biztosítási

időszakra vonatkozó biztosítási összeg (éves kártérítési limit) az
ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási ese-
mény miatt kifizetett összeggel csökken.

b. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem bizto-
sít, azonban a biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás

hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

X. Hosszú távú szerződésre vonatkozó kiegészítő
feltételek

Jelen kiegészítő feltételek értelmében, ha a szerződő írásban nyilatkozik a

szerződés legalább 3 évre történő fenntartásának szándékáról, a biztosító

előzetes tartamengedményt ad az alábbiak szerint.

1.
Az előzetes tartamengedmény érvényesítése: a biztosító a szerződés en-

gedmények nélküli éves biztosítási díjából 10% díjengedményt ad, mellyel

mindig a tárgyévre (biztosítási időszakra) fizetendő díjat csökkenti.

2.
Amennyiben a szerződő fél a szerződést a 3 éves tartam alatt fel-

mondja, vagy a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnik, a szerződő

köteles a szerződés megszűnésének időpontjáig ténylegesen elszá-

molt engedmények összegét, de maximum a megszűnést megelőző

két évre vonatkozó engedmény összegét a biztosítónak megfizetni.

A szerződő fél a szerződés megszűnését követő 15. napig a biztosí-

tó részére egy összegben köteles a tartamengedményt visszafizetni.

3.

Abban az esetben, ha a szerződés létrejöttétől számított harmadik biztosí-

tási évfordulóig sem a szerződő, sem a biztosító nem él felmondási jogával,

az előzetes tartamengedmény újabb három évre, változatlan feltételekkel

érvényben marad.

4.

A 2. pontban foglaltaktól eltérően a szerződő nem kötelezhető az enged-

mény visszafizetésére:

a. ha a szerződés megszűnésére érdekmúlás vagy lehetetlenülés (PVÁSZF

VII. (4) pontja) bekövetkezése miatt kerül sor;

b. ha a szerződés eltérő tartalommal, illetve díjjal átdolgozásra kerül,

ebben az esetben azonban a biztosító az új szerződésnek megfelelően

az engedményt módosítja.

5.

Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetében a határozatlan tartamra

kötött biztosítások felmondására vonatkozó előírások – PVÁSZF VII. (5)

pont szerint – érvényben maradnak.

6.

Az előzetes tartamengedményt a szerződésben rögzíteni kell.
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A kiegészítő biztosítások megkötésének feltétele a Tűz- és elemi
károk biztosításának mint alapbiztosításnak a megkötése.
A Tűz- és elemi károk biztosításának mint alapbiztosításnak a meg-
szűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítások is megszűnnek. A
kiegészítő biztosítások megszűnése az alapbiztosítást és a többi ki-
egészítő biztosítást nem érinti. A biztosítási szerződés megszűnésé-
nek esetei nem vonatkoztathatók külön a kiegészítő biztosításokra.
A kiegészítő biztosítások a biztosítási szerződés módosításával szün-
tethetők meg.

TÖBBLETKÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
FELTÉTELEI

Jelen kiegészítő feltétel alapján – amennyiben a szerződő a megha-
tározott pótdíjat megfizette – a biztosító megtéríti a biztosítási szer-
ződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve
azzal kapcsolatban – felmerült és igazolt, a következőkben felsorolt
többletköltségeket, a jelen kiegészítő biztosítás első kockázati
összegének erejéig, az alábbiak szerint:
a. a javítások (helyreállítások) és pótlások többletköltségeit, ame-

lyek túlóra, éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka
következtében merültek fel, feltéve, hogy a biztosító a többlet-
költségeket igénylő javítások (helyreállítások) elvégzését, illetve
a pótlást jóváhagyta;

b. az expressz és speciális szállítások fuvardíjainak többletköltsé-
geit;

c. a légi szállítások többletköltségeit.

TALAJSZINT ALATTI HELYISÉGEKBEN TÖRTÉNŐ
TÁROLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A biztosító – amennyiben a szerződő a meghatározott pótdíjat meg-
fizette – a biztosítási fedezetet kiterjeszti a talajszint alatti helyiségekben

levő, illetve tárolt, a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei-

nek IV. Biztosítási események F. Felhőszakadás, valamint M. Vezetékes víz-

kár események bármelyike miatti vízelöntés okozta kárainak megtérítésére

a következőkben részletezett feltételekkel.

1.
A biztosított vagyontárgyakat – kivéve az épületek, építmények vagyon-

csoportba tartozó vagyontárgyakat, a szerkezetileg beépített épület- és bel-

sőépítészeti elemeket, a vállalkozási céllal üzemeltetett nagyháztartásigé-

peket, valamint a bútorzatot – a helyiség padozatától legalább 40 cm ma-

gasságban kell tárolni.

2.
Nem fedezi a biztosítás
a. a párásodás, gombásodás, penészesedés miatti károkat;
b. a szakszerűtlen tárolásból eredő károkat;
c. az „Okmányok és dokumentumok pótlási költségei biztosításá-

nak kiegészítő feltételei” alapján biztosított vagyontárgyakban
keletkezett károkat, amennyiben azok tárolása megoldható lett
volna legalább talajszinten lévő helyiségben.

3.
A felhőszakadás miatti károk esetében a Tűz- és elemi károk biztosításának

Különös Feltételek IV. fejezetének F. Felhőszakadásra vonatkozó 3. a. pont-

ja, vezetékes vízkár esetében a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös

Feltételek IV. fejezetének M. Vezetékes vízkárra vonatkozó 3. d. pontja sze-

rinti kizárás nem kerül alkalmazásra.

4.
A fedezetre vonatkozó káreseményenkénti kártérítési limit az első
kockázati összeg 50%-a, az évenkénti kártérítés felső határa pedig
az első kockázati összeg.

OKMÁNYOK ÉS DOKUMENTUMOK PÓTLÁSI KÖLTSÉGEI
BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A biztosító kockázatviselése – amennyiben a szerződő a meghatá-
rozott pótdíjat megfizette – az első kockázat összegének erejéig ki-
terjed a biztosított saját tulajdonát képező:
– a kockázatviselési helyen megrongálódott vagy megsemmisült

dokumentumainak a káridőpontban aktuális újra-beszerzési
(pótlási) költségeinek;

– megrongálódott vagy megsemmisült okmányai újra-beszerzésé-
nek illetékköltségeinek

megtérítésére, amennyiben a kár a biztosítási szerződés szerinti va-
lamely biztosítási esemény miatt következett be.
Jelen kiegészítő feltételek tekintetében dokumentumnak minősülnek
az iratok, tervek, üzleti könyvek, dokumentációk, rajzok, bérleti, szaba-
dalmi, licencia, kiadói, szerzői, márka, védjegy és egyéb jogok leiratai.
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan dokumentumok-
ra, melyek pótlása csak azoknak a biztosított által történő újra-
előállítása révén valósulhat meg.
A fedezet nem terjed ki továbbá számítógépek egységein, tárolóin,
integrált vagy hordozható periféria egységein, illetve egyéb elekt-
ronikusan írható és/vagy olvasható adathordozókon lévő dokumen-
tumokban keletkezett károkra.
Ha a káresemény bekövetkezése után fél évvel a károsodott do-
kumentációk, okmányok pótlása nem történik meg, akkor térítés
legfeljebb ezen vagyontárgyak anyagértékéig terjed. Ha a helyreál-

lítás időtartama a biztosítottól független ok miatt a fél évet meghaladja,

a helyreállítás kezdetét ezen ok megszűnésének időpontjától kell számí-

tani.

ÜGYFELEK ÉS VÁSÁRLÓK, MUNKAVÁLLALÓK
HASZNÁLATI TÁRGYAI BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
FELTÉTELEI

1.
A biztosító kockázatviselése – amennyiben a szerződő a meghatározott
pótdíjat megfizette – az első kockázati összeg erejéig kiterjed a bizto-

sítási szerződés szerinti biztosítási események miatti

a. a biztosított ügyfeleinek, vásárlóinak;
b. a biztosított munkavállalóinak;

c. a biztosítottnál lebonyolított – az a. és b. pontba nem tartozó – hivata-

los látogatáson résztvevőknek

személyes használati tárgyaiban (kivéve gépjármű) keletkezett dologi károk

megtérítésére.

2.
Jelen kiegészítő feltétel tekintetében a biztosított ügyfelének, vá-
sárlójának az a személy minősül, aki a biztosított telephelyen a biz-
tosított által nyújtott szolgáltatás igénybevételének szándékával je-
lent meg. Hivatalos látogatónak minősül az a személy vagy személy

KIEGÉSZÍTŐ VAGYONBIZTOSÍTÁSOK FELTÉTELEI

Az OTP Csoport partnere
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képviselője, akinek a biztosított telephelyen tartózkodása a biztosí-
tott rendes üzemmenetével kapcsolatosan történt a biztosítottal
egyeztetett időpontban.

3.
A biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az olyan vagyon-
tárgyakban keletkezett, amelyeket a kockázatviselés helyén a sze-
mélyes használat szokásos mértékét meghaladó mértékben tartot-
tak, illetve amelyek munkahelyen tartása nem volt indokolt.
A biztosító kártérítési kötelezettsége káreseményenként az aktuális
első kockázati összeg erejéig terjed, károsultanként (ügyfelenként, vá-
sárlónként, munkavállalónként) azonban legfeljebb 50 000 forintig.

4.
A limitösszegen belül a biztosító a károsodott vagyontárgyak kár-
időponti értékéig kötelezhető azok ténylegesen keletkezett kárai-
nak megtérítésére.

RECEPTEK ÉS VÉNYEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
FELTÉTELEI

A biztosító – feltéve, hogy a szerződő a vonatkozó díjat megfizette – meg-

téríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezé-

se során a vényekben, receptekben – azok megsemmisülésével – keletke-

zett károkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól – biztosítási támo-

gatás címen – követelt mértékben, de maximum a biztosítási ajánlaton
feltüntetett értékhatárig (első kockázati összegig), mely telephe-
lyenként nem lehet magasabb mint 5 000 000 Ft.

BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁS ÉS KÜLDÖTTRABLÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTÔ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szolgáltatá-

si kötelezettsége kiterjed a betöréses lopás, valamint a rongálás, a rablás és

a küldöttrablás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk

megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

Biztosított vagyontárgyak meghatározása betöréses
lopás és rablás biztosítása esetében

1. Biztosítható vagyontárgyak, vagyoncsoportok
Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában,

adatközlőiben meghatározott, a Tűz- és elemi károk biztosításának Kü-
lönös Feltételei szerint is biztosított vagyontárgyak (vagyoncsoportok) a

következő csoportosításnak megfelelően:

a. Saját tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok):

– műszaki berendezések, felszerelések, gépek, forgalmi engedélyhez

nem kötött járművek;

– készletek: anyagok, áruk, befejezetlen termelés, félkész és késztermékek;

– egyéb saját tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti

részletezésnek megfelelően. A szerződés szerinti részletezés az
ajánlatban vagy az ajánlat mellékletét képező egyéb adatköz-
lő lapon, az egyéb vagyontárgyak egyértelmű azonosítására al-
kalmas módon történő felsorolásával valósul meg.

b. Pénz- és értékkészletek, melyek a biztosított üzemmenetével kapcsola-

tosak, illetve amelyeknek a kockázatviselés helyén történő tárolása in-

dokolt és szükséges:

– készpénz, értékpapír;

– értékcikkek;

– saját tulajdonú értéktárgyak;

– javításra, feldolgozásra átvett értéktárgyak;

– bizományba átvett értéktárgyak;

– egyéb értéktárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfele-

lően. A szerződés szerinti részletezés az ajánlatban vagy az
ajánlat mellékletét képező egyéb adatközlő lapon, az egyéb
vagyontárgyak egyértelmű azonosítására alkalmas módon tör-
ténő felsorolásával valósul meg.

Értéktárgyaknak minősülnek: a drágakövek, nemesfémek, igazgyön-

gyök, valamint ezek felhasználásával készült tárgyak (ékszerek, dísztár-

gyak stb.), márkás porcelánok (készletek), továbbá műtárgyak (művésze-

ti alkotások) vagy védett műkincsek, általánosan elfogadott gyűjtőérték-

kel bíró gyűjtemények, antik bútorok és egyéb antik vagyontárgyak.

Értékcikknek minősülnek: az egyszerű átruházással átadható,
önmaga újraelőállítási értékétől független értéket képviselô ér-
tékcikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek) vagy egy szolgáltatás
árát megtestesítô értékcikkek (pl. jegyek, telefonkártyák, üdülé-
si csekk, étkezési jegy).

c. Idegen tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok):

– bérelt műszaki berendezések (felszerelések, gépek, forgalmi enge-

délyhez nem kötött járművek);

– javításra, feldolgozásra átvett vagyontárgyak;

– bérmunkára átvett vagyontárgyak;

– bizományba átvett vagyontárgyak.

2. Biztosítási összegek
Az ajánlatban – vagyoncsoportonként – meghatározott biztosítási összeg-

nek meg kell felelnie:

a. a biztosítható teljes vagyonérték figyelembevételével, a vagyontárgyak

biztosítási értékének:

– műszaki berendezések, felszerelések, gépek és egyéb saját vagy ide-

gen tulajdonú vagyontárgyak esetében;

b. az egy éven belül előforduló maximális (csúcs) értéknek:

– készletek;

– idegen tulajdonú vagyontárgyak (pl. javításra, feldolgozásra, bér-

munkára, bizományba átvett stb.);

– készpénz, értékpapír, értékcikkek, valamint értéktárgyak esetében.

A biztosítási összeg(ek) fentiektől eltérő meghatározása esetében a biztosí-

tó csak a PVÁSZF IX. 2. (túlbiztosítás) és 3. (alulbiztosítás) pontja szerint kö-

telezhető a keletkezett kár megtérítésére.

I. Betöréses lopás és rongálás

1.
Betöréses lopás, ha az elkövető a lopás során a biztosítási szerződésben

megjelölt kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó

lezárt helyiségbe:

a. nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával erő-

szakos módon hatolt be;

b. nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, il-

letve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;

c. eredeti kulcs vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a be-

törés során a kulcsokhoz az a–b. pontok szerinti – egy másik épület

helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betö-

réses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott, fel-

téve, hogy a két esemény között eltelt idő alatt a kockázatviselési hely

védelme a zárak cseréjével nem volt megoldható;

d. a zárszerkezet álkulccsal vagy más – zárszerkezetek felnyitására alkalmas –

idegen eszközzel történő felnyitásával hatolt be, feltéve, hogy a biztosított

írásbeli hatósági zárszakértői véleménnyel igazolja, miszerint a kár időpont-

jában a zárszerkezet belső felületén keletkezett mechanikus elváltozások

álkulcs vagy más idegen eszköz használatától származnak.

2.
Betöréses lopás továbbá, ha az elkövető a kockázatviselés helyére olyan

időpontban jut be, amikor a biztosítási szerződés záradékaiban meghatáro-

zott biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatar-

tási idő), azaz az elkövető nem az 1. a–d. pontban leírtak szerint hatolt be,

de ott a helyiség ajtaját vagy a tárolókat feltörte.

3.
Ha a vagyontárgyak, ideértve a készpénzt és értékpapírokat is, külön meg-

állapodás szerint csak zárt tárolókban (pl. lemezszekrény, lemezkazetta, be-

épített páncélkazetta, bútorszéf, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor

e vagyontárgyak eltulajdonítása csak akkor minősül betöréses lopásnak, ha

az elkövető a tárolók elhelyezésére szolgáló helyiségbe az 1. pontban meg-

határozottak valamelyike szerint hatolt be és ott az értéktárolókat:
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a. feltörte;

b. eredeti kulccsal vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket le-

zárt helyen (bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény) tá-

rolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolá-

si helyét feltörte;

c. álkulccsal vagy más – zárszerkezetek felnyitására alkalmas – idegen esz-

közzel felnyitotta, feltéve, hogy a biztosított írásbeli hatósági zárszakér-

tői véleménnyel igazolja, miszerint a kár időpontjában a zárszerkezet

belső felületén keletkezett mechanikus elváltozások álkulcs vagy más

idegen eszköz használatától származnak.

Nem minősül feltörésnek, ha a Mabisz ajánlásban rögzített telepíté-
si előírások be nem tartásával összefüggésben a tárolóeszközt annak
tartalmával együtt eltulajdonítják.

4.
Rongálás: ha az elkövető a biztosított épületekben elhelyezett vagyontár-

gyakban – azok eltulajdonítása nélkül – a betöréses lopás kísérlete vagy el-

követése során, a kockázatviselés helyén szándékosan kárt okoz.

A biztosító a – jelen pontban részletezett – rongálási károkra a betö-
réses lopás- és rablásbiztosítás biztosítási összegének 1% mértékében
külön kártérítési limitösszeget határoz meg, amelyet a káresemény
bekövetkezésének időpontjában meglévő védettség alapján, a jelen
kiegészítő feltétel IV. fejezetében (Védelmi előírások és kártérítési li-
mitek) meghatározott limitösszegeken belül, azokkal összevontan kell
kezelni; a betöréses lopással és a rongálással okozott kár kártérítési
összege tehát összeadódik.

5.
A biztosító a biztosítási események elkövetésével kapcsolatban felmerülő

következő többletköltségeket téríti meg:

a. a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyisé-

gekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletke-

zett -– ide értve a szerkezetileg beépített nyílászárókat is – rongálási

károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges

romeltakarítást is;

b. a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt

tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk

helyreállításával kapcsolatos költségeket;

c. zárak cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkö-

vetés során eredeti kulcsot vagy kulcsmásolatot használtak;

d. a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még

akkor is, ha az nem vezetett eredményre;

e. egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes bizton-

sági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílásvédelem) költségeit, ameny-

nyiben ezen intézkedések megtételéhez a biztosító előzetesen hozzájárult.

A biztosító a kárenyhítés költségei közül kizárólag a fent felsorolt költsége-

ket téríti meg a 6. pontban meghatározott összeghatáron belül.

6.
A Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei VII. Biztosí-
tási szolgáltatás és a biztosító teljesítése fejezetben meghatározott
biztosítási szolgáltatási összeg és a jelen pontban felsorolt költségek
összege együttesen legfeljebb 5%-kal haladhatja meg a kárt kiváltó
biztosítási eseményre meghatározott biztosítási összeg vagy kártérí-
tési limit értékét.

7.
A pénz- és értékkészletek, értéktárgyak kárai esetén az egy biztosí-
tási esemény kapcsán a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
felső határa az azok tárolására szolgáló tárolóeszközre meghatáro-
zott kártérítési limit és a tárolóeszköz elhelyezésére szolgáló helyi-
ség védelmi szintjének megfelelő kártérítési limit közül a kisebb. Ha
a tárolóeszköz elhelyezésére szolgáló helyiség a kockázatviselés
helyén lévő épületben, építményben lévő egybenyíló helyiségek
egyike, akkor a helyiség védelmi szintjét az egy teret alkotó egybe-
nyíló helyiségek határoló falazata, födémszerkezete, padozata, üve-
gezései, ajtói és elektronikus védelme határozza meg.

8.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a PVÁSZF és a Tűz- és elemi
károk biztosítása Különös Feltételei kizárásain túlmenően – tekintet
nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:
a. olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkeztek, amelyeknél az I.

1–3. pontok valamelyike szerinti tényállás nem állapítható meg
(pl. lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárhiány);

b. automatákból hamis vagy nem az értéknek megfelelő érme, vagy
egyéb – érmét helyettesítő – tárgy segítségével eltulajdonított
áru és/vagy készpénzkárok.

II. Rablás

1.
Rablás, ha az elkövető biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítás vé-

gett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot, avagy élet

vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit ön-

tudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez.

Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a biztosított vagyontárgy megtartása végett

erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

2.
A biztosító kockázatviselése rablás kockázat tekintetében maximum
10 000 000 Ft-ig, de legfeljebb az eltulajdonított vagyontárgyak biz-
tosítási összegéig terjed.
A biztosító készpénz, értékpapír, értékcikk, betétkönyv, drágakövek,
nemesfémek, igazgyöngyök, érem- és bélyeggyűjtemények, illetve
ékszerek, arany és platina tárgyak rablás miatti kárait csak abban az
esetben téríti meg, ha azok a cselekmény elkövetésének időpontjá-
ban a következőkben felsorolt tárolási helyek valamelyikében:
– lemezszekrény;
– lemezkazetta;
– beépített páncélkazetta;
– bútorszéf;
– páncélszekrény
voltak elzárva a védelmi eszközök teljes védelmi lehetőségeinek ki-
használásával, ideértve a beépítési előírásokat is.
A biztosító kockázatviselése a tárolón kívül levő vagy a nem lezárt
tárolóban levő készpénz, értékpapír, értékcikk, betétkönyv, drága-
kövek, nemesfémek, igazgyöngyök, érem- és bélyeggyűjtemények,
illetve ékszerek, arany és platina tárgyak rablás miatti kárainak térí-
tésére maximum 2 500 000 Ft-ig, de legfeljebb az eltulajdonított va-
gyontárgyak biztosítási összegéig terjed.

3.
A biztosító a rablás elkövetésével kapcsolatban felmerülő következő több-

letköltségeket téríti meg:

a. a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyisé-

gekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletke-

zett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve

a szükséges romeltakarítást is;

b. a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt

tárlók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk hely-

reállításával kapcsolatos költségeket;

c. a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még

akkor is, ha az nem vezetett eredményre;

d. egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biz-

tonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílásvédelem) költségeit,

amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a biztosító előzetesen

hozzájárult.

A biztosító a kárenyhítés költségei közül kizárólag a fent felsorolt
költségeket téríti meg a 4. pontban meghatározott összeghatáron
belül.

4.
A Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételei VII. Biztosí-
tási szolgáltatás és a biztosító teljesítése fejezetben meghatározott
biztosítási szolgáltatási összeg és a jelen pontban felsorolt költségek
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összege együttesen legfeljebb 5%-kal haladhatja meg a kárt kiváltó
biztosítási eseményre meghatározott biztosítási összeg vagy kártérí-
tési limit értékét.

III. Küldöttrablás

1.
A küldöttrablás-biztosítás keretében a biztosító megtéríti az áru- és a pénz-

szállítók (küldöttek) ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési

(szállítási) területen, de kizárólag Magyarország területén belül – elkövetett,

a II. 1. pont szerinti rablás miatt keletkezett károkat. Küldött lehet maga a

biztosított, annak alkalmazottja és megbízottja.

2.
A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő igazolt átadá-

sával kezdődik és megszűnik a küldemény címzett általi igazolt átvételével.

3.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet a PVÁSZF és a Tűz- és elemi károk
biztosítása Különös Feltételei kizárásain túlmenően:
a. azokra a szállításokra, melyek nem felelnek meg a a jelen kiegészí-

tő feltétel IV. fejezet 8. pontjában rögzített szállítási előírásoknak;
b. ha 18 éven aluli vagy a szállításhoz és kísérethez nem alkalmas

(cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott
és/vagy érzékszervi képességeiben korlátozott és/vagy rokkant)
személyeket alkalmaznak őrként vagy kísérőként.

4.
A kiegészítő feltételek alapján a biztosító kockázatviselése kárese-
ményenként a biztosítási szerződésben küldöttenként meghatáro-
zott első kockázati összegig terjed.

IV. Védelmi előírások és kártérítési limitek

1.
A biztosító betöréses lopás biztosítási esemény kapcsán a biztosí-
tott telephely védelmi szintjének megfelelő kártérítési limitet al-
kalmaz.

2.
A kártérítési limit a biztosító összes, a káresemény kapcsán a jelen kiegé-

szítő feltétel szerint beálló szolgáltatási kötelezettségének az egyes va-

gyoncsoportokra meghatározott biztosítási összegen belüli korlátozását je-

lenti, beleértve a pénz- és értékkészletek vagyoncsoportra vonatkozó biz-

tosítási szolgáltatást is.

3.
A védelmi szinteket – és ezzel együtt a kártérítési limitet – a biztosított te-

lephely külső határoló szerkezeteinek, mint védelmi felületeinek a behato-

lással szembeni ellenálló képessége határozza meg. Az egyes védelmi fe-

lületekhez tartozó előírásokat „falak, födémek”, „üvegfelületek”, valamint

„ajtók” csoportosításban a 6. pont tartalmazza.

4.
Amennyiben a biztosított vagyontárgyak illetéktelen eltulajdonításá-
hoz a legalacsonyabb kártérítési limithez tartozó előírás szerinti véde-
lem leküzdésére sem volt szükség, úgy a biztosító betöréses lopás biz-
tosítási eseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

5.
A biztosító az egyes védelmi szintekhez – kártérítési limithez – tartozó elő-

írások meglétét a biztosítási szerződés létrejöttekor nem ellenőrzi, a kár-

esemény bekövetkeztekor azok megvalósulását a behatolás helyén vizsgálja.

6.
6.1. A kártérítési limit 1 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-

tolás elleni ellenállása legalább a 6 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: Nincs előírás.
Ajtók: Az ajtók zárását ajtónként legalább egy darab, törés elleni
védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár a zár jellemzőinek teljes
kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db
diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A
kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
Elektronikai védelem: Nincs előírás.
6.2. A kártérítési limit 5 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 ré-
tegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy leg-
alább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minősí-
tett ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempont-
jából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel védettek.
Ajtók: Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás
elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár – vagy egy darab 3
ponton záródó biztonsági (henger)zár – a zár(ak) jellemzőinek teljes
kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db
diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A
kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
Elektronikai védelem: Nincs előírás.
VAGY
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók mi-
nősített rácscsal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy
legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel ellátottak, biztonsági fóliával
védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.
Ajtók: Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás
elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár – vagy egy darab 3
ponton záródó biztonsági (henger)zár – a zár(ak) jellemzőinek teljes
kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db
diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A
kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére
szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző
rendszer működik.
6.3. A kártérítési limit 8 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 ré-
tegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy leg-
alább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minő-
sített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szem-
pontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve
azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel, vagy a leg-
alább 2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával vé-
dettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.
Ajtók: Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés elleni
védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik
legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasználásá-
val végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van
az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószer-
kezetek reteszhúzás ellen védettek.
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Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére
szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző
rendszer működik.
6.4. A kártérítési limit 15 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 ré-
tegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy leg-
alább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minő-
sített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szem-
pontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve
azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel, vagy a leg-
alább 2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával vé-
dettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.
Ajtók: Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás
elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az
egyik legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasz-
nálásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db dió-
pánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszár-
nyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére
szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző
rendszer vagy riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfel-
ügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.
6.5. A kártérítési limit 25 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 ré-
tegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy leg-
alább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minő-
sített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szem-
pontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve
azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy a legalább
2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával védettek
és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.
Ajtók: Az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább
25 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából
egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni.
Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített,
a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemezt kell alkal-
mazni.
Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni
védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik
legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasználásá-
val végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van
az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. Bevésőzár alkalmazá-
sa esetén az ajtólap külső oldala fémlemezzel meg van erősítve. A
kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek és kiemelés
elleni védelemmel rendelkeznek.
Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére
szolgáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó
távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer mű-
ködik.
6.6. A kártérítési limit 50 000 000 forint, ha a biztosítási esemény be-
következtének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület
az alábbi követelményeket kielégíti:
Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos átha-
tolás elleni ellenállása legalább a 38 cm-es – kisméretű téglából ké-
szült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.

Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-
nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 ré-
tegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy leg-
alább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minő-
sített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szem-
pontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve
azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy a legalább
2x5 mm vastag üvegezésen minősített biztonsági fóliával védettek
és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.
Ajtók: Az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább
40 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából
egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni.
Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített,
a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemezt kell alkal-
mazni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás
elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az
egyik legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasz-
nálásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db dió-
pánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. Bevésőzár
alkalmazása esetén az ajtólap külső oldala fémlemezzel meg van
erősítve. A kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szol-
gáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfel-
ügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.
6.7. A kártérítési limit 75 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekö-

vetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi

követelményeket kielégíti:

Falak, födémek: A falazatok, födémek, padozatok erőszakos áthatolás

elleni ellenállása legalább a 38 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör

fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.

Üvegfelületek: A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél

nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű,

egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm

vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy –

az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű

más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékűnek minősített biz-

tonsági üveggel vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezésen minősített biz-

tonsági fóliával védettek.

Ajtók: Az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 40 mm

vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű

ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fából készült tok ese-

tén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább

3 ponton rögzített ellenlemezt kell alkalmazni.

Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni
védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár (amelyek közül az egyik
legalább 3 ponton záródó) a zárak jellemzőinek teljes kihasználásával
végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz

rögzítve. Bevésőzár alkalmazása esetén az ajtólap külső oldala fémlemezzel

meg van erősítve. A kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.

Elektronikai védelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló

helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe

bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

Személyvédelem: A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épü-

letet, épületrészt a vagyontárgyak őrzésével megbízott személy (őr) őrzi. Az

őrnek az üzemmenet befejezésétől az üzemmenet megkezdéséig kell szol-

gálatban lenni. Az őrzéssel megbízható hivatalosan bejegyzett őrző-védő

vállalkozás is. Nem felel meg az őrzési előírásoknak, ha egy őr egyidejűleg

több telephely őrzését is ellátja.

7. Pénz- és értékkészletek biztosítása
7.1. Biztosítási szolgáltatás:

Pénz- és értékkészletek kára esetén a tényleges kárösszeg kerül megtérí-

tésre, melynek felső határa ezen készletek megjelölt biztosítási összege

vagy a kártérítési limit közül az alacsonyabb. A kamat- és árfolyamvesz-
teségeket a biztosító nem téríti meg.
Értékpapírok esetében a megjelölt biztosítási összeg vagy a kártérítési limit

közül az alacsonyabb összegen belül a hirdetményi eljárással kapcsolatos
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költségeket, valamint azok újra-előállítási költségét (ez utóbbiakat abban

az esetben, ha azok előállítása szükséges, és meg is történik), a Budapesti

Értéktőzsdén jegyzett értékpapírok esetében azok káresemény előtti utolsó

jegyzési árfolyam-értékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír-forgalma-

zók által közölt, a káresemény időpontjára vonatkozó átlagos vételi árfo-

lyamon számolt piaci árat, értékcikkek kára esetén azok névértékét, érték-
tárgyak esetén a forgalmi értéket téríti meg a biztosító.

7.2. Betöréses lopás kockázatra vonatkozó előírások és kártérítési limitek:

A vagyontárgyakat értéktárolóban kell tárolni. A biztosító kockázatviselé-

se legfeljebb az értéktároló Mabisz ajánlásban szereplő értékig áll fenn.

A Mabisz ajánlással nem rendelkező értéktárolókban elhelyezett értékre a

biztosító kockázatviselése az alábbiakban ismertetett káreseményenkén-
ti kártérítési limitekig terjed.

A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben az ér-
téktárolót a biztosítási esemény időpontjában nyitva vagy nem teljes
védelmi lehetőségeit kihasználva – ideértve a beépítésre vonatkozó
előírásokat is – tartották.
A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be továbbá, amennyi-
ben a vagyontárgyak tárolására szolgáló eszköz kulcsait azzal azo-
nos helyiségben tartották, és a jogtalan eltulajdonítás során az el-
követő azokat felhasználhatta.

8. A küldöttrablás kockázatra vonatkozó előírások (készpénz, érték-
papír szállítási előírásai)
A biztosító kockázatviselése a küldöttrablás biztosítási eseményre az alábbi

limitekig áll fenn:

A készpénz, értékpapír felvételével és szállításával megbízottak felelősség-

gel tartoznak az általuk átvett értékért. A megbízottak felelőssége addig

tart, amíg a készpénzt, értékpapírt a házipénztárba, bankba át nem adták,

és ott el nem helyezték.

Az 1-8. pontokban található fogalmak meghatározása

Védelmi felület
A biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló telephelyen található

épületbe (épületrészbe) történő, biztosítási eseményt megvalósító behato-

lás helye (pl. ajtó, ablak, falfelület).

Védelmi szint
A biztosító kockázatviselésének felső határát meghatározó, különböző vé-

delmi felületeken, különböző védelmi berendezések meglétét feltételező

védelmi kategória.

Kártérítési limit
A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén

megvalósult védelmi szint által meghatározott térítési felső határ, mely nem

lehet magasabb, mint a biztosítási összeg, és tartalmazza a biztosítónak az

egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerült valamennyi szolgáltatási

kötelezettségét.

Biztonsági zár
Biztonsági zárnak minősülnek az ilyen Mabisz ajánlással rendelkező zárak,

továbbá a legalább 5 csapos hengerzárak, a minimum 6 rotoros mágnes-

zárak, az egy- és kéttollú lamellás zárak, amennyiben az ún. variációs szá-

muk a 10 000-et meghaladja.

Minősített rács
A legfeljebb 10x30 cm-es osztású, legalább 12 mm átmérőjű köracélból,

vagy ezzel megegyező szilárdságú anyagból készült rács, amely 30 cm-

enként, de legalább 4 db falazókörömmel – a minimális beépítési mélység

10 cm – a falazathoz van erősítve vagy ezzel – az erőszakos áthatolás elleni

ellenállás szempontjából – egyenértékű műszaki megoldás.

Reteszhúzás elleni védelem
A kétszárnyú ajtók fix szárnyának rögzítését szolgáló tolóretesz függőlege-

sen mozgó részének oly módon való blokkolása, mely csak nyitott ajtó-

szárny esetén oldható fel.

Törés ellen védett biztonsági hengerzár
Törésvédetten szerelt a hengerzárbetét, ha a külső oldalon nem nyúlik ki az

ajtó, illetve a külső oldalról nem szerelhető kivitelű biztonsági vasalat sík-

jából.

Biztonsági üveg
A biztonsági üveg érvényes Mabisz ajánlás szerint érdemi behatoláskéslel-

tető ellenállása következtében a minősített rács kiváltására alkalmas.

Erőszakos áthatolás elleni ellenállás
A térelhatároló szerkezet (falazat, födém, padozat, üvegezés, rácsozat,

stb.) különböző (roncsolásos vagy szerelt) áthatolású célú bontással (vagy

ennek kísérletével) szembeni ellenálló képessége, mely az áthatoláshoz

szükséges időtartammal és erőkifejtéssel együttesen jellemezhető.

Bevésőzár
Az ajtólapba süllyesztetten szerelt zárszerkezet, ami fa ajtólap esetén az

ajtó betörés elleni ellenálló képességét jelentősen csökkenti.

Beépített páncélkazetta
A páncélkazetta a ráhegesztett körmökkel legalább 0,4 m3 betonba van

ágyazva, illetve a rögzítése – más beépítési mód esetén – ennek megfelelő.

Tűzmentes pénzszekrény
Kettősfalú, 1 mm-nél nagyobb lemezvastagságú acéllemezből készült szer-

kezet. A kettős fal (az ajtó is) legalább 50 mm térközű, mely hőszigetelő

anyaggal van kitöltve. A légmentesen záródó forgócsapos ajtó szúrózárral

és egy különleges, legalább 5 lamellás zárral ellátott.

Páncélszekrény
Kettősfalú, legalább 4 mm lemezvastagságú acéllemezből folyamatos he-

gesztéssel készített szerkezet. Oldalainak és ajtóinak legalább 70 mm tér-

közzel kell rendelkezni. A kettős fal között B-200-as gyöngykavics-beton

vagy más, azonos szilárdságú, illetve hővezető képességű töltőanyag he-

lyezkedik el. Az ajtó illeszkedési tűrése maximum 0,5 mm. Az ajtó forgó-

csapjai belső kialakításúak, a forgócsapok melletti illeszkedő körmök becsu-

kódáskor a szekrény falába süllyednek. Az ajtó bezárása alul és felül a nyíló

oldalon legalább két-két tolórudazattal történik, amelyeknek keresztmet-

szete minimálisan a páncélszekrény lemezvastagsága négyzetének három-

szorosa. A kulcsok a zár nyitott állapotában nem vehetők ki a zárból.

GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban –,

amennyiben a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette – a biztosító

Kockázatviselési limit Szállítás módja

200 000 Ft-ig 1 fő tetszőleges módon

200 001 – 500 000 Ft-ig

2 fő riasztós vagy pénzt,
értékpapírt értéktelenné tevő
technikával felszerelt pénzszállító
táskával

500 001 – 2 000 000 Ft-ig

2 fő riasztó jelzést adó vagy
pénzt, értékpapírt értéktelenné
tevő technikával felszerelt
pénzszállító táskával, a 2 főből 1
fegyveres

2 000 001 – 10 000 000 Ft-ig

3 fő, akik közül 2 fő fegyveres,
riasztó jelzést adó vagy pénzt,
értékpapírt értéktelenné tevő
technikával felszerelt pénzszállító
táskával, gépkocsival

Értéktároló Kártérítési limit

Pénztárgép 50 E Ft

Lemezkazetta 50 E Ft

Lemezszekrény 200 E Ft

Beépített páncélkazetta 1 000 E Ft

Bútorszéf 2 000 E Ft

Páncélszekrény 3 000 E Ft
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szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a véletlen, váratlan, balesetszerűen be-

következő biztosítási események miatt a Tűz- és elemi károk biztosítá-
sának Különös Feltételei szerint is biztosított gépekben a kockázatvise-

lés helyén bekövetkezett dologi károk megtérítésére, a következőkben

részletezetteknek megfelelően.

I. Biztosítható vagyontárgyak meghatározása
a géptörésbiztosítás esetében

1.
Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában,

adatközlőiben külön listán, egyedi azonosító jellel, értékkel és gyártási évvel

felsorolt, működőképes és üzembe helyezett, a biztosított saját tulajdoná-

ban álló, valamint az általa bérelt (kölcsönvett, lízingelt) és a Tűz- és elemi

károk biztosításának Különös Feltételei szerint biztosított:

– gépek;

– gépi berendezések;

– műszerek;

– szállító- és hírközlő berendezések;

– igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek (a továbbiakban gépek,

berendezések);

– járművek közül a munkagépként működő rendszámos járművek és a

munkagépek.

Üzembe helyezett egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem be-

fejezése után, a normál üzemelésre készen áll. Hatósági vizsgára kötelezett

vagyontárgyak esetén ez az időpont a hatósági engedély kiadásának napja.

2.
Nem biztosítható vagyontárgyak:
– számítógépek;
– számítógép-vezérlésű elektronikus gépek és készülékek;
– légi, illetve vízi járművek;
– közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy-,

illetve teherszállító járművek;
– műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üze-

meltetésből) kivont gépek, berendezések;
– olyan kéziszerszámok, amelyek működtetéséhez elektromos

áram vagy egyéb üzemanyag szükséges;
– 20 évnél idősebb vagy 20 millió Ft-ot meghaladó biztosítási

összegű gépek;
– építő- és bányagépek;
– önjáró mezőgazdasági gépek;
– gázmotorok.

II. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási
összege

A vagyontárgyak biztosítási összege a vagyontárgy új értéke. Új érték a
vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleért-
ve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit. A be-

szerzési költségek meghatározásánál engedmények (pl. mennyiségi en-

gedmény, akcióár) nem vehetők figyelembe.

Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgyat a szerződéskötés

időpontjában már nem gyártják, a biztosítási összeget az utolsó gyártási

időpontban érvényes új értékének megfelelően kell meghatározni, figye-

lembe véve az időközbeni árváltozásokat. Amennyiben ez nem lehetséges,

akkor a hasonló műszaki jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasz-

nálhatósággal rendelkező, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos

vagy egyenértékű vagyontárgy új értékének figyelembevételével kell a va-

gyontárgy biztosítási összegét meghatározni.

A vagyontárgyat időértéken jelen kiegészítő feltételek szerint nem lehet

biztosítani. Időérték alatt azon értéket értjük, amikor a vagyontárgy új ér-

téke csökkentésre kerül az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mérté-

kének megfelelő összeggel.

III. Biztosítási események

1.
Géptörés kár a gépek, gépi berendezések véletlen, előre nem látható for-

mában fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes működésképte-

lenségét eredményezi, továbbá amennyiben a kár oka kizárólag:

a. öntvény- vagy anyaghiba;

b. tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;

c. hibás elhelyezés vagy telepítés, hibás beállítás vagy beszabályozás;

d. rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása;

e. olajozás, kenés kimaradása, kazánokban fellépő vízhiány;

f. túlhevülés, kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett be-
rendezések, alkatrészek károsodását;

g. fizikai robbanás, repedés (a centrifugális erő okozta kivételével);
h. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átíve-

lés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek

szigetelési hiba, túlfeszültség miatt következtek be;

i. mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása;

j. külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés, idegen

tárgyak akadályozása);

k. kezelési hiba, a gyakorlat hiánya, gondatlanság, kivéve a jogellenesen
szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozást.

2.
A géptörésbiztosítás kiterjed:

– az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek vagy

állnak;

– javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy te-

lephelyen belüli mozgatás alatt álló gépekre.

IV. A biztosításból kizárt káresemények és károk

1.
Nem terjed ki a biztosítás azokra a káreseményekre, amelyek a gép
– próbaüzeme;
– szándékos túlterhelése;
– biztonsági határt meghaladó üzemi próbája;
– telephelyen kívüli szállítás (beleértve a fel- és a lerakodást is)
során keletkeztek.

2.
Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár:
a. a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok

miatt keletkezett;
b. jármű, illetve önjáró munkagép által okozott közlekedési balese-

tekkel összefüggésben következett be;
c. oka a gép, gépalkatrész természetes elhasználódása (kopása és

öregedése), még ha az idő előtt következik is be, továbbá vegyi-,
hő-, mechanikus jellegű állandó hatások, így korrózió, vízkő vagy
egyéb lerakódás következtében keletkezett;

d. más módon megtérül a biztosított részére (garancia, jótállás, kár-
térítés, stb.);

e. a kezelési utasítás szándékos megszegésével összefüggésben kö-
vetkezett be;

f. tartós időjárási hatások következtében keletkezett;
g. a kockázatviselés helyén kívül következett be (pl. raktározás, fel-

újítás vagy karbantartás közben);
h. a felület megkarcolása, bevágása vagy egyéb olyan sérülések for-

májában keletkeztek, amelyek csak esztétikai hibát jelentenek
(lakk-, illetve zománcsérülések, egyéb karcolásos károk stb.) és a
rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;

i. a káreset során sértetlenül maradt vagyontárgyak további, a sé-
rült vagyontárgyakkal való összetartozásuk folytán bekövetkező
felhasználhatatlansága miatt keletkeztek;

j. cserélhető szerszámokban, öntőmintákban, mintázó hengerek-
ben, gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészek-
ben (pl. fúrók, törőszerszámok, fűrészlapok, gumiköpenyek, töm-
lők, kábelek, kötelek, láncok, szíjak), tűzálló burkolatokban
(bélés, betét), szigetelésekben, üvegből készült tárgyakban,
üzemi- és segédanyagokban (pl. kenőanyagok, hűtőanyagok,
tüzelőanyagok, katalizátorok, tisztítószerek) keletkeztek, kivéve,
ha a biztosított vagyontárgy teljes (totál) kárt szenvedett és



26

annak biztosítási összege az alkatrészek, tartozékok értékének
figyelembevételével került meghatározásra;

k. törés, repedés nélküli meghibásodás, működési zavar vagy mű-
ködésképtelenség formájában merült föl;

l. szolgáltatáskimaradással összefüggésben következett be;
m. betöréses lopás, lopás és rablás, valamint ezek kísérlete miatt ke-

letkezett;
n. a biztosított által okozott olyan kár, amelyekért a magyar jog sza-

bályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik;
o. lassan végbemenő deformálódás, hasadás, törés, repedés, réte-

ges hasadás, felhólyagosodás, hibás csőcsatlakozás, illetve tömí-
tés miatt következtek be, kivéve, ha az előbbiek géptörés kárt
idéznek elő más gépszerkezetben, alkatrészben;

p. valamely kár után, a végleges helyreállítás befejeződése és az (is-
mételt) üzembe helyezés között következett be;

q. géptörés, gépbaleset miatt üzemszünetből eredő veszteségek-
ből, kötbérekből, bírságokból ered;

r. következményi kár;
s. karbantartás elmulasztásából ered;
t. a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges ja-

vítása (helyreállítása) nélküli – további üzemben tartásából, az
üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó előírások
be nem tartásából ered;

u. épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, szerszámokban,
gyártóeszközökben, öntőformákban és öntőüstökben követke-
zett be.

3.
A biztosító nem kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha egy biz-
tosítási esemény bekövetkezése után a vagyontárgyat a szükséges
javítás (helyreállítás) nélkül üzemben tartják.

V. Biztosító szolgáltatása, a biztosító teljesítése

1.
A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a
biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a biztosítási
szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontár-
gyakra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegig terjed.
Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy van biztosítva, és
ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy keze-
li, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

2.
A jelen kiegészítő feltételekben meghatározott biztosítási események miatt

bekövetkezett károkkal kapcsolatban a biztosító a biztosítási összegen

belül az alábbi szolgáltatást nyújtja.

– Javítással gazdaságosan helyreállítható vagyontárgy kára esetében a

biztosító a károsodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával

igazolt javítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés levoná-

sa nélkül. Amennyiben a javítás során a szükségessé vált pótlás a káro-

sodott alkatrésszel azonos alkatrésszel nem lehetséges, a biztosító a

szolgáltatást a károsodott alkatrészhez legközelebb álló műszaki para-

méterekkel rendelkező alkatrész beszerzési árának alapulvételével álla-

pítja meg. A biztosító a javítható károk esetén a javítási, illetve helyreál-

lítási költségek meghatározásánál figyelembe veszi a szükséges szét-

szerelés és összeszerelés költségeit, a javító műhelybe szállítás (kivéve

légi fuvar) és visszaszállítás (kivéve légi fuvar) fuvarköltségeit, valamint a
vámköltségeket addig a mértékig, ameddig ezek a költségek
benne vannak a biztosítási összegben.

– Teljes (totál) kár esetén a károsodott vagyontárgy új értékét téríti meg.

A jelen feltételek alkalmazásában a teljes (totál) kár, ha a biztosított va-

gyontárgy a biztosítási esemény folytán megsemmisült, illetve nem vagy

gazdaságosan nem javítható. Amennyiben a pótlás azonos vagyon-

tárggyal nem lehetséges, a biztosító a szolgáltatást egy a totálkárossá

vált vagyontárggyal azonos, vagy a hozzá legközelebb álló műszaki pa-

raméterekkel rendelkező vagyontárgy beszerzési árának alapulvételével

állapítja meg. A biztosító teljes (totál) kár esetén az új érték meghatáro-

zásánál figyelembe veszi a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés

költségeit abban az esetben, ha ezeket a költségeket a biztosítási

összeg meghatározásánál figyelembe vették, és a pótlás során ezek a

költségek ténylegesen felmerültek. Azonban a biztosító nem veszi
figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki ha-
ladás miatti többletköltségeket.

A biztosító a kárenyhítés költségei közül kizárólag az alább felsorolt
költségeket téríti meg a károsodott vagyontárgyra megállapított
biztosítási összegen belül, annak 10%-áig terjedő mértékben (és ezt

a biztosító az önrészesedéstől függetlenül fizeti ki):

a. a biztosítással fedezett károk súlyosbodását vagy hatásai enyhítését

szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a

károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításával, elszállításával, vagy

egyéb vagyonbiztonságot mentő intézkedéssekkel kapcsolatban merül-

tek fel, azzal a kitétellel, hogy az ideiglenes helyreállítás költségeit a biz-

tosító csak annyiban vállalja, amennyiben azok a végleges helyreállítás

részét képezik, és nem növelik annak költségeit;

b. bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az ezzel kap-

csolatos szállítási költségeket;

c. a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati, ténymegálla-

pítási költségeket;

d. az újra előállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos tervezési,

lebonyolítási költségeket.

Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy (szerződésté-

tel) károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó

önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedésnél nagyobb

összeget nem kell viselnie.

3.
Kár esetén a biztosítottnak a tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak esetén a

biztosítási érdekét (bérlet, lízing, őrzés, megmunkálás, feldolgozás, eladás,

javítás) bizonyítania kell, továbbá a tulajdonos személyét meg kell neveznie.

ELEKTROMOS GÉPEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK
BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy – amennyiben a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette – a biz-

tosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a véletlen, váratlan, balesetszerű-

en bekövetkező biztosítási események miatt a Tűz- és elemi károk bizto-
sításának Különös Feltételei szerint is biztosított elektromos gépekben,

illetve számítógépekben a kockázatviselés helyén bekövetkezett dologi ká-

rok megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

I. Biztosítható vagyontárgyak meghatározása
az elektromos gépek és számítógépek biztosítása
esetében

1.
Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában,

adatközlőiben telephelyenként a gépek, berendezések vagyoncsoporton

belül feladott, működőképes és üzembe helyezett, a biztosított saját tulaj-

donában álló, valamint az általa bérelt (kölcsönvett, lízingelt) és a Tűz- és

elemi károk Különös Feltételei szerint biztosított számítógépek, információs

és kommunikációs berendezések, elektromechanikus irodai berendezések:

– elektronikus számítógépek és rendszereik, valamint az ezekhez tartozó

periféria egységek;

– légkondicionáló berendezések, szünetmentes áramforrások csak az

adatfeldolgozó berendezéssel összefüggésben;

– berendezéseket és gépeket vezérlő számítógép egységek;

– riasztó, mérő és vizsgáló berendezések, automatizált mérő, vizsgáló és

elemző technológiai berendezések, automatizált tesztelő berendezések,

elektronikus pénzszámláló berendezések;

– elektromos fényszedő és sokszorosító berendezések;

– hang- és képtechnikai berendezések;

– orvosi berendezések;

– egyéb speciális berendezések/készülékek (pl. szoláriumok, kondicionáló

gépek).
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Üzembe helyezett egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem be-

fejezése után a normál üzemelésre készen áll. Hatósági vizsgára kötelezett

vagyontárgyak esetén ez az időpont a hatósági engedély kiadásának napja.

2.
Nem biztosítható vagyontárgyak:
– a számítógépek (adatfeldolgozó rendszerek) egységein, tárolóin

(belső és külső adathordozóin) lévő adatsorok, programok, szel-
lemi termékek, tervek, dokumentációk, software-ek;

– külső (nem beépített) és nem cserélhető adathordozók;
– mobiltelefonok, okostelefonok, olyan számítógépek, illetve kom-

munikációs eszközök, amelyek tényleges használat közben kéz-
ben használhatók speciális támasz (például asztal) vagy segédesz-
köz nélkül;

– filmek, raszterek, fóliák, textil és műanyag bevonatok, hengerbevo-
natok, formák és ezekhez hasonló, nem alkatrésznek minősülő kel-
lékanyagok (pl. festékszalagok, festékkazetták), illetve az üzemelte-
tési előírások, illetve a rendeltetésszerű használat során rendszere-
sen cserélendő alkatrészek (pl. mintázó- és papírtovábbító henge-
rek, szűrők), valamint a berendezés részét képező lámpák, csövek;

– pótalkatrészek;
– üzemi, illetve segédanyagok (pl. kontaktanyagok, hűtőanyagok,

kenőanyagok, tisztítószerek).

II. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási
összege

A vagyontárgyak biztosítási összege első kockázati összeg, amely a
kártérítés felső határa, anélkül hogy megjelölésre kerülne a biztosított

teljes elektromos gép és számítógép állománya. Ez az első kockázati
összeg nem lehet magasabb mint 50 000 000 Ft.

III. Biztosítási események

1.
A jelen kiegészítő feltételek alapján a biztosító a biztosított vagyontárgyak-

ban a véletlen, előre nem látható és hirtelen bekövetkező, az alábbiakban

felsorolt események miatt bekövetkező károkat téríti meg, amennyiben

azok a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelensé-

gét eredményezik. Ezek:

a. kezelői hiba, ügyetlenség, gondatlanság, (amennyiben ezen események

által előidézett sérülések vizuálisan, segédeszköz nélkül felismerhetők);

b. leejtés, idegen tárgy ráesése vagy ütközése;

c. elektromos energia közvetlen hatásai (rövidzárlat, indukció, átívelés,

áramerősség túlzott megnövekedése);

d. üvegalkatrész törése, repedése (amennyiben ezen események által elő-

idézett sérülések vizuálisan, segédeszköz nélkül felismerhetők).

2.
Az elektromos gépek és számítógépek biztosítása kiterjed:

– az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek vagy

állnak;

– javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy te-

lephelyen belüli mozgatás alatt álló gépekre.

IV. A biztosításból kizárt káresemények és károk

1.
Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár:
a. a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok

miatt keletkezett;
b. jármű, illetve önjáró munkagép által okozott közlekedési balese-

tekkel összefüggésben következett be;
c. oka a gép, gépalkatrész természetes elhasználódása (kopása és

öregedése), még ha az idő előtt következik is be, továbbá vegyi-,
hő-, mechanikus jellegű állandó hatások, így korrózió, vízkő vagy
egyéb lerakódás következtében keletkezett;

d. más módon megtérül a biztosított részére (garancia, jótállás, kár-
térítés, stb.);

e. a kezelési utasítás szándékos megszegésével összefüggésben kö-
vetkezett be;

f. bármely szállítóeszközzel történő szállítás közben keletkeztek,
beleértve a fel- és lerakodást is;

g. tartós időjárási hatások következtében keletkezett;
h. anyag- és gyártási hibák miatt keletkeztek;
i. a kockázatviselés helyén kívül következett be (pl. raktározás, fel-

újítás vagy karbantartás közben);
j. a felület megkarcolása, bevágása vagy egyéb olyan sérülések for-

májában keletkeztek, amelyek csak esztétikai hibát jelentenek
(lakk-, illetve zománcsérülések, egyéb karcolásos károk stb.) és a
rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;

k. a káreset során sértetlenül maradt vagyontárgyak további, a sé-
rült vagyontárgyakkal való összetartozásuk folytán bekövetkező
felhasználhatatlansága miatt keletkeztek;

l. cserélhető szerszámokban, gyakori elhasználódás miatt sűrűn
cserélendő alkatrészekben, üzemi- és segédanyagokban (pl. ke-
nőanyagok, hűtőanyagok, tüzelőanyagok, katalizátorok, tisztító-
szerek) keletkeztek;

m. szolgáltatáskimaradással összefüggésben következett be;
n. betöréses lopás, lopás és rablás, valamint ezek kísérlete miatt ke-

letkezett;
o. a biztosított által okozott olyan kár, amelyekért a magyar jog sza-

bályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik;
p. valamely kár után, a végleges helyreállítás befejeződése és az (is-

mételt) üzembe helyezés között következett be;
q. biztosítási esemény bekövetkezése miatti üzemszünetből eredő

veszteségekből, kötbérekből, bírságokból ered;
r. következményi kár;
s. karbantartás elmulasztásából ered;
t. a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges ja-

vítása (helyreállítása) nélküli – további üzemben tartásából, az
üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó előírások
be nem tartásából ered.

2.
A biztosító nem kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha egy biz-
tosítási esemény bekövetkezése után a vagyontárgyat a szükséges
javítás (helyreállítás) nélkül üzemben tartják.

V. Biztosító szolgáltatása, a biztosító teljesítése

1.
A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát
a biztosítási összeg képezi.

2.
A jelen kiegészítő feltételekben meghatározott biztosítási események miatt

bekövetkezett károkkal kapcsolatban a biztosító a biztosítási összegen

belül az alábbi szolgáltatást nyújtja.

– Javítással gazdaságosan helyreállítható vagyontárgy kára esetében a

biztosító a károsodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával

igazolt javítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés levoná-

sa nélkül, de maximum az ajánlaton megjelölt értékhatárig (első
kockázati biztosítási összegig). Amennyiben a javítás során a szüksé-

gessé vált pótlás a károsodott alkatrésszel azonos alkatrésszel nem le-

hetséges, a biztosító a szolgáltatást a károsodott alkatrészhez legköze-

lebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész beszerzési árá-

nak alapulvételével állapítja meg. A biztosító a javítható károk esetén a

javítási, illetve helyreállítási költségek meghatározásánál figyelembe

veszi a szükséges szétszerelés és összeszerelés költségeit, a javító mű-

helybe szállítás és visszaszállítás fuvarköltségeit, valamint a vámköltsé-

geket, de a kártérítés felső határa ezen költségekkel együtt sem
haladhatja meg az ajánlaton megjelöl értékhatárt.

– Teljes (totál) kár esetén a károsodott vagyontárgy új értékét téríti meg, de

maximum az ajánlaton feltüntetett értékhatárt (első kockázati biz-
tosítási összeg). A jelen feltételek alkalmazásában a teljes (totál) kár, ha

a biztosított vagyontárgy a biztosítási esemény folytán megsemmisült, il-
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letve nem vagy gazdaságosan nem javítható. Amennyiben a pótlás azonos

vagyontárggyal nem lehetséges, a biztosító a szolgáltatást egy a totálká-

rossá vált vagyontárggyal azonos, vagy a hozzá legközelebb álló műszaki

paraméterekkel rendelkező vagyontárgy beszerzési árának alapulvételével

állapítja meg. A biztosító teljes (totál) kár esetén az új érték meghatározá-

sánál figyelembe veszi a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költ-

ségeit abban az esetben, ha a pótlás során ezek a költségek ténylegesen

felmerültek, de a kártérítés felső határa ezen költségekkel együtt
sem haladhatja meg az ajánlaton feltüntetett értékhatárt.

A biztosító azonban nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási
korlátozások és a műszaki haladás miatti többletköltségeket.
A biztosító a kárenyhítés költségei közül kizárólag az alább felsorolt
költségeket téríti meg, összesen az ajánlaton feltüntetett értékhatár
(első kockázati összeg) 10%-áig terjedő mértékben, de a kártérítés
felső határa ezen költségekkel együtt sem haladhatja meg az aján-
laton feltüntetett értékhatárt:
a. a biztosítással fedezett károk súlyosbodását vagy hatásai enyhítését

szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a

károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításával, elszállításával vagy

egyéb vagyonbiztonságot mentő intézkedéssekkel kapcsolatban merül-

tek fel, azzal a kitétellel, hogy az ideiglenes helyreállítás költségeit a biz-

tosító csak annyiban vállalja, amennyiben azok a végleges helyreállítás

részét képezik, és nem növelik annak költségeit;

b. bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az ezzel kap-

csolatos szállítási költségeket;

c. a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati, ténymegálla-

pítási költségeket;

d. az újraelőállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos tervezési, le-

bonyolítási költségeket.

3.
Kár esetén a biztosítottnak a tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak esetén a

biztosítási érdekét (bérlet, lízing, őrzés, megmunkálás, feldolgozás, eladás,

javítás) bizonyítania kell, továbbá a tulajdonos személyét meg kell neveznie.

ÜVEGTÖRÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed az üvegtörés miatt keletkezett károk meg-

térítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1.
Biztosított üvegnek minősülnek a külső és belső nyílászárók egy- vagy két-

rétegű síküvegei, hőszigetelő üvegezések katedrál- és drótüvegek, 10 mm-

nél vastagabb üvegek, biztonságtechnikai és balesetvédelmi üvegek, tükrök,

fényvisszaverő üvegek, plexi- és akril üvegezések, üvegtetők, ón-, ólom- és

rézfoglalatokban lévő díszüvegezések, különleges homokfúvott és savma-

ratott üvegek, speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla), épü-

letek külső üvegburkolatai, üvegfestmények és mozaikok, cégtáblák és rek-

lámtáblák üvegezése, napenergia-berendezések üvegei, felülvilágítók és ku-

polák üvegezése, üvegházak vagy télikertek üvegezése, üvegtetők, üveg-

pultok, vitrinek, akváriumok, terráriumok üvegezése 6 m2 táblaméret alatt.

2.
Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezésekben)

keletkezett törés- vagy repedéskár, még abban az esetben is, ha azok

a. betöréses lopás vagy annak kísérlete során;

b. vihar vagy jégeső következtében;

c. épületek javítási, karbantartási, illetve állványozási munkái (kivéve az új

építkezéseket) során

keletkeztek.

3.
A kártérítési limitösszeg első kockázati összeg, a biztosító egy kár-
eseményre, illetve egy biztosítási év összes káreseményére vonatko-
zó kártérítési kötelezettségének felső határa.

4.
A biztosító a szerződésben rögzített kártérítési limitösszegen belül a káro-

sodott üvegfelület újraüvegezési költségeit, továbbá a következő költsége-

ket téríti meg:

a. az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső

zárak) le- és visszaszerelési költségeit, az üvegkárra meghatározott kár-

térítési összegnek megfelelő limitösszegen belül;

b. a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás

költségeit, a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20%-áig

terjedő mértékben.

5. A biztosító nem téríti meg:
a. a tűz, villámcsapás, robbanás, hangrobbanás, illetve személyzet-

tel ellátott légi jármű vagy annak részeinek, illetve rakományá-
nak lezuhanása miatt keletkezett üvegkárokat;

b. az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő
bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótö-
réssel) keletkezett károkat;

c. a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat;
d. a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üve-

gekben keletkezett további károkat;
e. a taposó üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésé-

ben, neonokban és fényforrásokban keletkezett károkat.

6.
A biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg az üvegfelü-
leten elhelyezett fénytörő és egyéb fóliákban, valamint az üvegfelü-
leten lévő dekorációkban az üvegtörés miatt keletkezett károkat.

7.
A biztosító a biztosítási szerződésben foglalt külön megállapodás
esetében megtéríti a károsodott üvegfelületeken levő dekorációk-
ban, fóliákban keletkezett károkat – azok helyreállítási költségeit – is.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége káreseményenként 50%-kal
haladhatja meg azt az összeget, amelyet a külön megállapodás hiá-
nyában térített volna.

SZÁLLÍTMÁNY KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSÁNAK
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed a saját tulajdonú, illetve a biztosított által

üzemeltetett fuvareszközzel történő saját tulajdonú áruk szállítási időtarta-

ma alatt bekövetkezett véletlen balesetek és a szállítás rendes folyamatával

együtt járó veszélyek okozta károk megtérítésére, a következőkben részle-

tezetteknek megfelelően.

1.
A biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak alatti összes szállításra kiter-

jed, ezen belül minden egyes szállítás esetén a kockázatviselés

– abban az időpontban kezdődik, amikor a biztosított vagyontárgyakat szál-

lításra kész állapotban a tárolás helyéről azonnali elfuvarozás végett el-

mozdítják;

– fennáll a szokásos szállítás egész tartama alatt, kiterjesztve a kényszerátra-

kodásokra (kényszerátrakodás: amennyiben a fuvareszköz meghibásodik,

így a további szállításra alkalmatlanná válik, ezért az árut át kell rakni egy

másik fuvareszközre), továbbá azon közbenső tárolásokra, útvonaltól való

eltérésekre és azon szállítási késedelmek idejére, amelyek a biztosított ha-

táskörén kívül esnek, azzal a korlátozással, hogy a közbenső tárolás idő-

tartama nem haladhatja meg a 15 napot és

– abban az időpontban végződik, amikor a biztosított vagyontárgyakat a

rendeltetési (tárolási) helyre leszállították és ott lerakodták.

A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyei közötti szállítá-
sokra csak abban az esetben terjed ki, ha a szállítás során közút igény-
bevétele is szükséges.
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2.
Biztosított vagyontárgyaknak minősülnek mindazok a saját tulajdonú vagyon-

tárgyak (pl. anyagok, áruk, munkaeszközök), amelyek a biztosított tevékeny-

ség folytatása érdekében a biztosított kockázatán belül kiszállításra, illetve

beszállításra kerülnek.

3.
Nem biztosított vagyontárgyak:
a. készpénz, értékpapír, értékcikk és értéktárgyak;
b. hordozható számítógépek, telefonok (ideértve minden hordozható

kommunikációs és személyhívó berendezést), helymeghatározás-
hoz szükséges elektronikus eszközök;

c. jogszabály által a fuvarozásból kizárt vagyontárgyak.
A fenti a-c. pontban felsorolt vagyontárgyak abban az esetben sem
biztosítottak, ha azok a gépjárművezető, illetve gépkocsikísérők vagy
a gépkocsiban utazó egyéb személyek munkavégzéséhez szükségesek
vagy személyes tulajdonát képezik, illetve a szállító jármű felszerelésé-
nek, tartozékainak részét alkotják.

4.
A biztosító az egyidejűleg szállított vagyontárgyakra vonatkozó
káreseményenkénti limitösszeget a biztosítási szerződésben, köl-
csönös megállapodás alapján rögzíti. A biztosítási időszakon belüli
maximális kártérítési limitösszeg mint első kockázati összeg a kár-
eseményenkénti limit kétszerese. A biztosító az önrészesedés mér-
tékét a biztosítási szerződésben, kölcsönös megállapodás alapján
rögzíti.

5.
A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkat téríti

meg, amelyeket az alábbi események (a továbbiakban: biztosítási események)

okoztak:

a. tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, felhőszakadás, árvíz, földcsu-

szamlás, kő- és földomlás – a Tűz- és elemi károk Különös Feltételei IV. fe-

jezetében írt definícióknak megfelelően;

b. a szállító járművet ért baleset;

c. hidak, más építmények beomlása, kivéve, ha a szállító jármű vezetője nem

tartotta be a magassági- vagy súlykorlátozást;

d. berakás, átrakás vagy kirakás közben bekövetkezett baleset;

e. teljes szállítmány és a szállítóeszköz együttes eltűnése.

A teljes szállítmány és a szállítóeszköz együttes eltűnése biztosítási ese-
mény bekövetkezése miatti szállítmánykárokat csak az alábbiak együt-
tes teljesülése esetén téríti a biztosító:
– a szállítójármű szilárd tetővel/felépítménnyel rendelkezett;
– a szállítójárművet lezárt állapotban, lezárt raktérrel parkolták le;
– a szállítójárműnek Mabisz ajánlással rendelkező, működőképes ri-

asztó és/vagy indításgátló berendezése volt, amelyet a szállítójármű
leállítása után aktív állapotba helyeztek;

– a biztosított szállítmányt a szállítójármű rakterében, kívülről nem
látható módon tárolták;

– a szállítójármű eltulajdonítása reggel 6 és este 10 óra között tör-
tént, kivéve, ha a lezárt szállítójárművet lezárt, szilárd falazatú he-
lyiségben parkolták le.

6.
A biztosító megtéríti továbbá azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított

a szállított vagyontárgyak mentése, az azokat közvetlenül fenyegető további

kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében szükséges-

nek tarthatott, továbbá a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben

magát a kárt a feltételek alapján megtéríteni köteles.

7.
A biztosítási szolgáltatás (kártérítés és a ráfordítások) összege nem ha-
ladhatja meg a káreseményenkénti kártérítési limitösszeget, kivéve, ha
a ráfordítások a biztosító utasítására történtek.

8.
A biztosítási fedezetből az alábbi kockázatokból eredő károk kizártak:
a. a szállítójármű alkalmatlansága (különösen: hatósági engedé-

lyek érvénytelensége vagy hiánya, nem megfelelő műszaki álla-
pot, az áru természetéhez nem igazodó fuvareszköz), illetve túl-
terhelése;

b. a szállított vagyontárgyak sajátos természete, különösen kiszáradá-
sa, apadása, súlyvesztesége, kivéve, ha az ilyen kár biztosítási ese-
mény következtében állott elő;

c. a kereskedelemben szokásos mennyiségi, méret- és súlykülönböze-
tek vagy veszteségek;

d. öngyulladás, tűz vagy robbanás esetében akkor, ha a szerződő vagy
biztosított tudtával, de a biztosító tudta nélkül a biztosított va-
gyontárgyakat olyan vagyontárgyakkal rakják össze, amelyek ön-
gyulladás, tűz- vagy robbanásveszélyesek;

e. tartalomhiány sértetlen külső burkolaton belül;
f. a szükséges csomagolás hiányának vagy hiányosságának következ-

tében bekövetkezett károk;
g. a helytelen berakodásból vagy elhelyezésből eredő károk, ameny-

nyiben ezt maga a szerződő vagy a biztosított végzi vagy irányítja.

9.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki :
a. a telephelyen belüli szállítások (anyagmozgatás) során keletkezett

károk megtérítésére;
b. a biztosított fuvarozói tevékenységével kapcsolatos szállítmányok-

ban keletkezett károk megtérítésére;
c. a 3. pontban felsorolt vagyontárgyakban keletkezett károk megté-

rítésére.

ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed az üzemszüneti károk megtérítésére, a kö-

vetkezőkben részletezetteknek megfelelően.

I. Üzemszüneti biztosítási események

1.
Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevé-

kenységének kényszerű szüneteltetése, ha annak oka:

a. tűz és robbanás (a Tűz- és elemi károk biztosítása Különös Feltételei IV.

A, B, C, D pontokban bekövetkezett események miatt) vagy

b. a Tűz- és elemi károk biztosítása Különös Feltételei IV. Biztosítási ese-

mények pontban felsorolt minden biztosítási esemény, kivéve:

– földrengés,

– vezetékes vízkár,

– árvíz.

Az a. vagy b. pont szerinti fedezeti körök közül a szerződő határoz-
za meg, hogy a biztosítási szerződés melyikre terjedjen ki.

2.
A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kö-
telezettsége csak abban az esetben áll be, ha az I. Üzemszüneti biz-
tosítási események miatt a vagyontárgyakban keletkezett kárt meg-
téríteni köteles, és a keletkezett dologi kár olyan jellegű vagy mér-
tékű, hogy a biztosított az üzemmenet szüneteltetésére kényszerül.

3.
Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha az üzemszü-
netet kiváltó ok:
a. készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve

az üzletmenettel kapcsolatos okiratok, számlák és hasonlók meg-
semmisülése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;

b. tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok és egyéb adathor-
dozók megsemmisülése, eltulajdonítása vagy megrongálódása.
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4.
A biztosító nem téríti meg az olyan üzemszüneti veszteségeket,
amelyek az üzemmenet egyéb okból történő tényleges szünetelte-
tése alatt következtek be (pl. átalakítás, felújítás, szezonális szüne-
teltetés stb.). A biztosító ezekben az esetekben is kártérítést nyújt
arra a tartamra eső üzemszüneti veszteségekre, amellyel az egyéb-
ként szükséges (tervezett) üzemszünet a biztosítási esemény bekö-
vetkezése miatt meghosszabbodott.

5.
A biztosító nem téríti meg azon megnövekedett üzemszüneti vesz-
teségeket, amelyek a következő okok miatti üzemszüneti tartam
meghosszabbodása következtében keletkeztek:
a. rendkívüli, az üzemszünet alatt bekövetkezett események (kivé-

ve az 1. pont szerinti események) és az ennek következtében fel-
lépő tartós hatások;

b. az üzem, üzemmenet bővítése vagy olyan újítások, amelyeket a
biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás során ve-
zettek be;

c. hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
d. a helyreállítás jogvita miatti szokatlan mértékű elhúzódása (pél-

dául: tulajdoni, birtoklási, bérleti jogviszony tisztázása, hagyaté-
ki, illetve peres ügyek lebonyolítása);

e. mert a biztosított a megsérült, megsemmisült vagyontárgyak
helyreállításáról, pótlásáról nem vagy nem időben gondoskodik;

f. mert a károsodott vagyontárgyakkal összetartozó, sértetlen va-
gyontárgyak a biztosított üzemben nem használhatók fel.

II. Forgalom

1.
Forgalom a biztosítási szerződésben rögzített, biztosított telephelyen/helyeken

folytatott üzleti tevékenység – gyártás, kereskedelem, egyéb szolgáltatás –

során eladott és leszállított árukért, illetve szolgáltatásokért a biztosított részére

fizetett vagy fizetendő pénzösszeg (a biztosított forgalomtól függő árbevétele).

2.
A forgalomhoz kapcsolódó meghatározások:

a. Éves forgalom: egy üzemszünetet okozó káresemény bekövetkezési

időpontját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt elért árbevétel.

b. Mértékadó forgalom: egy üzemszünetet okozó káreseményt közvetle-

nül megelőző 12 hónap abban az időszakában elért forgalom, amely

megegyezik a kártérítési időszakkal.

c. Nyereséghányad: a biztosítási időszakot (a tárgyévet) megelőző üzletév

bruttó nyereségének és ugyanezen üzletév forgalmának hányadosa.

A biztosító a nyereséghányadot az üzemszünet évében érvényesülő – a biz-

tosított tevékenységére egyébként is ható – külső körülmények miatt meg-

vizsgálhatja.

III. Kártérítési időszak

1.
A kártérítési időszak az az időszak, amely alatt a biztosítási eseménynek ha-

tása van a biztosított üzleti tevékenységére.

2.
A kártérítési időszak az üzemszünetet okozó biztosítási esemény bekövet-

kezésekor veszi kezdetét és legkésőbb a maximális kártérítési időszak végé-

vel zárul.

3.
A maximális kártérítési időszak az a biztosítási szerződésben meghatáro-

zott időtartam, ameddig a biztosító – üzemszüneti veszteségekkel kap-

csolatos – szolgáltatási kötelezettsége fennáll.

IV. Biztosítási összeg, kártérítési limit

1.
A biztosítási összeg a tárgyévet megelőző év bruttó nyereségének és a

tárgyévre tervezett bruttó nyereségnövekedésnek az összege.

2.
A kártérítési limit biztosítási eseményenként a biztosítási összeg kár-
térítési időszakkal arányos része.

3.
Bruttó nyereség az az összeg, amellyel

– a forgalomnak, a záró kész- és félkész termékeknek és a befejezetlen

termelés záró értékének az összege meghaladja;

– a nyitó kész- és félkész termékeknek, valamint a befejezetlen termelés

nyitó értékének és a nem biztosított üzemeltetési (működési) költsé-

geknek az összegét.

A bruttó nyereség összegét, valamint a nem biztosított működési költsége-

ket a biztosítottnál szokásos könyvelési módszerrel, az érvényben levő ren-

delkezések szerint számított értékcsökkenés figyelembevételével kell meg-

határozni.

4.
A biztosítási összeg (bruttó nyereség) meghatározásánál az alábbi
üzemeltetési (működési) költségek, tételek nem vehetők figyelembe:
a. bármilyen fajtájú adó, vagyon után fizetendő rendkívüli adó és il-

leték;
b. az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok, az üzemanyagok meg-

vételére történő kiadások, ha ezek nem az üzemfenntartást szol-
gálják;

c. az olyan nyereségek és költségek, amelyek nincsenek összefüg-
gésben az üzemmenettel (pl. tőkebefektetés, spekulációs- és in-
gatlanügyletek).

Abban az esetben, ha a biztosítási összeg az előírásoktól eltérően mégis

tartalmaz a felsoroltak szerinti veszteségeket, a biztosító akkor sem köte-

lezhető ezek megfizetésére. Ilyen esetben a biztosító a biztosítható tényle-

ges üzemszüneti veszteségeknek megfelelően csökkenti a biztosítási össze-

get és a különbözetre számított biztosítási díjat visszautalja a szerződő ré-

szére.

5.
A biztosítási összeg változása kártérítés esetén:

a. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az
ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási ese-
mény miatt kifizetett összeggel csökken.

b. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem bizto-
sít, azonban a biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás

hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

V. Biztosítási szolgáltatás meghatározása

1.
Az üzemszünet biztosítás feltételei szerinti fedezet kizárólag az
olyan bruttó nyereség csökkenésre vonatkozik, amelynek oka:
– a forgalom csökkenése és
– az üzemi költségek növekedése.

2.
A forgalom csökkenése és az üzemi költségek növekedése miatt kifizethe-

tő biztosítási szolgáltatás összegét az alábbiak szerint kell értelmezni:

a. a forgalom csökkenése esetében a biztosítási szolgáltatás összegét úgy

kell meghatározni, hogy a nyereséghányaddal meg kell szorozni a mér-

tékadó forgalom és a kártérítési időszak alatti tényleges forgalom kü-

lönbségét;

b. az üzemi költségek növekedése esetében a biztosítási szolgáltatás

összege – figyelembe véve a „Nem biztosított állandó költségek zára-

dék” előírásait – egyenlő azokkal az ésszerű és szükséges többletkölt-

ségekkel, amelyek kizárólag azért keletkeztek, hogy a kártérítési időszak

alatt ezen költségek nélkül bekövetkező forgalomcsökkenés kisebb

vagy elkerülhető legyen, azonban a biztosítási szolgáltatás összege nem

haladhatja meg a többletköltségekkel elkerült forgalomcsökkenés és a

nyereséghányad szorzataként meghatározott összeget.

A fentiek szerint meghatározott biztosítási szolgáltatási összegből le
kell vonni minden olyan, a kártérítési időszak alatt megtakarított
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költséget és kiadást, amelyet – a tevékenységével kapcsolatban – a
biztosítottnak a bruttó nyereségből kellene fedeznie, de az üzem-
szünet következtében az adott költségekre vagy kiadásokra vonat-
kozó fizetési kötelezettsége megszűnik vagy mértéke csökken.
A biztosító a szerződésben meghatározott önrészesedés összegét a
biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja. Abban az eset-
ben, ha az önrészesedés időtartamban került meghatározásra, akkor
az ezen időszakra arányosan eső összeggel csökkenti a biztosítási
szolgáltatást.

3.
A biztosító a biztosítási szolgáltatás meghatározásakor megvizsgálja a szer-

ződésben meghatározott éves forgalom, mértékadó forgalom és nyereség-

hányad adatokat a biztosított üzleti tevékenységét befolyásoló külső (piaci)

körülményeknek, illetve azoknak a változásoknak megfelelően, amelyek

akár a káresemény bekövetkezése előtt, akár az után hatással voltak az üz-

leti tevékenységre vagy akkor is hatással lettek volna, ha a káresemény

(üzemszünet) nem következik be.

Minderre azért van szükség, hogy a lehető legpontosabban meg lehessen

állapítani, hogy a biztosított milyen üzleti eredményeket ért volna el a kár-

esemény bekövetkezése nélkül a káreseményt követő időszak alatt.

4.
A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek nem
szolgálnak bizonyítékul az üzemszüneti veszteségek tényleges mér-
tékére.

5.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem haladhatja meg a biz-
tosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget, illetve a
biztosításra feladott egyes tételeknek a káresemény bekövetkezése-
kor érvényes biztosítási összegét.

6.
A biztosító az üzemleállást követő 30 nap után – a biztosított kérésére – a

várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) biztosí-

tási szolgáltatás 80%-ának erejéig előleget folyósíthat a végleges biztosítá-

si szolgáltatás terhére. A biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti veszteségei

alapján határozza meg a minimális biztosítási szolgáltatási összeget.

Amennyiben a minimális biztosítási szolgáltatási összeg a 30 nap eltelte

előtt is meghatározható, akkor a biztosított ennek megfelelően kérheti az

előleg kifizetését.

Záradék: Nem biztosított állandó költségek

1.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet a bizto-

sított üzleti tevékenység egyes vagy bizonyos állandó költségeire – azok a

bruttó nyereségnek a feltételekben meghatározott módon történő kiszá-

mításakor levonásra kerültek –, az üzemi költségek növekedése miatti biz-

tosítási szolgáltatás a többletköltségek olyan arányban csökkentett része,

amilyen arányban van a szerződés szerinti bruttó nyereség a bruttó nyere-

ség és a nem biztosított állandó költségek összegével.

2.
A nem biztosított állandó költségeket a biztosítási ajánlatban tételesen fel

kell sorolni.

VI. Könyvvezetési kötelezettség

1.
A biztosított köteles a jogszabályokban és szabályzatokban számára előírt

könyvvezetési és bizonylati kötelezettségének eleget tenni. Az üzleti köny-

veket és az azokban történt bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat elkülö-

nítve – biztonságos helyen – köteles megőrizni.

2.
A fentiek megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége
nem áll be, kivéve, ha a biztosított kötelességszegése a biztosító szolgál-

tatási kötelezettségének és annak mértékének megállapítását nem befo-

lyásolja.

VII. Felek jogai és kötelezettségei

1.
Üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított és a bizto-

sító közösen és egymás írásbeli értesítése mellett külön-külön is szakértőt,

illetve szakértői szervezetet kérhet fel szakvélemény elkészítésére.

2.
A biztosítottnak engedélyeznie kell a tőle elvárható mértékben a biztosító

megbízottjának és szakértőjének minden, a kár okának, nagyságának, va-

lamint az üzemszünettel kapcsolatos kártérítés összegének megállapításá-

val kapcsolatos vizsgálatot, kérésre betekintésre vagy írásban rendelkezés-

re kell bocsátania minden erre vonatkozó információt és bizonylatot.

A biztosítottnak a PVÁSZF-ben felsoroltakon túl a következő dokumentu-

mokat kell rendelkezésre bocsátania a folyó és az elmúlt 3 évről, amennyi-

ben ezen évek üzemvitele a kár megítélése szempontjából lényeges lehet:

üzleti könyveket, leltárokat, mérlegeket és eredményességi számításokat,

valamint segédkönyveket, számlákat és bizonylatokat.

3.
A biztosított a kármegállapítás során köteles a biztosító, illetve szakértője

részére minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelően és

hiánytalanul megadni.

4.
Mind a biztosító, mind a szakértők azonos módon kötelezettek a tudomá-

sukra jutott adtok (körülmények) üzleti titokként történő kezelésére.

VIII. Biztosítási díj

1.
A biztosító az üzemszünet-biztosítás díját minden esetben az egy üzleti évre

(12 hónapra) meghatározott biztosítási összegnek megfelelően állapítja meg.

2.
A szerződő a tárgyévet megelőző év tényadatai, valamint a tárgyév
tervadatai alapján határozza meg a tárgyévi biztosítási összeget. Ennek
megfelelően a szerződő előzetes díjat fizet. A tárgyév tényadatainak
megfelelően a biztosító jogosult utólag a biztosítási díj elszámolására,
melyhez a szerződő köteles – legkésőbb a biztosítási évfordulót követő
30 napon belül – a tárgyévre vonatkozó tényleges – a biztosítási szer-
ződésben meghatározott tételes bontású – forgalmi adatait megkülde-
ni. Az elszámolás szerinti díjkülönbözet a következő évi díjjal esedékes.
A díjkülönbözet rendezése a biztosítási szerződés megszűnése esetén
annak a jogosult számára történő megfizetésével történik.

VANDALIZMUS KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSÁNAK
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed jelen kiegészítő biztosításra meghatározott

első kockázati összeg erejéig a vandalizmus miatti károk megtérítésére,

a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1.
Biztosított vagyontárgynak minősülnek a Tűz- és elemi károk biztosítá-
sának Különös Feltételei szerint is biztosított:
– saját és idegen tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények);

– saját és idegen tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek

(ide nem értve a forgalmi engedélyre kötelezett gépjárműveket), forgal-

mi engedélyre nem kötelezett járművek.

2.
Vandalizmus: Biztosítási esemény az idegen személy által elkövetett szán-

dékos rongálás, ha ezzel – a biztosított telephelyek területén lévő – bizto-
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sított vagyontárgyakban olyan mértékű kárt okoz, amely a károsodott va-

gyontárgy további rendeltetésszerű használatához szükségessé teszi annak

javítását, helyreállítását, illetve pótlását.

Jelen kiegészítő feltételek szempontjából rongálásnak minősül a biztosított

vagyontárgyak testi erővel, kézi eszközzel vagy emberi erővel irányított esz-

köz alkalmazásával okozott fizikai károsítása.

3.
A biztosító nem téríti meg:
– a vagyontárgyak esztétikai kárait (pl. graffiti);
– a megrongált vagyontárgyak hibás működéséből vagy működés-

képtelenségből eredő következményi károkat;
– a Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítő

feltételei I. Betöréses lopás és rongálás 4. pont alapján térülő károkat;
– az egyszerű lopási károkat – ide nem értve a vagyontárgy eltulaj-

donítása során az el nem tulajdonított tartószerkezetben okozott
rongálást – és a lopásból eredő következményi károkat;

– gyújtogatás, robbantás miatti károkat;
– a biztosított vagyontárgyban keletkező mennyiségcsökkenési

kárt, kivéve, ha ez minőségcsökkenéssel jár együtt;
– a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott

károkat.

4.
Nem minősül idegen személynek – a PVÁSZF XII. (1) bekezdésében felsorolt

személyeken túl – a biztosított biztosítási adatközlőkön felsorolt telephe-

lyén a biztosított szolgáltatását igénylő vagy igénybe vevő, illetve munka-

végzés céljából ott tartózkodó személy.

5.
Amennyiben a biztosító a kárt jelen kiegészítő feltételek alapján megtéríte-

ni köteles, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költségein felül megtéríti azo-

kat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított a vagyontárgyak károsodásá-

val összefüggésben közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és a kár

enyhítése érdekében végez. A kártérítés és a ráfordítások összege nem
haladhatja meg az aktuális első kockázati összeget, kivéve, ha ehhez

a biztosító előzetesen írásban hozzájárult.

SZOLGÁLTATÁS KIMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROK
BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTÔ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed a jelen kiegészítő biztosításra meghatáro-

zott első kockázati összeg erejéig a biztosított részére más szervezetek

által szolgáltatott elektromos áram, víz, gáz, távhő kimaradásából, illetve a

szolgáltatási szerződésben előírt paraméterek dokumentálhatóan bizonyí-

tott megváltozásából származó dologi károkra és az azokkal kapcsolatos

helyreállítás költségeire.

1.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki
– a szolgáltatások kimaradásából származó gazdasági hátrányokra

(pénzügyi veszteségekre) és azokra az esetekre, amikor a szolgál-
tató a szolgáltatás leállítását vagy változtatását előre jelezte a
biztosított részére – ilyen jelzésnek minősül a közterületeken
vagy közös helyiségekben elhelyezett tájékoztatás is –, a szolgál-
tatás szüneteltetésére a biztosított és a szolgáltató bármilyen
vitás kérdése kapcsán került sor, ideértve a díjtartozás miatti ese-
teket is, illetve ha a szolgáltatás változtatását (szüneteltetését)
hatóságilag rendelték el, vagy a szolgáltató szándékosan füg-
geszti fel szolgáltatását, noha a kockázatviselési hely alkalmas
volna szolgáltatása biztosítására;

– az olyan, az elektromos áram kimaradásból, illetve a szolgáltatá-
si szerződésben előírt paraméterei dokumentálhatóan bizonyí-
tott megváltozásából származó dologi károkra és az azokkal kap-
csolatos helyreállítási költségekre, amelyek nem közvetlenül ipari
tevékenységgel kapcsolatosak, így például a biztosító szolgálta-

tási kötelezettsége nem terjed ki a kereskedelmi egységekben
használt hűtőberendezésekben tárolt készletekben, árukban ke-
letkezett károkra.

2.
A károk rendezéséhez a biztosított a szolgáltatás kimaradásáról kö-
teles beszerezni a szolgáltatótól származó igazolást a szolgáltatáski-
maradás tényéről és időtaramáról. Ez a bizonylat a jogalap elbírálá-
sának és a biztosítási szolgáltatás teljesítésének feltétele.

3.
A biztosítottnak igazolnia kell, hogy a szolgáltatás kimaradásának tényét a

szolgáltatónak haladéktalanuk bejelentette. Késedelmes bejelentés ese-
tén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége olyan mértékben csök-
ken, amilyen mértékben a késedelem hozzájárult a károk súlyosbo-
dásához.

4.
Ha a szolgáltatás kimaradásáért a szolgáltató felelőssége egyértelműen bi-

zonyított, akkor a biztosító megtérítési igénnyel él a szolgáltató felé.

HŰTŐGÉPEKBEN TÁROLT KÉSZLETEK KÁRAI
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító – feltéve, hogy a szerző-
dő a jelen kiegészítő feltétel szerinti fedezet pótdíját megfizette –
kiterjeszti a biztosítási fedezetet a hűtőgépben tárolt készletek biz-
tosítására az alábbiak szerint.

2.
Biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított telephelyek helyi-
ségeiben lévő hűtőkészülékekben (például: hűtőszekrények, mély-
hűtők, fagyasztók) elhelyezett, a biztosított saját tulajdonú hűtendő
készlete.

3. Biztosítási esemény
Biztosítási eseménynek minősül:
a. a hűtőkészülék véletlen, váratlan, előre nem látható meghibáso-

dása miatt a hűtőkészülék hűtőterében bekövetkező rendellenes
hőmérséklet-változás;

b. a hűtő-, illetve fagyasztóközeg szivárgása;
c. a közüzemi elektromos áramszolgáltatás legalább 12 órán át

tartó váratlan kimaradása,
ha a hűtendő készletek olyan mértékű minőségi károsodást szen-
vednek, hogy rendeltetésüknek megfelelően csak értékcsökkenten
használhatók fel vagy selejtezésre szorulnak.

4. A biztosító szolgáltatása
a. A biztosító térítésének felső határa a szerződéskötéskor megha-

tározott első kockázati összeg, amely a biztosított telephelyekre
összevontan értendő.

b. A biztosító az aktuális kártérítési limit erejéig – azon belül – meg-
téríti a
– selejtezést igénylő minőségi károsodás esetén a selejtezett

készletcsoport beszerzési árát;
– értékcsökkent, de még felhasználható készletek esetén az

értékcsökkenést.
c. A biztosító a készletek károsodása mértékének meghatározása-

kor figyelembe veszi, hogy az egymástól különböző készletcso-
portok – jelen kiegészítő feltételben készletcsoport alatt a minő-
ségromlás szempontjából a rendellenes hőmérséklet-változásra
azonosan vagy közel azonosan reagáló készletek csoportjai ér-
tendők – eltérő módon reagálnak ugyanazon hőmérsékleti válto-
zásra, ezért a hűtendő készlet egyes készletcsoportjainak selejte-
zést igénylő minőségi károsodása nem eredményezi a teljes biz-
tosított hűtendő készletre vonatkozó, selejtezést igénylő kártérí-
tési kötelezettség beálltát.
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5.
A kármegelőzési kötelezettség körébe tartozik, hogy a biztosított
vagy annak alkalmazottja, megbízottja a rendeltetésszerűen mű-
ködtethető hűtőberendezést az előírások szerint megfelelően üze-
melteti, így különösen:
– a megfelelő hőmérsékletre állítja;
– karbantartási, javítási munkákat elvégzi;
– az ajtóval is rendelkező hűtőberendezések ajtaját megfelelően

csukja;
– ha a rendeltetésszerű használat feltételei adottak, nem kapcsolja

ki, illetve az elektromos hálózatról nem választja le.
A hűtőberendezés meghibásodása vagy a közüzemi elektromos
áramszolgáltatás váratlan kimaradása esetén a szerződő (biztosított)
köteles megtenni minden, az adott helyzetben általában elvárható
kárenyhítési intézkedést, különösen:
– a hibát haladéktalanul köteles bejelenteni a hiba jellegétől füg-

gően szerviznek vagy az áramszolgáltatónak;
– zárható ajtóval rendelkező hűtőkészülék ajtaját zárt állapotban

tartani;
– a zárható ajtóval nem rendelkező hűtőberendezést magába fogla-

ló helyiséget (is) hűteni képes légkondicionáló berendezést maxi-
mális hűtőteljesítményen működtetni a hűtőkészülék meghibáso-
dásának időtartama alatt (zavartalan áramszolgáltatás esetén);

– az értékcsökkent, de selejtezésre nem szoruló készleteket azon-
nal újrahűteni a hiba elhárítását követően.

6.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a készletekre, amelyek a
kár bekövetkezésének időpontjában már értékcsökkentek voltak,
lejártak vagy érvényességi idejüket vesztették.

7.
Oltóanyagok esetében a biztosító térítésének feltétele, hogy az
ÁNTSZ igazolja, hogy az oltóanyag az elégtelen hűtés miatt vált
használhatatlanná.

8.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet a közüzemi elektromos áram-
szolgáltatás kimaradása miatti károkra, amennyiben az áramszol-
gáltató a szolgáltatás leállítását legalább 48 órával korábban jelezte
a biztosított felé – ilyen jelzésnek minősül a közterületeken vagy
közös helyiségekben elhelyezett tájékoztatás is –, vagy a szolgáltatás
szüneteltetésére a biztosított és az áramszolgáltató bármilyen vitás
kérdése kapcsán került sor, ideértve a díjtartozás miatti eseteket is,
illetve ha a szolgáltatás szüneteltetését hatóságilag rendelték el
vagy a szolgáltató szándékosan függeszti fel szolgáltatását, noha a
kockázatviselési hely alkalmas volna szolgáltatása biztosítására.

9.
A közüzemi elektromos áramszolgáltatás legalább 12 órán át tartó váratlan

kimaradása miatti károsodás (3.c. pont) biztosítási esemény kivételével

nem terjed ki a biztosítási fedezet az 5 évesnél idősebb hűtőberen-
dezésekben tárolt készletekre, kivéve, ha a biztosítási eseményt
megelőző 1 éves időszakban a meghibásodott készülék gyártójával
javításra is szerződött szerviz által végzett ellenőrzés és karbantartás
történt, és a szükséges javításokat elvégezték. 8 évesnél idősebb hű-
tőberendezésekben tárolt készletekre a fedezet ebben az esetben
sem terjed ki.

BUSZMEGÁLLÓK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed a jelen kiegészítő biztosításra meghatá-

rozott első kockázati összeg erejéig a buszmegállók vagyontárgyaiban

keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek meg-

felelően.

1.
Biztosított vagyontárgynak minősülnek az önkormányzat tulajdonában

és/vagy kezelésében lévő, buszmegállók területén telepített vagyontárgyak

(váróépítmények, padok, korlátok stb.).

2.
Jelen kiegészítő feltételekben az egyes buszmegállók vonatkozásában a

kockázatviselési hely – a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint – a

buszközlekedés igénybevétele során a buszra történő le- és felszállásra, va-

lamint várakozásra kijelölt terület.

3. Biztosítási esemény
a. a Tűz- és elemi károk biztosítása Különös Feltételei IV. Biztosítási ese-

mények pontban felsorolt események mindegyike, feltéve, hogy az ál-

taluk okozott károsodás a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához

szükségessé teszi annak javítását, helyreállítását vagy pótlását;

b. csak külön megállapodás alapján: az a. pont szerinti események miatt a

biztosított vagyontárgyak üvegezésében keletkező törés- vagy repedéskár.

4. Nem téríti meg a biztosító
a. a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbü-

lési, vetemedési károkat;
b. a csak a festésen vagy festésben keletkezett károkat;
c. a biztosított vagyontárgyon lévő hirdetések károsodása miatti

követeléseket;
d. a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személysérüléses ká-

rokat;
e. a szemétgyűjtőkben keletkezett károkat;
f. a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott

károkat.

5.
A biztosítási összegen belül a biztosító külön kártérítési limitet ha-
tároz meg a 3. a. és 3. b. pontban írt eseményekre vonatkozóan, me-
lyeket a szerződésben rögzít.

6.
Amennyiben a biztosító a kárt jelen feltételek alapján megtéríteni köteles,

úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költségein felül megtéríti azokat a ráfor-

dításokat, amelyeket a biztosított a vagyontárgyak károsodásával összefüg-

gésben közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és a kár enyhítése ér-

dekében végez. A kártérítés és a ráfordítások összege nem haladhatja
meg az aktuális biztosítási összeget, kivéve, ha ehhez a biztosító előze-

tesen írásban hozzájárult.

KÖZTÉRI PARKOK, JÁTSZÓTEREK BIZTOSÍTÁSÁNAK
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban,

hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szol-

gáltatási kötelezettsége kiterjed a köztéri parkok, terek, játszóterek va-

gyontárgyaiban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részlete-

zetteknek megfelelően.

1.
Biztosított vagyontárgynak minősülnek az önkormányzat tulajdonában

és/vagy kezelésében lévő, köztéri parkokban, köztereken, játszótereken az

önkormányzat által állandó jelleggel telepített vagyontárgyak.

2.
Jelen kiegészítő feltételekben a parkok, közterek, játszóterek esetében a

kockázatviselési hely az a terület, amelyet ezekre vonatkozóan a földhiva-

tali nyilvántartás vagy a település helyi rendezési terve tartalmaz.

3. Biztosítási esemény
a. a Tűz- és elemi károk biztosítása Különös Feltételei IV. Biztosítási ese-

mények pontban felsorolt események mindegyike, feltéve, hogy az ál-

taluk okozott károsodás a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához

szükségessé teszi annak javítását, helyreállítását vagy pótlását;
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b. a Vandalizmus kockázat biztosításának kiegészítő feltételei megkötése

esetén: a Vandalizmus kockázat biztosításának kiegészítő feltételeinek

2. pontja szerinti károsító magatartás.

4.
Nem téríti meg a biztosító:
a. a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbü-

lési, vetemedési károkat;
b. a festésen vagy festésben keletkezett károkat;
c. a szemétgyűjtőkben keletkezett károkat;
d. a növényekben keletkezett károkat;
e. a biztosított vagyontárgyakon vagy azokban lévő hirdetések ká-

rosodása miatti követeléseket;
f. a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személysérüléses ká-

rokat;
g. a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott

károkat.

5.
A biztosítási összegen belül a biztosító külön kártérítési limitet ha-
tároz meg a 3. a. és 3. b. pontban írt eseményekre vonatkozóan, me-
lyeket a szerződésben rögzít.

6.
A 3. a. pontra vonatkozó kártérítési limit káreseményenként legfel-
jebb 15 millió forint/káresemény, ezen belül maximum a biztosítási
összeg, és 30 millió forint/biztosítási év mint első kockázati összeg,
ezen belül maximum a biztosítási összeg.

7.
A 3. b. pontra vonatkozó kártérítési limit a Vandalizmus kockázat
biztosításának kiegészítő feltételei alapján megkötött kiegészítő fe-
dezet kártérítési limitjével megegyezik, azzal összevontan kezelen-
dő: a jelen kiegészítő feltételek és a Vandalizmus kockázat biztosításának

kiegészítő feltételei alapján biztosított vagyontárgyak vandalizmus kárai

együttesen csökkentik a vandalizmusra meghatározott kártérítési limitet.

8.
Amennyiben a biztosító a kárt jelen kiegészítő feltételek alapján megtéríte-

ni köteles, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költségein felül megtéríti azo-

kat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított a vagyontárgyak károsodásá-

val összefüggésben közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és a kár

enyhítése érdekében végez. A kártérítés és a ráfordítások összege nem
haladhatja meg az aktuális biztosítási összeget, kivéve, ha ehhez a biz-

tosító előzetesen írásban hozzájárult.

ALL RISKS FEDEZET ALAPJÁN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁS
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

Jelen kiegészítő feltétel alapján, ha a szerződő a meghatározott pót-
díjat megfizette, az alap- és a kiegészítő vagyonbiztosításokban biz-
tosított kockázatokon felül a biztosítási fedezet kiterjed – a biztosítá-
si szerződésben foglalt kizárások, kártérítési limitek és korlátozások,
valamint kártérítési szabályok egyidejű figyelembevételével – a bizto-
sító kockázatviselésének tartama alatt a kockázatviselés helyén bekö-
vetkező minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan dologi
kárra, amely következtében a biztosított vagyontárgyakban olyan
mértékű károsodás keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását,
helyreállítását, illetve pótlását, és nem szerepel a kizárások között.

1. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek
a. nem a szerződésben rögzített kockázatviselési helyen vagy azon

belül keletkeznek;
b. keletkezése nem vezethető vissza valamely tényleges fizikai be-

hatásra, eseményre; ilyenek például a megmagyarázatlan eltű-
nés, hiány, szivárgás, pénzügyi veszteség vagy ezekhez hasonló
események következtében történt károk;

c. államosítás, állami szervek, vámhivatal, kormány vagy más ható-
ság által elrendelt elkobzás, lefoglalás miatt keletkeztek;

d. géptörés és/vagy kazán, gép, számítógép, illetve elektromos be-
rendezések meghibásodása miatt keletkeztek;

e. alul- vagy túlnyomás által keletkezett robbanás és/vagy kazánok,
csővezetékek törése és szakadása miatt keletkeztek;

f. az elektromos berendezések és készülékek elektromos áram ha-
tására történő meghibásodása miatt keletkeztek;

g. bármilyen leltár folyamán felmerült megmagyarázhatatlan eltű-
nés vagy hiány következtében keletkeztek;

h. irodai vagy könyvelési tévedésből eredő hiány formájában kelet-
keztek;

i. eltulajdonítás, csalás, betörési kísérlet vagy egyszerű lopás miatt
keletkeztek;

j. a tevékenység kényszerű lassítása vagy leállása (üzemszünet)
miatt keletkezett, illetve fellépő károk, pl. piacvesztés, késede-
lem, elmaradt haszon, termelés kiesés, kifizetett bér;

k. az üzleti tevékenységen belül, a gyártás és/vagy a tervezés során
fellépő tervezési, gyártási, szerkezeti, anyaghiba miatt keletke-
zett károk, ideértve egy esetleges káreseményt követő helyreállí-
tás folyamán hibás anyag, rossz munkavégzés miatt keletkezett
károkat is;

l. nem nyilvánvaló hiba, hibás nyersanyag használata, rossz terve-
zés, nyersanyag vagy munkavégzés miatt keletkeztek;

m. gyenge építési alap, hibás építés, elégtelen épületfenntartás, az
ésszerű és elvárható biztonsági és megelőzési intézkedések el-
mulasztása miatt keletkeztek;

n. gyártási, építési, nyersanyagbeli, tervezési és/vagy kivitelezési
hiba miatt keletkeztek;

o. épületek, járdák, építési alapozások, térburkolatok vagy ezek ré-
szeinek beomlása, süllyedése, törése, hőtágulása (különös tekintet-
tel falak, padlók, mennyezetek, tetők esetében), illetve az ésszerű
és elvárható megelőzési intézkedések vagy a megfelelő épület-
fenntartás elmulasztásából származó összeomlás miatt keletkeztek;

p. azon elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, ké-
szülékekben villamos áram indukciós hatása miatti túlfeszültség
hatására keletkeztek, ahol a káresemény bekövetkezésének az
időpontjában nem volt kiépítve a kor műszaki, technikai színvo-
nalának megfelelően elvárható, és az általánosan elfogadott
gyakorlatnak megfelelő komplex túlfeszültség-védelmi rendszer,
vagy a kár annak karbantartásának elmulasztásával okozati
összefüggésben keletkezett;

q. számítógépes vírus miatt keletkeztek;
r. szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkeztek;
s. élő szervezetekben, élő állatokban keletkeztek;
t. telephelyen belüli anyagmozgatás során az elmozdított vagyon-

tárgyakban keletkeztek;
u. telephelyen belül vagy azon kívül szállított vagyontárgyakban

keletkeztek;
v. következményi károk.

2. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki azokra a károkra,
amelyek az alábbiakban felsorolt okok miatt keletkeztek:
a. fokozatos állagromlás, használat során bekövetkező kopás és el-

használódás, rozsdásodás, az anyag természetéből fakadó káros
tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyveszteség, erjedés, ter-
mészetes hőképződés, öngyulladás (magában az öngyulladt
anyagban), száraz vagy nedves rothadás, az anyagok ízének, tex-
túrájának vagy felületének változásai, szennyezés, légköri száraz-
ság vagy nedvesség, hőmérsékleti változások vagy szélsőségek,
szmog, por-, illetve koromlerakódás, bepiszkolódás, szennyeződés;

b. szándékos túlterhelés, a biztonsági határt meghaladó próbanyo-
más, próbaterhelés;

c. alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák (teherhordó szerkeze-
tek), padlók, padozatok, járdák, feltöltések, födém-, illetve tető-
szerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása,
kihasasodása, tágulása, repedése vagy törése;



35

d. olyan hatósági határozat, amely az építkezést, a bontást, a javí-
tást, az újjáépítést szabályozza, illetve a biztosított épületek,
építmények nem károsodott részeinek bontását rendelte el;

e. állandó vagy ideiglenes birtokfosztás, amely olyan elkobzás, ka-
tonai célra való igénybevétel vagy rekvirálás eredménye, amelyet
törvényes hatóságok foganatosítanak;

f. lázadás, szeparatista cselekmény, katonai vagy népfelkelés, for-
rongás, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy jogbitorló ha-
talom, statárium vagy ostromállapot, vagy bármilyen olyan ese-
mény vagy ok, amely statárium vagy ostromállapot kihirdetését
idézi elő.

3. A biztosító nem téríti meg továbbá:
a. a nem biztosított (nem biztosítható) vagyontárgyakban keletke-

zett károkat;
b. a kizárólag csak meghibásodás, működésképtelenség, rendelte-

tésszerű használatban bekövetkező változás formájában előál-
lott károkat;

c. építési, szerelési tevékenységgel együtt járó beruházásokban ke-
letkezett károkat;

d. a biztosított vagyontárgyak belső vagy külső okból eredő törés,
repedés kárát, amennyiben annak oka:
– tervezési hiba, feldolgozási hiba, szerkezeti hiba, gyártási hiba,

hibás munkavégzés, anyaghiba vagy rejtett hiba;
– elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektro-

nikus sérülése vagy zavara, (ideértve, de ezekre nem korlátoz-
va a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközö-
ket, illetve vezetékeket);

– gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb
eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy
szerkezeti meghibásodása.

Megtéríti azonban a biztosító az ezek következtében az egyéb
más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat.

e. az energia-, gáz-, olaj-, illetve vízellátás, fűtés vagy hűtés kimara-

dása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is
ideértve) következtében keletkezett károkat, kivéve, ha az ilyen
kimaradást a biztosított telephelyen található energiaellátó, fűtő
vagy hűtő berendezéseknek biztosítási eseményből eredő sérülé-
se okozta;

f. számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyilvántartásokban tá-
rolt információk kárait, adatok megsemmisülését vagy sérülését;

g. szabadban tárolt vagyontárgyak esetén az eső, havas/ónos eső,
hódara, hó, jégeső, homok vagy por, fagyhatás, napsütés által
okozott károkat;

h. a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyaknak – beleértve
a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat – a techno-
lógiai használatukkal összefüggésben keletkezett tűzkárait;

i. a nyomás alatti tartályokban, gőzturbinákban, gőzgépekben
vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy megrepedés, törés
miatt keletkezett károkat;

j. a szállított vagyontárgyakban bekövetkezett károkat;
k. csővezeték-hálózatok, azok edényzeteinek, szerelvényeinek töré-

se, repedése, dugulása, egyéb meghibásodása miatt kiömlő, elfolyt
közegek, anyagok mennyiségi veszteségeként keletkezett károkat;

l. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltűnéseként, illetve leltá-
rozás vagy időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiányból eredő
károkat vagy veszteségeket, valamint amelyeket normalizált hi-
ányként (káló) elszámoltak vagy elszámolnak;

m. a gyártási, előállítási folyamatban önmagában a feldolgozás,
megmunkálás, vizsgálat és próba tárgyát képező vagyontárgy-
ban keletkezett károkat;

n. mikroorganizmusok, toxikus hatású penészedések, gombásodá-
sok és ezek hatásainak, következményeinek kárait;

o. állatok okozta károk (beleértve – de nem korlátozva a kizárást –
a molylepkét, férgeket, termeszeket és egyéb rovarokat);

p. részben vagy egészében géntechnológiailag manipulált vagy na-
notechnológiai eljárással készült vagyontárgyakban keletkezett
az ezekre a technológiákra visszavezethető károkat.
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1. A felelősségbiztosítás általános feltételeinek tartalma

A jelen feltételek azokat a kikötéseket, rendelkezéseket tartalmazzák, ame-

lyeket – ellenkező szerződéses kikötés hiányában – a Groupama Biztosító Zrt.

(1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban: biztosító) fele-

lősségbiztosítási szerződéseire, illetve biztosítási szerződéseinek felelősségbiz-

tosítást tartalmazó részére alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést e felté-

telekre hivatkozással, vagy e feltételekre hivatkozással is kötötték.

A Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek

és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF) a Groupama Biztosító Zrt.

által művelt, nem fogyasztói felelősségbiztosítások általános szerződési

feltételeit tartalmazza.

A biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben
meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés
kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése
esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni. A biz-
tosítóval szerződő fél díj fizetésére köteles. Felelősségbiztosítási
szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szer-
ződésben megállapított mértékben és módon mentesítse őt olyan
kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.
Az általános feltételek és a különös feltételek együttesen alkotják az
általános szerződési feltételeket.
A PFÁSZF azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket – ellen-
kező szerződéses kikötés hiányában – a Groupama Biztosító Zrt.
(a továbbiakban: biztosító) vállalkozásokra vonatkozó felelősség-
biztosítási szerződéseire és az azokhoz kötött kiegészítő biztosítás-
okra alkalmazni kell.
A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltéte-
lek, míg a különös feltételeknek az általános feltételtől eltérő ren-
delkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó. Kér-
jük, olvassa el figyelmesen a különös feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos ma-

gyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, a kötvény és az általános, különös szerződési feltételek,
illetve záradékok a felek közti megállapodás minden feltételét tar-
talmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat
vesztik, és nem képezik jelen szerződés részét.

2. A szerződés alanyai

2.1. A szerződő
A szerződő az a személy, aki az ajánlatot teszi a biztosítónak a biztosítási

szerződés megkötésére, a biztosítóval a biztosítási szerződést megköti és a

biztosítási díjat fizeti. A szerződő azonos is lehet a biztosítottal.

A jelen szerződési feltételek szerint a szerződő a szerződésben megnevezett:

a. természetes személy, szerződésben írt minőségében. Tekintettel arra,
hogy a természetes személy jelen szerződésben szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár
el, nem minősül fogyasztónak;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkező, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó,

a tevékenységi köre szerinti minőségében.

2.2. A biztosított
A biztosított az a személy, akit a biztosítási ajánlaton ekként neveztek meg,

és aki követelheti, hogy a biztosító az adott szerződésben megállapított

módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért

jogszabály alapján felelős.

A jelen szerződési feltételek szerint a biztosított a szerződésben megneve-

zett, olyan:

a. természetes személy, szerződésben írt minőségében, amennyiben szak-
mája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása
körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkező, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó,

aki a biztosított tevékenység folytatására a hatályos magyar jogszabályok

szerint jogosult; a biztosítási szerződésben feltüntetett minőségében és te-

vékenységi köre szerint.

2.3. A károsult
Az a személy, akinek a biztosított a jogellenes és felróható károkozó ma-

gatartásával kárt okoz.

2.4. A fogyasztó
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljá-

ró természetes személy.

2.5. A vállalkozás
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró

személy.

2.6. A közeli hozzátartozó
A házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és

a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, vala-

mint a testvér.

3. A biztosítási esemény

3.1. A biztosítási esemény a biztosított jogellenes és felróható kár-
okozó magatartása, amelynek pontos meghatározását a különös fel-
tételek tartalmazzák. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén,
amennyiben az egyes különös feltételek úgy rendelkeznek, a bizto-
sító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező,
az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alap-
ján felmerülő sérelemdíjat is az ott meghatározott módon, mérték-
ben és feltételekkel.
Kérjük, feltétlenül tekintse meg, hogy a kapcsolódó különös felté-
telben a biztosító az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog
megsértése esetén nyújt-e, illetve milyen módon, mértékben és fel-
tételekkel nyújt szolgáltatást!
3.2. Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt
a. a károsult beleegyezésével okozta;
b. a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló

fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az el-
hárítással a szükséges mértéket nem lépte túl;

c. szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy
d. jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a maga-

tartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jog-
szabály a károkozót kártalanításra kötelezi.

Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolat-
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ban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.
A biztosítási érdek a biztosított vagyoni helyzetében a károkozás
miatt várható vagyoni csökkenés megakadályozása.

4. A szerződés létrejötte

4.1. A szerződő a szerződés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi.

A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve.

A biztosító a szerződés létrejöttének feltételéül különböző adatok, okiratok

és egyéb nyilatkozatok megtételét kötheti ki. Kockázatelbírálási idő az aján-

lat biztosítóhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belüli időszak.

4.2. A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a
biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal
akkor jön létre, amikor a biztosító az ajánlat elfogadásáról és a fe-
dezet igazolásáról a kockázatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki.
Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a kockázatelbírálási

időn belül elutasítja.

4.3. A biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül is létrejön a szerződés,
ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt
napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony
tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtoká-
ban, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak
megfelelően tették. Ebben az esetben a szerződés – az ajánlat sze-
rinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása
időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét
követő napon jön létre. A biztosító a szerződés létrejöttéről köt-
vényt állít ki.
4.4. Ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövet-
kezik, az ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja
vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifeje-
zetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a koc-
kázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfo-
gadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
4.5. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges

kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a szer-

ződés létrejöttétől számított tizenöt napon belül javasolhatja, hogy a szerző-

dést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szer-

ződő fél a javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem vála-

szol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől szá-

mított tizenöt napon belül a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

4.6. Ha a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a
szerződő fél a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nél-
kül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön
létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha
a biztosító az eltérésre a szerződő fél figyelmét a kötvény átadása-
kor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat
tartalmának megfelelően jön létre.
4.7. Az ajánlattevő ajánlatához annak megtételétől számított tizenöt napig,

van kötve.

4.8. A biztosító a biztosítási ajánlatot – függetlenül attól, hogy az ajánlat

átadásával egyidejűleg vagy azt követően a szerződő díjat, díjelőleget fize-

tett-e, és függetlenül attól, hogy az ajánlaton a kockázatviselés kezdete fel-

tüntetésre került-e – a 15 napos kockázatelbírálási időn belül indoklás nél-

kül visszautasíthatja.

Az első díjrészlet, díjelőleg megfizetéséről szóló igazolás kiállítása önmagá-

ban nem jelenti a szerződés létrejöttét.

A biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett

biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosító a kockázatelbírálásra

nyitva álló 15 napos határidőn belül dönt az ajánlat elfogadásáról. A bizto-

sítási ajánlat visszautasítása esetén biztosító az addig befizetett biztosítási

díjat 8 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.

5. A szerződés tartama, a biztosítási időszak

5.1. A szerződés – ha a felek írásban másként nem állapodnak meg – ha-

tározatlan tartamú (a szerződés lejáratának időpontja nem kerül megha-

tározásra).

5.2. A biztosítási időszak egy biztosítási év, a biztosítási év a biztosítási idő-

szak kezdetétől számított egy év.

A biztosítási időszak kezdete az a naptári nap, melyben a biztosító kocká-

zatviselése megkezdődik.

A biztosítási évforduló minden évben a kockázatviselés kezdő napjának

megfelelő naptári nap.

6. A kockázatviselés kezdete és az időbeli hatály

6.1. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton megjelölt időpontban,
ennek hiányában az ajánlatnak a biztosító részére történt átadását
követő nap 0 órájában kezdődik meg. A kockázatviselés kezdő idő-
pontja nem lehet korábbi, mint az ajánlat biztosítónak történt át-
adását követő nap 0 órája. Amennyiben az ajánlaton a kockázatvi-
selés kezdő időpontjaként korábbi időpont került feltüntetésre,
mint az ajánlat biztosítónak történt átadását követő nap, úgy a koc-
kázatviselés kezdő időpontjának az ajánlat biztosítónak történt át-
adását követő nap 0 óráját kell tekinteni.
6.2. A biztosítási szerződés a biztosítás kockázatviselési ideje alatt
okozott, bekövetkezett és legkésőbb a biztosítási szerződés megszű-
nését követő harmincadik napon a biztosítónak írásban bejelentett
károkra nyújt fedezetet. A különös feltételek vagy egyedi megálla-
podás rendelkezhet ettől eltérően. Kérjük, feltétlenül tekintse meg,
hogy a kapcsolódó különös feltétel az időbeli hatállyal kapcsolatban
milyen rendelkezést tartalmaz!
6.3. A károkozás időpontja az az időpont, amikor a kárt előidéző cselek-

ményt elkövették, illetve mulasztással okozott kár esetében az az időpont,

amikor az elmulasztott cselekményt még a kár bekövetkezése nélkül meg

lehetett volna tenni. Sorozatkár esetén a károkozás időpontja a sorozat-

kárhoz vezető első cselekmény időpontja.

A kár bekövetkeztének időpontja testi sérülés, egészségkárosodás esetén a

sérülés, illetve károsodás, halál esetén a halál beálltának időpontja, dologi

károk esetén a károsodás időpontja. A biztosítási eseményhez kapcsolódó-

an az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése esetén a

sérelem bekövetkezésének az időpontja, a kár bekövetkeztének időpontjá-

val egyezik meg. Sorozatkár esetén a kár bekövetkeztének időpontja a so-

rozatkár káreseményei közül az első káresemény.

A kár bejelentésének időpontja az a nap, amelyen a biztosított a kárese-

ményt a biztosítónak írásban bejelentette.

6.4. A biztosítási szerződésből eredő valamennyi igény elévülésének
ideje 3 év.

7. A kockázatviselés területi hatálya

A biztosító kockázatviselése kizárólag a Magyarország területén
okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki, kivéve, ha
felek írásban másként állapodnak meg.

8. A biztosítási díj és a díjfizetés

8.1. A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli. Ha a biztosított belép a

szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a

szerződő féllel egyetemlegesen felelős.

A biztosító a határozatlan tartamú biztosítás díját egyéves biztosítási idő-

szakra állapítja meg.

8.2. A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetekor, a folytatóla-
gos díj pedig annak a biztosítási időszaknak az első napján esedékes,
amelyre a díj vonatkozik. Egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell
megfizetni. A szerződő a biztosító írásbeli hozzájárulásával ettől eltérő díj-

fizetési gyakoriságot is választhat.

A biztosítót a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.

8.3. A biztosítási díjat, megfizetésének esedékességét és módját a kötvény

tartalmazza. A biztosítás díja fizethető csoportos beszedési megbízással,

banki átutalással vagy postai átutalással (csekken).

8.4. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a szerződés megszűnik, a

biztosító a teljes biztosítási időszakra járó díj megfizetését követelheti.

8.5. Amennyiben a szerződő a díjfizetés módjára tekintettel díjkedvez-

ményben részesül, a díjfizetés módjának megváltoztatása esetén a kedvez-

ményt elveszti.

8.6. Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a biztosító – a

díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok megfelelő al-

kalmazásával – eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés ki-
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egészítésére, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díj-

jal arányos időtartamra marad fenn.

8.7. A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig a

napig járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése véget ért.

Ha az időarányos díjnál több díjat fizettek be, a biztosító a díjtöbbletet kö-

teles visszatéríteni.

8.8. Társaságunk üzletkötője (függő ügynöke) jogosult a szerződőtől
díj átvételére, de csak 100 000 Ft összeghatárig. Az OTP Bank Nyrt.
ügyintézője nem jogosult díj átvételére, de az ügyfél az OTP Bank-
ban befizethet a biztosító számlájára. Az alkusz és a többes ügynök
díj átvételére nem jogosult, kivéve, ha a társaságunkkal kötött egye-
di megállapodás erre feljogosítja. A díj átvételére vonatkozó jogo-
sultság fennállásáról az alkusz, a többes ügynök tájékoztatja a szer-
ződőt.
A biztosításközvetítő nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó
összeg kifizetésében közreműködni.

9. A biztosítási szerződés megszűnésének az esetei,
a megszűnés esetén a felek jogai és kötelezettségei

9.1. A szerződés lejárata
A határozott időre létrejött biztosítási szerződés a határozott idő lejártakor,

tehát a megállapított időtartam utolsó napjával külön értesítés nélkül meg-

szűnik akkor is, ha arra további díjfizetés történik.

A biztosítási díjnak a szerződés megszűnését követő befizetése nem jelenti

a megszűnt biztosítási szerződés újra hatályba lépését.

A szerződés megszűnését követő időszakra befizetett díjat a biztosító a be-

érkezést követő 15 munkanapon belül köteles visszafizetni.

9.2. A szerződés felmondása
A határozatlan időre kötött szerződést a felek – mind a szerződő, mind a

biztosító – a biztosítási időszak végére, külön indoklás nélkül írásban 30

napos felmondási idővel felmondhatják.

Ha bármelyik szerződő fél a biztosítási szerződést nem a biztosítási időszak

végére, hanem korábbi időpontra mondja fel, ez nem a felmondás érvény-

telenségét eredményezi, hanem azt, hogy a szerződés a biztosítási időszak

végén szűnik meg.

A három évnél rövidebb határozott időtartamú szerződés a lejárat időpont-

ja előtt, a három évnél hosszabb határozott időtartamú szerződés pedig

azon időszak alatt, amelyre a felek a felmondási jogot érvényesen kizárták,

csak a felek írásbeli közös megegyezésével szüntethető meg.

A felmondási jog — határozott és határozatlan időtartamú szerződés esetén

egyaránt — legfeljebb három évre zárható ki; a felmondási jog három évnél

hosszabb időre történő kizárása a három évet meghaladó részében semmis.

Ha azonban a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem

kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható,

a negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél felmondhatja. Ez eset-

ben a biztosító a szabályzat szerint követelheti annak a díjengedménynek a

megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel a biztosí-

tottnak nyújtott (tartamengedmény).

9.3. Biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenné válása, ér-
dekmúlás
Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási ese-
mény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a bizto-
sítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része meg-
szűnik.
Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási ese-
mény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek meg-
szűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.
A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem
alkalmazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyon-
tárgy tulajdonjoga átszállásának következménye, és a vagyontárgy
más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában
volt. Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet
is átszáll, és a tulajdonjog átszállása időpontjában esedékes biztosí-
tási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős. A
szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomás-
szerzést követő harminc napon belül írásban, harminc napos határ-
idővel felmondhatja.

A szerződőnek, illetve a biztosítottnak a jelen szabályzat 15. pontjában leír-

taknak megfelelően kell bejelentenie a biztosítási esemény bekövetkezésének

lehetetlenné válásával, valamint az érdekmúlással kapcsolatos változásokat.

Amennyiben a szerződés részbeni megszűnése esetén a szerződő, illetve a

biztosított a fenti lényeges körülmények változását közli a biztosítóval, a biz-

tosító tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosításá-

ra, illetőleg – ha a kockázatot a szabályzat értelmében nem vállalhatja – a

szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

9.4. Díjfizetés elmulasztása, díjnemfizetés
Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következ-

ményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a felszólítás el-

küldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írás-

ban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedé-

kesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díj-

követelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

A díjfizetés elmulasztása a törvény erejénél fogva eredményezi a biztosítási

szerződés megszűnését, ezért a megszűnést követően teljesített díjak sem

a szerződés hatályának meghosszabbodását, sem új szerződés keletkezését

nem eredményezik.

Abban az esetben, ha a szerződés a fent részletezett módon, a folytatóla-

gos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a meg-

szűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót

a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a meg-

szűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban

esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik. A helyreállítási (reaktiválási) ké-

relem elfogadásáról a biztosító dönt.

10. Biztosítási összeg és önrészesedés, fedezetfeltöltés
szabályai

10.1. A biztosítási összeg az a legmagasabb összeg, amelyet a biztosító egy

kockázattal kapcsolatban (egy fedezet alapján) legfeljebb megtéríthet.

10.2. A káreseményenkénti biztosítási összeg (a továbbiakban kártérítési

limit) az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel

összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha a térítési kötelezettség –

viselt felelősségük arányában – több személyt terhel, illetve ha több sze-

mély lép fel kártérítési igénnyel. A biztosítási időszakra meghatározott kár-

térítési limit pedig az a legmagasabb összeg, amelyet a biztosító egy bizto-

sítási időszak alatt összesen megtéríthet.

10.3. Kombinált kártérítési limit esetén több felelősségbiztosítási fedezetre

együttesen kerül meghatározásra egy káreseményenkénti vagy biztosítási

időszakra vonatkozó kártérítési limit, és ebben az esetben a limitet bármely

fedezet alapján bejelentett káresemény vagy káresemények kimerítheti(k).

10.4. Szublimit a 10.2., illetve a 10.3. pontokban definiált kártérítési limi-

tek valamelyikén belül az egyes fedezetekre meghatározott kártérítési limit.

10.5. Önrész az az összeg, amelyet a biztosított a káreseménye kapcsán

maga visel. A biztosító – káreseményenként – a megállapított kártérítés

összegéből a szerződésben meghatározott nagyságú önrész összegét le-

vonja.

10.6. Az önrészesedés abszolút összegben és/vagy a kárösszeg százaléká-

ban állapítható meg.

10.7. Fedezetfeltöltés
A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít.
Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyan-
azon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt
kifizetett összeggel csökken.

11. Sorozatkár

11.1. A sorozatkár eseményeit egy káreseménynek kell tekinteni, és ez

esetben a kárbejelentés időpontja az az időpont, amikor a sorozatkár első

káreseményét írásban a biztosított ellen benyújtják.

11.2. Sorozatkár
a. Minden olyan kár, amely ugyanannak a hanyag cselekedetnek, hibának

vagy mulasztásnak a következménye vagy eredménye. Ugyanannak a

hanyag cselekedetnek, hibának vagy mulasztásnak tekintendő, ha egy-

nél több cselekedetet vagy mulasztást ugyanazon vagy hasonló okból

vagy indítékból mulasztottak vagy követtek el feltéve, hogy az a vonat-

kozó üggyel jogilag, pénzügyileg vagy technikailag kapcsolatos.
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b. Egynél több olyan cselekedet vagy mulasztás, mely ugyanazt a veszte-

séget eredményezi, és/vagy

c. olyan kár, melyért egy kötvényben biztosított, egynél több személy te-

hető felelőssé.

12. A biztosító mentesülése

12.1. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartással
a. a szerződő fél vagy a biztosított;
b. a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre

jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltételben megha-
tározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbí-
zottjuk;

c. a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztségviselője
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, mun-
kavállalója vagy megbízottja okozta.

12.2. A 12.1. pontban foglalt rendelkezést a kármegelőzési és a kár-
enyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
12.3. Súlyosan gondatlan a biztosított károkozása:
a. ha e tényt bíróság vagy más hatóság határozatával megállapította;
b. ha a károsult kára a biztosítottra irányadó hatósági vagy szerző-

dési kármegelőzési előírások súlyos és/vagy folyamatos megsérté-
se miatt következett be;

c. a biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének
túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt;

d. a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelező rendelkezések-
ben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja
tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott;

e. ha a biztosított a kárt a foglalkozás szabályainak súlyos megsér-
tésével okozta;

f. ha a biztosított a kárt súlyosan ittas vagy kábítószer hatása alatt
lévő állapotban és ezzel az állapotával összefüggésben okozta;

g. a különös vagy a kiegészítő feltételekben, valamint az egyes biz-
tosítási szerződésekben megállapított, a biztosított súlyosan gon-
datlan magatartásának egyéb eseteiben.

Jelen feltételek alapján szándékos az a magatartás, amikor a károko-
zó magatartásának következményeit előre látja és azokat kívánja
(egyenes szándék), vagy azokba belenyugszik (eshetőleges szándék).
Jelen feltételek alapján súlyosan gondatlan az a magatartás, amikor
a károkozó a kár bekövetkezésének lehetőségét előre látja ugyan,
de könnyelműen bízik azok elmaradásában.

13. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

Azon károk esetében, amelyet a jelen feltételekkel megkötött bizto-
sítás nem fedez, illetve amelyek vonatkozásában kizárás vagy korlá-
tozás érvényesül, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
13.1. Nem fedezi a biztosító azon károkat, amelyet a károkozó biz-
tosított nem látott előre és nem is kellett előre látnia.
13.2. Nem fedezi a biztosító azokat a károkat, amelyek esetében a
biztosított károkozása nem jogellenes.
13.3. Nem fedezi a biztosító az eljárási költségeket, ha ezek a költ-
ségek nem a biztosító előzetes útmutatásai alapján vagy előzetes
írásbeli jóváhagyásával merültek fel. Nem fedezi a biztosító a kár-
okozó biztosítottnak a biztosítási eseménnyel kapcsolatban felme-
rülő igazolt jogi képviseleti költségeit és a kamatokat, ha a biztosító
a perben nem vett részt.
13.4. Nem fedezi a biztosítás a Magyarország területén kívül bekö-
vetkező biztosítási eseményeket.
13.5. Nem fedezi a biztosítás továbbá:
– azokat a károkat, amelyeket a biztosított maga szenved el;
– azokat a károkat, amelyeket a biztosított a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont-

jában felsorolt közeli hozzátartozójának, alkalmazottjának vagy
megbízottjának okoz;

– ha a biztosított jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező egyéb szervezet, akkor a biztosított tulajdonosainak és

azok a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozói-
nak okozott károkat;

– azt a kárt amelyért a biztosított nem a szerződésben meghatáro-
zott minőségében felel vagy nem a biztosított tevékenység foly-
tatása során okozta;

– a biztosított tulajdonában álló, vagy az olyan jogi személynek, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetnek,
amelyben részesedéssel rendelkezik, okozott károkat a biztosí-
tott tulajdoni hányadának, részesedésének arányában;

– a biztosított birtokában levő (így például: bérelt, haszonbérbe
vett, kölcsönzött) avagy hivatása gyakorlásánál fogva magánál
tartott (így például: megmunkált, feldolgozott, javított, szállí-
tott) idegen dologban keletkezett, illetve dologgal okozott ká-
rokat, vagy azokat a károkat, amelyek a dolog hibájából kelet-
keztek;

– szállodai letéti felelősségből, illetve a nyilvánosság számára nyitva
álló más intézmények (pl. színház, kávéház) letéti felelősségéből
eredő károkat;

– több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárait;
– a biztosított vezető tisztségviselői által, ilyen minőségükben oko-

zott károkat;
– a biztosított közreműködője által okozott károkat (pl. alvállalko-

zók és teljesítési segédek);
– az értékpapírok, készpénz és egyéb értéktárgyak (értékcikk,

csekk, takarékbetétkönyv, ékszer, stb.) megrongálásából, elvesz-
téséből, megsemmisüléséből vagy ellopásából származó károkat;

– a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkező károkat;
– szavatossági, jótállási és garancia igényekből eredő költségeket,

kiadásokat vagy károkat;
– tisztán pénzügyi veszteségből eredő károkat (tisztán pénzügyi

veszteség az a kár, amely nem személyi sérülés, egészségkároso-
dás, halál, dologi kár, illetve személyiségi jogi kár és nincs kap-
csolatban sem ilyen típusú károkkal);

– a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott
károkat;

– a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, (pl. kötbér) a bír-
ságból, pénzbüntetésből, valamint egyéb büntető jellegű költsé-
gekből (punitive damages) eredő károkat;

– az elmaradt vagyoni előny (tervezett nyereség, elmaradt haszon,
termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség) kapcsán
felmerülő károkat;

– a szerződéssel fel- vagy átvállalt felelősségi károkat, kivéve, ha a
felelősség fel- vagy átvállalása a biztosítási szerződés megkötését
megelőzően történt, és arról a biztosított a biztosítót biztosítási
szerződés megkötése előtt írásban tájékoztatta és a biztosító azt
írásban elfogadta;

– a közhatalom gyakorlásával, közigazgatási jogkörben okozott
károkat;

– a szexuális zaklatással, írásbeli vagy szóbeli rágalmazással, üzleti-
és jó hírnév sérelmével, becsületsértéssel kapcsolatos károkat;

– az USA, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália területén folytatott bár-
mely tevékenységgel kapcsolatos károkat;

– hűségnyilatkozat, kezesség, sajtóvétség, hitel, pénzügyi garancia,
pénzintézeti alkalmazotti hűtlenség miatt keletkező károkat
(Bankers Blanket Bond), valamint személyi sérülésből, diszkrimi-
nációból eredő károkat;

– a jogszabály alapján megtérülő, az állam ellen is érvényesíthető
követelésekből származó károkat;

– a számítógépes adatok törl(őd)éséből, korrekciójából, információ-
tartalmából, újracímzéséből, sérüléséből, megváltozásából, zárlatá-
ból, adatrend megszakadásából eredő; vagy vírus, vagy más szándé-
kos szoftver (pl. férgek, trójai lovak, makrovírusok vagy logikai bom-
bák, stb.) által okozott vagy ezekkel kapcsolatos károk, hibás szá-
mítógépes adatfeldolgozásból eredő károk. A következő kapcsoló-
dó kockázatokból: gyártási hiba, üzemszünet vagy nyereségkiesés,
úgymint szabadalom, szerzői vagy személyes jogok sérelméből
eredő károkat;

– az internet és e-mail tartalomszolgáltatók tevékenységével kap-
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csolatos károkat, szoftverek vagy más elektronikus adathordozók
hibás működéséből eredő károkat;

– a számítógépes szoftver, hardver vagy egyéb elektronikus eszköz
hibás dátumfelismerésével összefüggésben felmerülő közvetett
vagy közvetlen károkat vagy kártérítési igényeket;

– az azbeszt vagy azbeszt tartalmú termékek kezeléséből, feldol-
gozásából, gyártásából, eladásából, forgalmazásából, tárolásából
vagy használatából származó károkat;

– a biztosított által üzemeltetett járművek, munkagépek által oko-
zott nem baleseti jellegű útrongálási, valamint talaj vagy növényi
kultúrák letaposásával okozott károkat;

– a vér- és vérkészítmények gyártói, vérbankok és véradományozó
intézetek tevékenységéből eredő károkat;

– a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerző-
désben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötele-
zettségen alapuló károkat;

– a biztosított részére megtérülő vagy a más biztosítással fedezett
károkat;

– a kizárólag lelki sérülés, pszichikai, mentális zavar vagy az érze-
lemvilág hátrányos megváltozásából eredő károkat;

– a lassú, folyamatos állagromlással okozott károkat, amelyek zaj,
rázkódás, szag, füst, kormozódás, korrózió, gőz vagy egyéb ha-
sonló hatások következtében álltak be;

– a gépjármű-felelősségbiztosítás körébe tartozó károkat;
– a kötelező felelősségbiztosításokkal fedezett károkat;
– ha a bekövetkezett kár olyan okra vezethetô vissza, amely miatt

a biztosítási szerződés tartama alatt káresemény már bekövetke-
zett, és a biztosító írásbeli felszólítása ellenére a kárt kiváltó ok
megszüntetését a biztosított elmulasztja, akkor az ugyanazon
okból a felszólítást követő következő károkat (azaz ezzel a kárral
kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be).

13.6. A biztosító nem kötelezhető szolgáltatás teljesítésére a követke-
zőkben felsorolt események bekövetkezése esetén akkor sem, ha ezek-
kel összefüggésben (következményeként) a különös vagy kiegészítő
feltételek szerinti biztosítási események valamelyike következik be:
– harci cselekmények és háborús események bármelyik fajtája, hábo-

rú, invázió, polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai
vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek
kísérlete, továbbá harci eszközök által okozott sérülés vagy rom-
bolás, valamint katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései;

– felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk (akár bejelentett,
akár bejelentés nélküli), munkahelyi rendzavarás vagy elbocsá-
tott munkások rendzavarása, politikai szervezetek megmozdulá-
sai; polgári engedetlenség, rendkívüli vagy szükségállapot;

– egyes egyének vagy csoportok által elkövetett terrorakciók, füg-
getlenül attól, hogy az politikai, vallási, gazdasági vagy egyéb in-
díttatású szélsőséges erőszak alkalmazását jelenti a magán- vagy
a köztulajdon ellen;

– biológiai és/vagy kémiai – nem békés cselekményekből származó –
kockázatokból eredő károk;

– a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy sugárzás-
ból, ionizáló vagy lézersugárzásból, mágneses vagy elektromágneses
mezők vagy sugárzásból eredő közvetlen vagy közvetett károk.

13.7. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a biztosítot-
tal szemben támasztott társadalombiztosítási igények megtérítésére.
13.8. Az alábbi tevékenységekből, illetve az alább felsorolt dolgok-
kal kapcsolatos tevékenységből, vagy ezeknek a dolgoknak (termé-
keknek) a gyártásából, előállításából, tárolásából, kezeléséből, le-
bontásából, szállításából, tulajdonlásából, üzemeltetéséből vagy
használatából, illetve az ezekhez a dolgokhoz kapcsolódó infra-
struktúra üzemeltetéséből eredő károk kizártak, kivéve, ha a bizto-
sító ezen károk megtérítését vállalja és ezt a tényt a biztosítási köt-
vényen kifejezetten és külön feltünteteti:
– személygépkocsik és egyéb gépjárművek, munkagépek;
– repülőgépek és légpárnás járművek, ideértve repülőgépek javí-

tását, összeszerelését, üzembe helyezését;
– vonatok, villamosok, kábel-járművek, székfelvonók, trolibuszok;
– vízi járművek, hajók, navigációs tevékenység, hajóépítő, hajójaví-

tó és hajóbontó telepek, beleértve a hajók javítását, összeszere-
lését, üzembe helyezését;

– vidámparkok és berendezésük, stadionok és berendezésük, sport-
pályák és berendezésük;

– repülőterek, kikötők, száraz dokkok, rakpartok;
– sípályák és berendezésük;
– hulladéklerakók és tárolók;
– gátak, azok építése és fenntartása;
– olajkitermelés, fúrás, gyártás, finomítás és elosztás;
– bányászat, kőfejtés, földkiemelés, föld- és víz alatti bányák és

minden kapcsolatos tevékenység;
– alagútépítés, ideértve az ezzel kapcsolatos földkiemelési munká-

latokat;
– gázok, robbanó és mérgező anyagok, üzemanyag; bután, metán,

propán és más folyékony gáz;
– bontás és építés-szerelési tevékenység;

Építés-szerelési tevékenységnek minősül minden építőipari kivi-
telezési tevékenység, ideértve a karbantartás és bontás jellegű
munkálatokat is.

– tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor, nitro-
glicerin vagy más robbanószer, ezek alkatrésze vagy alapanyaga;

– konténerekben nyomás alatt tárolt gázok és/vagy levegő;
– vegyszerhasználat, vegyszerszórás;
– mérgező anyagok, mérgező hulladék, hulladék végleges tárolása;
– földgáz előállításával, tárolásával és/vagy adás-vételével kapcso-

latos tevékenységek (kitermelés, előállítás, finomítás és/vagy to-
vábbítás (eltérően az általános disztribútoroktól);

– mezőgazdasági (szántóföldi, állattenyésztési, halászati, ideértve
állatkert vagy vadaspark fenntartását) és vadászati tevékenység;

– vadállat, haszon és hobbiállat tartása, gondozása, használata;
– szállítmányozás, fuvarozás.
13.9. A biztosító nem köteles fedezetet vállalni, vagy jelen szerző-
dési feltételek szerint szolgáltatást nyújtani, illetve a biztosító köte-
les a jelen biztosítási szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha
az ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az
Egyesült Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó
rendelkezés vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyarország,
az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett gazdasági vagy ke-
reskedelmi szankció vonatkozik.

14. A biztosító szolgáltatásai a biztosítási esemény
bekövetkezte esetén

14.1. A kártérítés szabályai
A biztosító a biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerült kárként
megtéríti:
Kártérítés címén
a. a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, azaz azt az ér-

téket téríti meg, amelytől a károsult valamely dolog megsemmi-
sülése, elpusztulása, elvesztése, megrongálódása, értékcsökkené-
se, stb. folytán elesett vagy egyébként károsodott, de az elma-
radt vagyoni előnyt a biztosító nem téríti meg;

b. a károsult személyi sérülése kapcsán felmerülő vagyoni károkat,
a sérült állapotával összefüggő és orvosilag indokolt vagyoni ki-
adásokat; a sérült állapotával összefüggő vagyoni kiadások indo-
koltságát a biztosító orvosszakértője állapítja meg;

c. a biztosítási összeg keretein belül – azt a költséget, amely a ká-
rosult vagyonában beállott értékcsökkenés és a sérelemdíj kikü-
szöböléséhez szükséges.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége sérelemdíj vonatkozásában
csak akkor áll be, ha az egyes különös feltételek erről rendelkeznek.
A biztosító sérelemdíjat csak az egyes különös feltételekben megha-
tározott körben, csak biztosítási esemény bekövetkezése esetén és
azzal kapcsolatban térít, csak a biztosítási szerződésben meghatá-
rozott módon, mértékben és feltételekkel.
Kérjük, feltétlenül tekintse meg hogy a kapcsolódó különös feltétel-
ben a biztosító a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatban
nyújt-e, és milyen mértékben nyújt szolgáltatást!
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A kártérítési kötelezettség magában foglalja a költség-, illetve keresetpótló

járadék megfizetésének kötelezettségét. A költségpótló járadék jellemzően

élethosszig tartóan, míg a keresetpótló járadék a károsult öregségi nyug-

díjra való jogosultsága megnyílásának megfelelő életkora betöltéséig (fix

tartamra) folyósítandó.

A biztosító a balesetből eredő munkaképtelenség vagy munkaképesség

csökkenés esetében a keresetveszteséget (jövedelemkiesést), illetőleg a jö-

vedelem pótló járadékot, továbbá a tartást pótló járadékot és a sérelemdí-

jat is a szerződésben meghatározott biztosítási összegen belül, a magyar

jog által meghatározott terjedelemben és mértékben teljesíti a károsultnak.

A jövedelempótló járadék
Akinek munkaképessége a károkozás folytán csökkent, akkor követelhet

jövedelempótló járadékot, ha a káreset utáni jövedelme az azt megelőző

időszak jövedelmét neki fel nem róható okból nem éri el.

A jövedelempótló járadékot a munkaképesség-csökkenés és a bekövetkezett

jövedelemkiesés mértékének együttes vizsgálata alapján kell meghatározni.

A károsult jövedelemkiesését a károsodást megelőző egy évben elért havi

átlagjövedelmének alapulvételével kell meghatározni. Ha a károsodást

megelőző egy évben a jövedelemben tartós változás következett be, a vál-

tozás utáni jövedelem átlagát kell figyelembe venni.

Ha a jövedelemkiesés a fenti bekezdés alapján nem határozható meg, az

azonos vagy hasonló tevékenységet végző személyek havi átlagjövedelmét

kell alapul venni.

A jövedelemkiesés meghatározásánál figyelembe kell venni azt a jövőbeli

változást is, amelynek bekövetkezésével számolni lehet.

A jövedelemkiesés meghatározásánál nem vehető figyelembe az a jövede-

lem, amelyet a károsult munkaképességének csökkenése ellenére rendkí-

vüli munkateljesítménnyel ér el.

A tartást pótló járadék
Tartást pótló járadéknak van helye a károkozás folytán meghalt személlyel

szemben tartásra jogosult részére. A károkozó a tartást pótló járadék fize-

tésére abban az esetben is köteles, ha magatartásának e következménye

nem volt előrelátható.

A károkozó a tartást pótló járadék fizetésére akkor is köteles, ha a meghalt

személy tartási kötelezettségének megszegésével nem nyújtotta ténylege-

sen a tartást, vagy a járadékot igénylő a tartási igényét menthető okból

nem érvényesítette.

A tartást pótló járadék mértékének meghatározásánál a kiesett tartást és a

járadékot igénylő jövedelmét kell figyelembe venni.

A járadék mértékének meghatározásánál értékelni kell, ha a járadékot

igénylő neki felróható okból nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel, to-

vábbá, hogy érvényesíthet-e követelést azokkal szemben, akik az ő tartásá-

ra a meghalt személlyel egy sorban voltak kötelesek.

A járadék számítására egyebekben a jövedelempótló járadék számítására

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A járadék megváltoztatása vagy megszüntetése
A járadék meghatározásánál figyelembe vett körülmények lényeges meg-

változása esetén bármelyik fél kérheti a járadék mértékének és a járadékfi-

zetés időtartamának megváltoztatását vagy a járadékfizetési kötelezettség

megszüntetését.

A biztosító a járadékot a jogosultnak a szerződésben meghatározott bizto-

sítási összeg keretein belül a fizetési kötelezettség kezdő időpontjától a jo-

gosultság lejártáig fizeti meg. A járadék a károsult, a biztosított vagy a biz-

tosító kezdeményezésével egy összegben is kifizethető. A járadék egy-

összegű megváltására csak a felek közös megegyezésével kerülhet sor,

tehát ha az egyösszegű megváltás tényét és a megváltás összegét a bizto-

sító, a biztosított és a károsult is elfogadja.

A biztosító – a biztosítási összeg keretein belül – megtéríti a fede-
zetbe vont káresemények folytán ténylegesen felmerült, szükséges,
indokolt és igazolt, a kárelhárítás és a kárenyhítés körébe tartozó
költségeket, így különösen:

– a biztosítási eseménnyel kapcsolatos – a biztosítottat terhelő – oltás,

mentés romeltakarítás költségeit;

– a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését

szolgáló intézkedések következtében felmerülő költségeket;

– a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriu-

mi), valamint esetleges ténymegállapítási költségeket, ha a biztosító elő-

zetes hozzájárulásával történt;

– a helyreállítással kapcsolatos tervezői, szakértői költségeket.

A kárenyhítés és kárelhárítás körébe eső költségeket a biztosító a fentiek

szerint akkor is megtéríti, ha azok nem vezettek eredményre.

A szerződő fél és a biztosított a biztosító előírásai és a káresemény bekövet-

kezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben álta-

lában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhíteni.

Alulbiztosítás esetén a biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg

és a vagyontárgy értékének arányában köteles megtéríteni.

A biztosító a kártérítés összegéből a maradványértéket és a máshonnan

megtérülő kárértéket jogosult levonni.

A biztosító a kártérítési összeget kizárólag a mindenkor érvényes törvényes

belföldi fizetőeszközben, banki átutalással teljesíti, de a kártérítési összegre

jogosult és a biztosító ettől eltérő fizetési módban is megállapodhatnak.

A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggés-

ben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekö-

vetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános

forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyre-

állítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő

összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illet-

ve téríti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános for-

galmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

Eljárási költségek és a jogi képviselet költségei
A biztosítási fedezet nem terjed ki a biztosítottnál a biztosítási ese-
mény következtében felmerült eljárási költségekre, így e költségek-
re a biztosító szolgáltatási kötelezettsége sem terjed ki, kivéve, ha
ezek a költségek a biztosító előzetes útmutatásai alapján vagy elő-
zetes írásbeli jóváhagyásával merültek fel. Az igazolt eljárási költsé-
geket a biztosító kizárólag a biztosítási összegig téríti meg, ezt meg-
halódóan a biztosító szolgáltatást nem nyújt.
A károkozó biztosítottnak a biztosítási eseménnyel kapcsolatban fel-
merülő igazolt jogi képviseleti költségeit és a kamatokat a biztosító
csak abban az esetben téríti meg, ha a biztosító a perben részt vett
vagy a perben való részvételről lemondott. A jogi képviseleti költsé-
geket és a kamatokat a biztosító kizárólag biztosítási összegig téríti
meg, ezt meghalódóan a biztosító szolgáltatást nem nyújt.
14.2. A kárrendezés szabályai
a. A károk mennyiségi és összegszerű megállapítása a biztosító vizsgálata

után a károsulttal és a biztosítottal való együttműködésben történik.

b. A biztosító a megállapított kártérítési összeget az önrészesedés levoná-

sa után a károsultnak fizeti ki, a károsult azonban igényét – ha jogsza-

bály eltérően nem rendelkezik – a biztosítóval szemben közvetlenül nem

érvényesítheti. Ez a szabály nem akadályozza meg, hogy a károsult a

biztosítóval szemben annak bírósági megállapítása iránt indítson kere-

setet, hogy a biztosított felelősségbiztosítási fedezete a károkozás idő-

pontjában a károsult kárára fennállt-e.

c. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez

teljesítsen, amennyiben a károsult követelését közvetlenül kielégítette.

d. Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények mi-
atti felelősségét vagy összegszerű helytállási kötelezettsége mér-
tékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a biztosító jogo-
sult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltsé-
gei a biztosítottat terhelik; ha azokat a biztosító viselte, a bizto-
sított azokat neki visszafizetni tartozik.

e. A biztosító káresemény bekövetkezése esetén a károkat és költ-
ségeket a következő okiratok bemutatása ellenében térítheti
meg. Tájékoztatjuk, hogy a különös vagy kiegészítő feltételek az
alábbiaktól eltérő okiratok bemutatását is előírhatják!
– A biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, ki-

töltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (az esemény bejelentés,

részletesen leírva a körülményeket, hol, mikor, milyen esemény tör-

tént, mi károsodott);

– összegszerűen meghatározott, adatokkal alátámasztott írásbeli

szolgáltatási igény;

– tulajdoni lap;

– banki engedményező nyilatkozat;

– az engedményes nyilatkozata a biztosított részére történő kárkifize-

tésre vonatkozóan;

– építési tervdokumentáció és engedély;
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– műszaki tervek, műszaki leírások, szakvélemények, igazságügyi szak-

értői vélemény;

– tételes árajánlat (méretek, anyagköltség, munkadíj, rezsióradíj tekin-

tetében), költségvetés;

– a károsult vagyontárgy tulajdonjogát bizonyító, eredeti dokumen-

tumok, beszerzési számla;

– adásvételi szerződés, bérleti szerződés, bérbeadási szerződés, köl-

csönszerződés, felelős őrzésre vonatkozó dokumentumok (bérlet, lí-

zing, kipróbálás, tesztelés, javítás) a vagyontárgy tulajdonosának

megnevezésével;

– ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés és/vagy bejelentés az

adóhatóság felé, ha az egy megajándékozottnak jutó ajándék for-

galmi értéke meghaladja az ajándékozás időpontjában hatályos ille-

téktörvényben foglalt értéket;

– jogerős hagyatékátadó végzés;

– ingóságot ért károsodás esetén a jótállási/garanciaidő alatt, valamint

ettől függetlenül is, az egy évnél fiatalabb vagyontárgyak esetén be-

szerzési számla;

– eredeti, érvényesített jótállási jegy;

– használati utasítás és műszaki leírás;

– a kár jogalapjának és összegszerűségének megállapításához szüksé-

ges szakvélemény;

– szervizjegyek;

– fényképek, tanú nyilatkozat;

– a felmerült költségeket igazoló eredeti számla, bizonylat, egyéb hitelt

érdemlő igazolás;

– hatósági eljárás esetén hatósági igazolás vagy határozat (hatósági

kármegállapítás);

– vállalkozói igazolvány, cégbejegyzést igazoló bírósági végzés;

– áfa nyilatkozat, az adószám/adóazonosító jel bekérésének lehetősé-

gével;

– biztosított nyilatkozata vissza nem térítendő állami, önkormányzati

vagy egyéb támogatás felvételéről;

– lakásszövetkezeti alapszabályzat, lakásszövetkezet határozat;

– bizományosi szerződések;

– érintésvédelmi szabvány-felülvizsgálati jegyzőkönyv;

– önkormányzat részéről lakhatósági igazolás oly kár esetén, mikor a

lakás lakhatatlan;

– ideiglenes lakás bérleti szerződése (kiköltözés esetén), a bérbeadónak

szóló befizetési bizonylat, számla;

– őrnapló, őrutasítás;

– tűz- és a robbanáskár esetén a jogszabály szerint előírt hatósági bi-

zonyítvány vagy hatósági igazolás, a tűzvédelmi katasztrófavédelmi

hatóság igazolása, jegyzőkönyvei, határozatai, a tűzvizsgálatról ké-

szült jegyzőkönyv (ha készült);

– épületek, épületszerkezetek, mérnöki műtárgyak károsodása esetén

tervdokumentáció;

– illetékes vízügyi hatóság igazolása;

– meteorológiai intézet igazolása;

– szakvélemény szerviztől;

– előzménykár esetén az előző javítás igazolása;

– szeizmológiai intézet igazolása;

– bányatérkép;

– rendőrségi feljelentés, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv, tanúkihall-

gatási jegyzőkönyv, a biztosító részére irat betekintési hozzájárulás;

– berendezések minősítését igazoló dokumentum (pl. Mabisz által ki-

adott minősítési tanúsítvány);

– csőtörés eseménynél szolgáltató számlák, az esemény előtti időszak-

ra, legalább két számlázási időszakra vonatkozóan (ennek hiányában

egy évre);

– villámcsapás indukciós hatása miatti kár esetén a szerviz igazolá-

sa/szakvéleménye arról, hogy a kárt a villámcsapás másodlagos hatá-

sából eredő elektromos túlfeszültség okozta, valamint a javításról ki-

állított számla(k);

– szolgáltatáskimaradás kár esetén a szolgáltatást nyújtó külső cég iga-

zolása (pl. az illetékes áramszolgáltató igazolása, az áramkimaradás

tényéről és időtartamáról);

– meglévő működő vállalkozások esetén káresemény előtti leltár és az

esemény megtörténte utáni készlet leltár, selejtezési jegyzőkönyv;

– az érintett pénzintézet által kiállított igazolás a letiltásról;

– igazolás a pótlással kapcsolatban felmerült illetékek költségeiről;

– törzskönyv;

– orvosi dokumentáció;

– a munkanélküliség kockázathoz:

– munkaszerződés, továbbá munkaviszony megszüntetésének doku-

mentumai;

– keresőképtelenséget igazoló dokumentumok;

– munkanélkülivé válást, munkanélküli állapotot igazoló hivatalos

dokumentumok;

– társasházi közös költség;

– felelősségi kárigényt igazoló dokumentumok, felelősségi károkozást

elismerő nyilatkozat;

– baleset esetén a baleset körülményeit rögzítő okirat: baleseti jegyző-

könyv, primer és további orvosi leírás, illetve lelet, ambuláns lap;

– hatósági határozat, illetve jegyzőkönyv;

– baleseti halál esetén a halál tényét és a haláleset körülményeit igazo-

ló dokumentumok: halotti anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés,

halott-vizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv, hatósági hatá-

rozat, illetve jegyzőkönyv;

– a baleset és a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szüksé-

ges iratok;

– a kedvezményezett jogosultságát igazoló okiratok: jogerős hagyaték-

átadó végzés, öröklési bizonyítvány, feltéve, hogy a kedvezményezett

a szerződésben név szerint nem nevezték meg;

– baleseti rokkantság esetén orvosi, műtéti leírás, kórházi zárójelentés,

hatósági határozat, illetve jegyzőkönyv, a társadalombiztosító által ki-

állított E vagy D kategóriáról szóló rokkantsági határozat;

– fekvőbetegként kórházi gyógykezelés vagy műtét esetén a kórházi

zárójelentés, orvosi igazolás, a kórház által kiadott műtéti leírás, or-

vosi dokumentumok;

– csonttörés és csontrepedés esetén a röntgen lelet, baleseti jegyző-

könyv, kórházi ambuláns lap, zárójelentés, illetve hatósági határozat,

jegyzőkönyv;

– 28 napon túl gyógyuló sérülés esetén a 28 napot meghaladó gyógy-

tartamról szóló orvosi igazolás, a kórházi kezelés alapjául szolgáló

baleset megnevezésével és a kórházi kezelés időtartamának megadá-

sával, a kórházi zárójelentés, a baleseti múlékony sérülés eredetét

igazoló, a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratok,

baleseti jegyzőkönyv;

– ruházati kár esetén a tényleges kár mértékének megállapítását lehe-

tővé tevő eredeti számlák;

– a véralkohol vizsgálati eredmény másolata;

– vezetői engedély másolata;

– jármű forgalmi engedélyének másolata;

– a biztosított arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az adott biztosítási

esemény kapcsán mással (biztosítóval vagy károkozóval) szemben, il-

letve másik biztosítási szerződése alapján érvényesített-e igényt;

– ha a biztosított (felelősségi kárnál a károsult) nem maga kíván eljárni

a kárügyében: meghatalmazás a biztosító előtti eljárásra, képviselet-

re, a biztosítónál történő ügyintézésre és erre irányuló szándék ese-

tén a készpénzfelvételre;

– a biztosítottnak a biztosított tevékenység végzésére való jogosultsá-

gának igazolása;

– minden egyéb olyan dokumentum, amelyet a szerződő, károsult, il-

letve a biztosított a kárának pontos felmérése avagy kifizetése érde-

kében, a kárüggyel összefüggésben be kíván nyújtani (így különösen

szerződések, szakvélemények, kimutatások, elszámolások, stb.).

f. A biztosító szolgáltatása a kárrendezés befejezéséhez szüksé-
ges utolsó okirat biztosítóhoz történő beérkezését követő 15
munkanapon belül esedékes. Ha a biztosított igazoló okiratot
tartozik bemutatni, vagy nyilatkozattételi kötelezettség terheli
(pl. számlaszám megadása), a határidőt attól a naptól kell
számítani, amikor az utolsó irat, nyilatkozat a biztosítóhoz be-
érkezett.

g. A biztosító a kárrendezési eljárást a károkozás idején érvényben
lévő szerződési feltételek alapján folytatja le.
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14.3. A kárbejelentés szabályai
Kárbejelentés
a. A biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezését, vagy ha

olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre ad-
hat alapot, illetőleg az azzal kapcsolatos igény érvényesítését a
bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutásától számított 30 na-
pon belül a biztosítónak írásban be kell jelenteni, a szükséges fel-
világosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés
és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

b. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított
az előző bekezdésben előírt kötelezettségeket nem teljesíti, és
emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körül-
mények kideríthetetlenekké válnak.

c. A kárbejelentésnek – amennyiben az adatok a kárbejelentéskor
ismertek – tartalmaznia kell:
– a kárt okozó megnevezését, azonosító adatait;

– a káresemény leírását, időpontját, a kár bekövetkezésének helyét;

– a sérült és károsult személyek nevét, adatait, a sérülés mértékét;

– a károsodás mértékét, a megállapított vagy becsült értéket;

– az esetlegesen károsodott tárgyak, eszközök megnevezését, helyét;

– a biztosított kárrendezésben közreműködő megbízottjának nevét,

beosztását, címét és telefonszámát;

– a kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges tájékoztatást.

d. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás van fo-

lyamatban, úgy az annak során hozott határozat bemutatását szükség

szerint kérheti a biztosító.

e. A biztosított köteles haladéktalanul bejelenteni továbbá, ha peres vagy

peren kívüli eljárásban kártérítést érvényesítenek vele szemben.

A jelen szerződési feltétel körébe tartozó, bekövetkezett káresemény vo-

natkozásában a biztosított a károsult (elhalálozás esetén a kárigényt érvé-

nyesítő közeli hozzátartozó) hozzájárulása és az orvosi titoktartás alóli fel-

mentés megadása esetén az orvosi titoktartás hatálya alá eső adatokat is

kiszolgáltat a biztosító részére a kárrendezéshez.

A biztosított vállalja, hogy a károk elbírálásához szükséges igazolásokat beszer-

zi, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által fizetési meghagyás formájában

támasztott regressz-igényeket a biztosító részére 3 napon belül megküldi.

A biztosított általi elismerés, teljesítés és egyezség hatálya a biztosítóval

szemben:

A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elismerése, telje-

sítése és az azzal kapcsolatos egyezsége a biztosítóval szemben akkor ha-

tályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tudo-

másul vette.

Nem hivatkozhat a biztosító arra, hogy a károsult követelésének a biztosí-

tott által történt elismerése, teljesítése vagy az azzal kapcsolatos egyezsége

vele szemben hatálytalan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott.

A biztosított bírósági marasztalása a biztosítóval szemben akkor hatályos,

ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott

vagy ezekről lemondott.

15. A felek együttműködése

15.1. Tájékoztatási, közlési kötelezettség
a. A szerződő és a biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás el-

vállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosító-

val közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.

b. A szerződő és a biztosított, a biztosító kérésére – a titok- és adatvédel-

mi szabályok betartásával – köteles a biztosító kockázata és a szerződés

szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határoza-

tokat (társasági szerződés, különféle szabályzatok, munkaköri leírás

stb.) a biztosító részére átadni.

c. A szerződőnek, biztosítottnak 15 napon belül be kell jelentenie, ha más

biztosítótársasággal olyan biztosítási eseményre is szóló felelősségbizto-

sítási szerződést kötött, amelyre érvényes szerződés szerint a biztosító

kockázatviselése kiterjed. Ha ugyanazt az érdeket több biztosító egy-

mástól függetlenül biztosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül

egyhez vagy többhöz benyújtani.

A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották, az általa kiállított fedezetet

igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az abban megállapított

biztosítási összeg erejéig köteles fizetést teljesíteni, fenntartva azt a jogát,

hogy a többi biztosítóval szemben arányos megtérítési igényt érvényesíthet.

A biztosítók a megtérítési igény alapján a kifizetett kárt egymás között

azokkal a feltételekkel és biztosítási összegekkel arányosan viselik, ame-

lyeknek megfelelően az egyes biztosítók a biztosított irányában külön-

külön felelnének.

A biztosított a biztosító írásbeli felszólítása alapján a kárt kiváltó
okot köteles megszüntetni. Ha a bekövetkezett kár olyan okra ve-
zethetô vissza, amely miatt a biztosítási szerződés tartama alatt kár-
esemény már bekövetkezett, és a biztosító írásbeli felszólítása elle-
nére a kárt kiváltó ok megszüntetését a biztosított elmulasztja,
akkor az ugyanazon okból a felszólítást követő következő kárral
kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
15.2. Változásbejelentési kötelezettség
a. A biztosítási kockázat szempontjából lényeges, a szerződésben megha-

tározott, és a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását

a szerződő és a biztosított haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül

köteles a biztosítónak bejelenteni. A változásbejelentési kötelezett-
ség szempontjából a következő körülmények attól függetlenül
lényeges körülménynek minősülnek, hogy azokat a szerződés ki-
fejezetten ilyenként meghatározza-e:
– tevékenység módosítása, bővülése;
– a biztosított tevékenységből származó forgalom jelentős növe-

kedése;
– gyártási technológia változása;
– piaci kapacitás, részesedési arány változása.

b. A szerződő és biztosított ugyancsak köteles a korábban már át-
adott, de módosított, illetőleg a megváltozott tartalmú okiratokat
a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül átadni.
A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egy-
aránt terheli a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük sem hi-
vatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott
a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre
vagy bejelentésre köteles lett volna.
A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség

megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha

bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a

biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biz-

tosítási esemény bekövetkeztében.

c. Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerző-
dést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és
ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését
eredményezik, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon be-
lül javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a szerződést
harminc napra írásban felmondhatja.

Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a

módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha a

biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szer-

ződő fél figyelmét felhívta. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra,

kockázatra vagy személyre vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős

megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a

biztosító ezen meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy személy vo-

natkozásában nem gyakorolhatja.

Ha a biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatály-

ban marad.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének füg-

getlen szakértő által történő megállapítását. A szakértői eljárás költségei –

egyéb megállapodás hiányában – a megbízót terhelik.

16.2. A biztosított a kárra hozzá bármilyen jogcímen befolyó megtérülésről

a biztosított köteles a biztosító felé tájékoztatást adni, és a biztosítót meg-

illető részt köteles a biztosítónak megfizetni.

16.3. A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a biztosított által szol-

gáltatott adatok helyességét bármikor ellenőrizni vagy megbízottai útján

ellenőriztetni.
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A kiegészítő biztosítások megkötésének feltétele a Tűz- és elemi
károk biztosításának mint alapbiztosításnak a megkötése.
A Tűz- és elemi károk biztosításának mint alapbiztosításnak a meg-
szűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítások is megszűnnek.
A kiegészítő biztosítások megszűnése az alapbiztosítást, és a többi
kiegészítő biztosítást nem érinti. A biztosítási szerződés megszűné-
sének esetei nem vonatkoztathatók külön a kiegészítő biztosítások-
ra. A kiegészítő biztosítások a biztosítási szerződés módosításával
szüntethetők meg.

TEVÉKENYSÉGI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A tevékenységi felelôsségbiztosítási szerzôdés (a továbbiakban szerzôdés) a

Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános

Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF vagy álta-

lános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös feltételek, valamint az

ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Bizto-

sító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biztosí-

tó), valamint bármely személy (a továbbiakban szerzôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják
az általános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-
talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-
sei az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az
általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános felté-
telektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezé-
se az irányadó.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti
megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-
lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen
szerződés részét.

1. A biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a szerzôdésben meg-

határozott üzleti tevékenységének, vagy foglalkozásának gyakorlása során

szerződésen kívül okozott olyan vagyoni károk, amibe beletartoznak a sze-

mélyi sérülésből eredő vagyoni károk is, amelyekért a magyar jog szabályai

szerint, a biztosított, mint a szerzôdésben megnevezett üzleti tevékenység

folytatója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biz-
tosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség
és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sére-
lemdíjat is.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-
ge kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

2. A kockázatviselés időbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki.

3. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Fe-
lelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoz-
tatóban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
3.1. Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltünte-
tett minőségében vagy tevékenységi körében okozza.
3.2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet,
testi épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más
személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra.
3.3. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
3.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként

való használata során keletkezett károkra;
b. álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletke-

zett károkra;
c. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
d. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
e. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott ká-

rokra;
f. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálási

károkra;
g. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemek-

ben okozott károkra;
h. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott

károkra.
3.5. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;
c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
d. környezetszennyezéssel okozott károkra;
e. a termékfelelôsségi károkra;
f. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzé-

sét vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra.

A MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A munkáltatói felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban: szerződés)

a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általá-

nos Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF vagy

általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, valamint az

ajánlatban, illetve kötvényvben foglaltak alapján jön létre a Groupama Biz-

tosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biz-

tosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerződő) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják
az általános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-
talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-
sei az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az
általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános felté-
telektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezé-
se az irányadó.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az OTP Csoport partnere
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Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti
megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-
lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen
szerződés részét.

1. A biztosított

A jelen szerződési feltételek szerint a biztosított a szerződésben megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

munkáltatói minőségében.

2. Biztosítási esemény

Biztosítási esemény az a munkabaleset, amely a biztosított biztosítási szer-

ződésben meghatározott munkáltatói tevékenységének gyakorlása során a

vele munkaviszonyban álló személyeket éri, és vagyoni kárt okoz (a vagyo-

ni károkba beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is), és

amelyek miatt és címén a biztosítottal szemben kártérítési követelést tá-

masztanak, feltéve, hogy azokért a biztosított a magyar jog szabályai sze-

rint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a bizto-
sítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az
egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-
ge kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.
2.1. Jelen feltételek alkalmazásában munkabaleset az a baleset, amely
a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüg-
gésben éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset,
ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcso-
lódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szerve-
zett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a mun-
káltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező bal-
esetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról
(szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására
(szállására) menet közben éri.
2.2. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kockázatviselése

kiterjed a munkaerő kölcsönzés során a kölcsönzött munkaerő azon mun-

kabalesetére, amelyek miatt és címén a biztosítottal (kölcsönvevő vagy köl-

csönbeadó munkáltatóval) szemben kártérítési követelést támasztanak, fel-

téve, hogy azokért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési

felelősséggel tartozik.

2.3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási esemény-

nyel összefüggésben a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosí-

tási igények megtérítésére is.

2.4. A munkavállalót ért dologi károkat a biztosító csak annyiban té-
ríti meg, amennyiben azok olyan használati és/vagy egyéb vagyon-
tárgyakban keletkeztek, amelyeket a munkavállalók általában és
szokásosan a munkahelyükre visznek. A készpénzben, értékpapír-
ban, értéktárgyban vagy gépjárműben okozott károkra a biztosítási
fedezet nem terjed ki.

3. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya

3.1. A biztosítás a Magyarország területén bekövetkező munkabal-
esetekre vonatkozik.
3.2. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt oko-

zott, bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szer-

ződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett ká-

rokra terjed ki.

3.3. A munkabalesetből eredő igények 3 év alatt, a társadalombiztosítási

megtérítési igények 5 év alatt évülnek el.

4. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelős-
ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-
ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
4.1. Ha a biztosított a kárt nem munkáltatói minőségében vagy nem
a tevékenységi körében okozza.
4.2. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
4.3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet,
testi épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más
személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra.
4.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. a Magyarország területén kívül bekövetkezett munkabalesetek-

ből eredő károkra;
b. a foglalkozási megbetegedésből eredő kárigényekre;

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gya-
korlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a
foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely:
– a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavég-

zés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, bioló-
giai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezet-
hető vissza;

– illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy
kisebb igénybevételének a következménye;

ideértve a munkaköri ártalomra visszavezethető egészségkároso-
dást is.

c. azokra a gépjármű által okozott munkabaleseti károkra, ame-
lyekért a biztosított, mint munkáltató tartozik felelősséggel;

d. azokra a munkabaleseti károkra, amely a sérültet a lakásáról
(szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására
(szállására) menet közben a munkáltató saját vagy bérelt jármű-
vével történt közlekedés során éri;

e. a munkavállalót ért dologi károkat a biztosító csak annyiban té-
ríti meg, amennyiben azok olyan használati és/vagy egyéb va-
gyontárgyakban keletkeztek, amelyeket a munkavállalók általá-
ban és szokásosan a munkahelyükre visznek. A készpénzben, ér-
tékpapírban, értéktárgyban vagy gépjárműben okozott károkra
a biztosítási fedezet nem terjed ki.

4.5. A biztosított hozzátartozójának munkabalesete esetén a bizto-
sító csak a társadalombiztosítás által támasztott megtérítési igényre
nyújt fedezetet. A hozzátartozók egyéb kártérítési igényei a biztosí-
tásból kizártak.

5. A biztosító szolgáltatásai

5.1. A biztosító a szerződéssel fedezett károkat a munkajog, a szövetkeze-

ti jog, illetőleg egyéb, a munkabalesetekre és más munkaadói felelősségre

vonatkozó kártérítési szabályok szerint téríti meg.

5.2. A biztosító fedezi a munkabaleseten alapuló kártérítési igényeket, va-

lamint a társadalombiztosítási jogviszonnyal kapcsolatos, tőkekövetelésre

irányuló megtérítési igényeket is.

5.3. A biztosító lemond arról a jogszabály által biztosított jogosultságáról,

mely szerint a munkáltató által a munkavállalók javára kötött élet- vagy bal-

esetbiztosítási szerződés alapján teljesített biztosítási összeget a dolgozót

megillető kártérítésbe be kell számítani.

6. A biztosító mentesülése

A károkozás súlyosan gondatlannak minősül, így a biztosító mente-
sül a szolgáltatástól az alábbi esetekben is a Preventor Biztosítás Fe-
lelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoz-
tatóban meghatározott eseteken felül, ha:
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a. ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be

ismételten munkabaleset;

b. a munkabaleset bekövetkeztének lehetőségére (veszélyére) a biztosított kol-

lektívája vagy a munkavállaló (alkalmazott, tag stb.) a biztosított figyelmét

felhívta, s a munkabaleset a szükséges intézkedés hiányában következett be;

c. ha a biztosított a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Súlyosan gondatlan a károkozás akkor, ha a munkabaleset oka a mun-

kavédelmi szabályok olyan súlyos megsértése, amelyet bíróság határo-

zatával megállapított, illetve, ha a biztosított hatósági engedélyhez kö-

tött tevékenység ilyen engedély nélküli folytatása során okozott kárt.

7. A felek együttműködése

A Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Fel-
tételek és Ügyféltájékoztatóban megfogalmazott együttműködési
kötelezettségeken felül:
a. a biztosító a munkaügyi, szövetkezeti döntőbírósági eljárásban részt ve-

het, nyilatkozatokat, indítványokat tehet, de a biztosított képviseletéről

csak a bírósági eljárásban gondoskodhat;

b. a biztosított köteles lehetővé tenni, hogy a munkabaleset bekövetkezé-

sének körülményeit a biztosító szakértője megvizsgálja;

c. a biztosított vállalja, hogy a károk elbírálásához szükséges igazolásokat

beszerzi, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár/Nyugdíjbiztosítási

Igazgatóság által fizetési meghagyás formájában támasztott regressz

igényeket a biztosító részére 3 munkanapon belül megküldi.

SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A szolgáltatók felelôsségbiztosítási szerzôdése (a továbbiakban szerzôdés)

a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általá-

nos Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF vagy

általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös feltételek, valamint az

ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Biz-

tosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biz-

tosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerzôdô) között. Az ál-
talános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják az ál-
talános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-
talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-
sei az irányadók.
A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltéte-
lek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő ren-
delkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.
Kérjük olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti
megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-
lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen
szerződés részét.

1. Biztosítási események

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a biztosítási szerzôdés-

ben meghatározott üzleti tevékenységének vagy foglalkozásának gyakorlása

körében nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve szerződésszegéssel a

szerződéses partnernek vagy a szolgáltatás igénybevevőjének okozott olyan

vagyoni károk – a jelen szerződésben meghatározott korlátozásokkal –,

amibe beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, amelyek-

ért a magyar jog szabályai szerint a biztosított, mint a szerzôdésben megne-

vezett üzleti tevékenység folytatója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Nem biztosítási esemény a szolgáltatás tárgyában okozott kár, a sza-
vatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítése és az azzal kapcso-
latban felmerülő költségek, valamint az elmaradt vagyoni előny.
Nem biztosítási esemény továbbá a szolgáltatás késedelmes vagy
nemteljesítéséből eredő károkozás. Így a biztosító szolgáltatási kö-
telezettsége szerződésszegés esetén sem terjed ki ezekre a károkra.

A biztosítási fedezet egyedi megállapodás alapján és külön díj meg-
fizetése ellenében, az egyedi megállapodásban meghatározott fel-
tételekkel kiterjeszthető a szolgáltatás tárgyában vagy abban a do-
logban okozott károkra, amelyre a biztosított tevékenysége irányul.
Az egyedi megállapodás tényét és a pótdíj mértékét a biztosítási
szerződés részét képező kötvényen külön fel kell tüntetni.
Jelen feltételek alapján a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő

személy az a személy is, aki úgy veszi igénybe a szolgáltatást, hogy nem áll

vele szerződéses kapcsolatban.

A szerződésszegés következményeként a károsult vagyonában ke-
letkezett egyéb károkat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen
mértékben a károsult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés
lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában
előre látható volt.
A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből
eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).

2. A kockázatviselés időbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki.

3. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelős-
ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-
ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
3.1. Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltünte-
tett minőségében vagy tevékenységi körében okozza.
3.2. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
3.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként

való használata során keletkezett károkra;
b. álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során kelet-

kezett károkra;
c. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
d. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
e. uszoda, strand, szauna üzemeltetői tevékenységgel okozott ká-

rokra;
f. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott ká-

rokra;
g. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálá-

si károkra;
h. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemek-

ben okozott károkra;
i. a jótállás vagy szavatosság alapján fennálló kötelezettségek tel-

jesítésére és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre, ki-
adásokra;

j. az esztétikai jellegű károkra;
k. az elmaradt vagyoni előny (tervezett nyereség, elmaradt haszon,

termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség) kapcsán
felmerülő károkra;

l. a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre (pl. kötbér) a bír-
ságból, pénzbüntetésből, valamint egyéb büntető jellegű költsé-
gekből (punitive damages) eredő károkra;

m. tisztán pénzügyi veszteségből eredő károkra (tisztán pénzügyi
veszteség az a kár, amely nem személyi sérülés, egészségkároso-
dás, halál, dologi kár, illetve személyiségi jogi kár és nincs ilyen tí-
pusú károkkal kapcsolatban sem);

n. a késedelmes teljesítésből vagy nemteljesítésből eredő károkra;
o. a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkezô károkra;
p. a biztosítottnak a raktározási tevékenység alapjául szolgáló szerző-

dés alapján birtokában levő idegen dologban keletkezett károkra;
q. a gépjárművekben okozott károkra;
r. letétfelelősséggel okozott károkra.
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3.4. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;
c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
d. környezetszennyezéssel okozott károkra;
e. a termékfelelôsségi károkra;
f. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzé-

sét vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra;
g. a szállodai szolgáltatás, szállásadás tevékenység során okozott

károkra;
h. a garázsüzemi tevékenység folytatójaként okozott károkra;
i. a szolgáltatás tárgyában vagy abban a dologban okozott károk-

ra, amelyre a biztosított tevékenysége irányul.

KITERJESZTÉS A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁBAN
OKOZOTT KÁROKRA

A biztosítási fedezet jelen kiterjesztés alapján és külön díj megfizetése ellené-

ben, a jelen kiterjesztésben meghatározott feltételekkel érvényes a szolgálta-

tás tárgyában vagy abban a dologban okozott károkra, amelyre a biztosított

tevékenysége irányul.

Jelen kiterjesztéssel megkötött biztosítási szerződés esetén az érvényben

lévő Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételeit

jelen kiterjesztés szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Amennyiben jelen

kiterjesztés bármely rendelkezése eltér a Szolgáltatók Felelősségbiztosításá-

nak Különös Szerződési Feltételeiben foglaltaktól, akkor jelen kiterjesztés

rendelkezései az irányadók. A jelen kiterjesztésben nem szabályozottakra a

Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételei rendel-

kezései az irányadók. Jelen kiterjesztés szerinti fedezet csak a Szolgál-
tatók Felelősségbiztosításával együtt köthető meg. Jelen kiterjesztés

alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerző-

dés felelősségbiztosítási fedezete kiterjed a jelen kiterjesztésben rögzített

kockázatokra a szerződésben meghatározott limitekkel és önrésszel, a

megállapított pótdíj megfizetésének esetében.

A biztosító kockázatviselése jelen kiterjesztés alapján kiterjed a szolgáltatás

tárgyában, illetve az abban a dologban okozott károkra, amelyre a biztosí-

tott tevékenysége irányul. Jelen kiterjesztés alapján sem terjed ki azon-
ban a biztosító kockázatviselése a szolgáltatás tárgyának, illetve
annak a dolognak, amelyre a biztosított tevékenysége irányul az
olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már megvoltak,
így ha azok már sérültek, hibásak, elhasználódottak voltak vagy
egyéb okból cserére szorultak.

INGATLAN-BÉRBEADÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI
ZÁRADÉK

Jelen záradékkal kötött biztosítási szerződés esetén az érvényben
lévő Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltétele-
it jelen záradék szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Amennyi-
ben jelen záradék bármely rendelkezése eltér a Tevékenységi Fele-
lősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeiben foglaltaktól, jelen
záradék rendelkezései az irányadók.
A jelen záradékban nem szabályozottakra a Tevékenységi Felelős-
ségbiztosítás Különös Szerződési Feltételek rendelkezései az irány-
adók.
Jelen záradék szerinti fedezet csak a Tevékenységi Felelősségbiztosí-
tással együtt köthető meg.

1. Biztosítottak köre

A jelen záradékkal megkötött szerződés szerint a biztosított a szerződésben

megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

ingatlan bérbeadói minőségében.

Ingatlan bérbeadói minőség esetén is csak az lehet biztosított, aki a

magyar jog szabályainak megfelelô olyan érvényes bérleti szerződés,

haszonbérleti szerzôdéssel rendelkezik, amelynek tárgya ingatlan.

Nem biztosítottak azok az egyéb jogcímen a bérleményt vagy annak

bármely részét hasznosító személyek, akik a biztosított bérbeadóval

kötött szerzôdés alapján további bérbeadás útján hasznosítják a bér-

let tárgyát; akik érvényes szerződés nélkül adják bérbe a bérle-

ményt, vagy a bérlemény bérbeadására nem jogosultak, függetlenül

attól, hogy a további hasznosításra a biztosított (elsôdleges bérbe-

adó) beleegyezésével vagy annak hiányában kerül sor.

2. Biztosítási esemény

Jelen záradékkal megkötött szerződés szerint biztosítási esemény a biztosí-

tott által üzleti célra bérbe adott épületben, helységben vagy egyéb ingat-

lanban elhelyezett, a biztosítottal kötött bérleti szerződésben szereplő bérlő

tulajdonában, őrizetében vagy felügyelete alatt lévő berendezésekben,

készletekben keletkezett olyan vagyoni kár, amibe beletartoznak a szemé-

lyi sérülésből eredő vagyoni károk is, melyek előidézője:

– tűz;

– robbanás

és melyért a magyar jog szabályai szerint a biztosított kártérítési felelősség-

gel tartozik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből

eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).

3. A kockázatviselés területi és idôbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki. A kockázatviselés kizárólag a Magyarország területén bekövetkezett

biztosítási eseményekre terjed ki.

4. Kizárások, korlátozások

4.1. A jelen záradék kockázatviselési köre a Tevékenységi Felelősség-

biztosítás Különös Szerződési Feltételeiben meghatározottakon túl

nem terjed ki az alábbiakra:

a. azon károkra, amelyekért a biztosított nem bérbeadói minôségé-

ben felel;

b. azon károkra, amelyek a biztosított által lízingelt épületekben

és/vagy helyiségekben keletkeztek;

c. azon károkra, amelyek olyan ingatlanok tekintetében keletkez-

tek, amely olyan vállalkozás tulajdonában vannak:

– amelyet közvetve vagy közvetlenül a bérlô birtokol, ellenôriz,

mûködtet vagy irányít; abban részesedéssel rendelkezik;

– amely birtokolja, ellenôrzi, mûködteti vagy irányítja a bérlôt;

– amelyben a bérlô partner, rész- vagy társtulajdonos, tanácsadó,

alkalmazott vagy családtag, illetve közeli hozzátartozónak

minősül;

d. azon károkra, amelyek az e záradékkal megkötött biztosítási

szerzôdés hiányában is megtérülnének, így különösen az egyéb

biztosítás (pl. a bérbérbeadó által kötött vagyonbiztosítás) alap-

ján megtérülô károkra;

e. a hatósági engedélyek beszerzésének elmulasztásából eredô ká-

rokra;

f. a bérelt ingatlan (ingatlanrész) jogellenes vagy a szerzôdésben

rögzített tevékenységtôl eltérô, nem rendeltetésszerû használat-

ból eredô károkra;

g. azon károkra, amelyek ahhoz kapcsolódnak, illetve abból ered-

nek, hogy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatti felmon-

dással élt;

h. azon károkra, melyek abból erednek, hogy a bérbeadó a bérbe
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adott ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat

végzett vagy végeztetett, amelyhez hatóság engedélye lett volna

szükséges, és azon költségekre, amelyek a bérbeadót ebben az

esetben az eredeti állapot helyreállítása alapján terhelik;

i. azon károkra, amelyek azért következtek be, illetve ahhoz kap-

csolódnak, hogy a bérelt ingatlant a bérlô a bérbeadó (tulajdo-

nos) beleegyezésével vagy annak hiányában más személy birto-

kába, használatába adta;

j. a bérleti díj, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költségek, köztar-

tozás, adójellegû kötelezettség, használatba vételi díj és általá-

ban a bérelt jogviszonyhoz kapcsolódó pénzfizetési kötelezett-

ség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítésébôl eredô, vagy

ezekhez kapcsolódó károkra;

k. azon károkra, amelyek abból adódnak, hogy a bérlő a korábbi

bérlet megszûnése ellenére nem adja át az ingatlant az új jogos

birtokosnak;

l. azon károkra, amelyek a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) az el-

használódás, kopás és rendszeres igénybevétel miatt keletkeznek;

m. a fûtési, vízmelegítési rendszerrel összefüggô, valamint az üveg

bármilyen természetû káraira;

n. a bérelt épület, helyiség, ingatlan szomszédságában lévô ingat-

lanokban keletkezett károkra.

4.2. Pótdíj ellenében és a biztosító külön engedélyével a fedezet kiterjeszt-

hető a biztosított által üzleti célra bérbe adott épületben, helyiségben vagy

egyéb ingatlanban elhelyezett, a biztosítottal kötött bérleti szerződésben

szereplő bérlő tulajdonában, őrizetében vagy felügyelete alatt lévő beren-

dezésekben, készletekben keletkezett olyan vagyoni károkra, amibe bele-

tartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, melyek előidézője a

a vízvezeték meghibásodása vagy csőtörés, és amelyért a magyar jog sza-

bályai szerint a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

INGATLANBÉRLÔI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK

Jelen záradékkal kötött biztosítási szerződés esetén az érvényben

lévő Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltétele-

it jelen záradék szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Amennyi-

ben jelen záradék bármely rendelkezése eltér a Tevékenységi Fele-

lősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeiben foglaltaktól, jelen

záradék rendelkezései az irányadók.

A jelen záradékban nem szabályozottakra a Tevékenységi Felelősség-

biztosítás Különös Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók.

Jelen záradék szerinti fedezet csak a Tevékenységi Felelősségbiztosí-

tással együtt köthető meg.

1. Biztosítottak köre

A jelen záradékkal megkötött szerződés szerint a biztosított a szerződésben

megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

ingatlanbérlői minőségében.

Ingatlanbérlői minőség esetén is csak az lehet biztosított, aki a ma-

gyar jog szabályainak megfelelô olyan érvényes bérleti, haszonbér-

leti szerzôdéssel rendelkezik, amelynek tárgya ingatlan.

Nem biztosítottak azok az ingatlant egyéb jogcímen használók,

akik a biztosított bérlôvel kötött szerzôdés alapján használják a

bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, függetlenül attól, hogy

a használatra a biztosítottal szerzôdést kötött bérbeadó (tulajdo-

nos) beleegyezésével vagy annak hiányában kerül sor.

Nem biztosítottak azok a bérlők, akik érvényes bérleti szerződéssel

nem rendelkeznek.

2. Biztosítási esemény

Jelen záradék szerint biztosítási esemény a biztosított által üzleti célra bérbe

vett épületben, helységben vagy egyéb ingatlanban elhelyezett, a biztosítot-

tal kötött bérleti szerződésben szereplő bérbeadó tulajdonában lévő ingatlan-

ban, berendezésekben, készletekben keletkezett olyan vagyoni kár, amibe

beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, melyek előidézője:

– tűz;

– robbanás

és melyért a magyar jog szabályai szerint a biztosított kártérítési felelősség-

gel tartozik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből

eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).

3. A kockázatviselés idôbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki. A kockázatviselés kizárólag a Magyarország területén bekövetkezett

biztosítási eseményekre terjed ki.

4. Kizárások, korlátozások

4.1. A jelen záradék kockázatviselési köre a Tevékenységi Felelősség-

biztosítás Különös Szerződési Feltételeben meghatározottakon túl

nem terjed ki az alábbiakra:

a. azon károkra, amelyekért a biztosított nem bérlôi minôségében

felel;

b. azon károkra, amelyek a biztosított által lízingelt épületekben

és/vagy helyiségekben keletkeztek;

c. azon károkra, amelyek olyan ingatlanok tekintetében keletkez-

tek, amely olyan vállalkozás tulajdonában vannak:

– amelyet közvetve vagy közvetlenül a biztosított birtokol, el-

lenôriz, mûködtet vagy irányít; abban részesedéssel rendel-

kezik;

– amely birtokolja, ellenôrzi, mûködteti vagy irányítja a biztosí-

tottat;

– amelyben a biztosított partner, rész- vagy társtulajdonos,

tanácsadó, alkalmazott vagy családtag, illetve közeli hozzátar-

tozónak minősül;

d. azon károkra, amelyek az e záradékkal megkötött biztosítási

szerzôdés hiányában is megtérülnének, így különösen az egyéb

biztosítási (pl. a bérbeadó vagy a bérlő által kötött vagyonbizto-

sítás) alapján megtérülô károkra;

e. a hatósági engedélyek beszerzésének elmulasztásából eredô ká-

rokra;

f. a bérelt ingatlan (ingatlanrész) jogellenes, vagy a szerzôdésben

rögzített tevékenységtôl eltérô, nem rendeltetésszerû használat-

ból eredô károkra;

g. azon károkra, amelyek ahhoz kapcsolódnak, illetve abból ered-

nek, hogy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatti felmon-

dással élt;

h. azon károkra, melyek abból erednek, hogy a bérlô a bérelt in-

gatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett

vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság enge-

délye lett volna szükséges, és azon költségekre, amelyek a bér-

lôt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása alapján

terheli;

i. azon károkra, amelyek azért következtek be, illetve ahhoz kap-

csolódnak, hogy a bérelt ingatlant a biztosított a bérbeadó (tu-

lajdonos) beleegyezésével vagy annak hiányában más személy

birtokába, használatába adta;

j. a bérleti díj, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költségek, köztar-

tozás, adójellegû kötelezettség, használatba vételi díj és általá-

ban a bérelt jogviszonyhoz kapcsolódó pénzfizetési kötelezett-

ség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítésébôl eredô, vagy

ezekhez kapcsolódó károkra;
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k. azon károkra, amelyek abból adódnak, hogy a biztosított a bér-
let megszûnése ellenére nem adja át az ingatlant a jogos birto-
kosnak;

l. azon károkra, amelyek a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) az
elhasználódás, kopás és rendszeres igénybevétel miatt keletke-
zik;

m. a fûtési, vízmelegítési rendszerrel összefüggô, valamint az üveg
bármilyen természetû káraira;

n. a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) folytatott tevékenységbôl
eredô vagy azzal kapcsolatos (pl. benzintárolás) robbanással oko-
zott károkra;

o. a bérelt épület, helyiség, ingatlan szomszédságában lévô ingat-
lanokban keletkezett károkra.

4.2. Pótdíj ellenében és a biztosító külön engedélyével a fedezet kiterjeszt-

hető a biztosított által üzleti célra bérbe vett épületben, helyiségben vagy

egyéb ingatlanban elhelyezett, a biztosítottal kötött bérleti szerződésben

szereplő bérbeadó tulajdonában lévő ingatlanban, berendezésekben, kész-

letekben keletkezett olyan vagyoni károkra, amibe beletartoznak a szemé-

lyi sérülésből eredő vagyoni károk is, melyek előidézője a vízvezeték meg-

hibásodása vagy csőtörés, és amelyért a magyar jog szabályai szerint a biz-

tosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A TERMÉKFELELÔSSÉG-BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A termékfelelôsség-biztosítás (a továbbiakban szerzôdés) a Groupama Biz-

tosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Fel-

tételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF vagy általános feltéte-

lek), az azt kiegészítô jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illet-

ve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146

Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biztosító), valamint

bármely személy (a továbbiakban szerzôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják
az általános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az általá-
nos feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az
irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános
feltételek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő
rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti
megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-
lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen
szerződés részét.

1. A biztosított

A jelen szerződési feltételek szerint biztosított a szerződésben megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

a biztosítási szerződésben feltüntetett termék gyártója, forgalma-
zója vagy importálója minőségében.

2. Biztosítási esemény

2.1. A biztosító a jelen szerzôdésben meghatározott módon és mértékben

megtéríti a biztosított, mint a biztosítási szerződésben feltüntetett termék

gyártója, importálója vagy forgalmazója által okozott olyan vagyoni káro-

kat, amibe beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is,

amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok sze-

rint felelősséggel tartozik.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biz-
tosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség
és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sére-
lemdíjat is.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-
ge kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.
Vagyoni kárnak minősül a biztosítási szerződésben feltüntetett termék hi-

bája miatt bekövetkező:

– személyi sérülésből eredő vagyoni kár: valakinek a halála, testi sérülése

vagy egészségkárosodása folytán bekövetkezett kár;

– más dologban okozott kár, ha a károsodott dolog szokásos rendelteté-

se szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a káro-

sult is rendszerint ilyen célra használta.

2.2. Jelen szerződési feltételek alapján a termék akkor hibás, ha nem nyújt-

ja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a

termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kap-

csolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a

tudomány és a technika állására.

3. A kockázatviselés területi és idôbeli hatálya

3.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt gyár-

tott, forgalmazott vagy importált, a kárt okozó termék által a szerződés

időbeli hatálya alatt okozott, bekövetkezett, biztosítási eseménynek minő-

sülő és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biz-

tosítónak bejelentett károkra terjed ki.

3.2. A biztosító kockázatviselése kizárólag a Magyarország területén gyár-

tott, forgalmazott vagy importált termék által a Magyarország területén

okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki, kivéve, ha felek

írásban másként állapodnak meg.

4. Biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

4.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Fele-
lősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-
ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett

minőségében vagy tevékenységi körében okozza;
b. a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet, testi

épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más sze-
mélyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra;

c. a biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított részé-
re megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra;

d. a gyártás idôpontjában, a tudomány és technika adott fejlettsé-
gi színvonalán fel nem ismerhetô okok miatt bekövetkezô ká-
rokra;

e. a biztosított saját tulajdonát képezô és/vagy az általa bérelt, il-
letve a biztosítottnak bármilyen jogcímen a birtokában, felelôs-
ségi körében vagy ellenôrzése alatt lévô vagyontárgyakban ke-
letkezett kárra;

f. a földmûvelés, az erdôgazdálkodás, az állattenyésztés, a halászat
és a vadászat feldolgozatlan termékei által okozott kárra;

g. magában a hibás termékben és tartozékaiban keletkezett kárra;
h. a szerzôdésszegéssel okozott károkra;
i. a felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások hiányából, hi-

báiból, illetve a termék forgalmazása során hibás vagy hiányos
tanácsadásból keletkezô kárra;

j. a termék feldolgozása, más termékkel való – gyártási, elôállítási
folyamatban történô – összeépítése, beépítése, feldolgozása, to-
vábbfeldolgozása során vagy következtében a másik termékben
bekövetkező károkra;

k. a felülvizsgálatra, javításra, szervizelésre, cserére vagy a forga-
lomból való kivonásra történô visszahívás költségeire;

l. a szavatosság alapján fennálló kötelezettségek teljesítésére és az
azzal összefüggésben felmerülő költségekre, kiadásokra;
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m. a genetikai károkra;
n. a forgalomba nem hozott termékkel okozott károkra.
4.2. A jelen biztosítás fedezeti köre a Preventor Biztosítás Felelősség-
biztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztatóban
meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbi termékek gyártásából,
előállításából, importálásából eredő termékfelelősségi károkra:
a. robbanóanyagok, tűzijátékok, gázok és illékony petróleum ter-

mékek;
b. orvosságok, gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, gyógyászati se-

gédeszközök, gyógyhatású készítmények, orvosi berendezések;
c. vegyi anyagok (festékek, kozmetikumok, szépítőszerek, permete-

zőszerek, trágyák, növényvédő szerek, rovar- és gyomirtó szerek,
fertőtlenítőszerek, takarmányok);

d. elektromos ellenőrző berendezések;
e. gépjárművek és/vagy motorkerékpárok, valamint azok következő

részei: karosszéria, hajtómű, futómű, alváz, fék- és kormányszer-
kezet, gumik és bukósisakok;

f. légi járművek és azok alkatrészei, hidraulikus berendezések és
technikai eszközök;

g. dohány, dohánytermékek (nikotin terápiás szerként való alkal-
mazása kivételével), illetve egyéb, ilyen dohánytermékekkel
összefüggésben használt termékek (például füstszűrő).

A biztosítási fedezet egyedi megállapodás alapján és külön díj megfi-
zetése ellenében, az egyedi megállapodásban meghatározott feltéte-
lekkel kiterjeszthető az ebben a pontban kizárt termékekkel kapcso-
latos tevékenységre. Az egyedi megállapodást és a pótdíj mértékét a
biztosítási szerződés részét képező kötvényen külön fel kell tüntetni.
Kérjük, tekintse meg a Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Ál-
talános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztatóban felsorolt, ter-
mékekre vonatkozó kizárásokat is!

5. A biztosító mentesülése

5.1. Az általános feltételekben meghatározottakon túl súlyosan
gondatlan károkozásnak minősül az, ha a biztosított:
a. a termék gyártására vonatkozó kötelező technológiai előírásokat, sza-

bályokat megszegte, a terméket így hozta forgalomba és ez a tény a kár-

okozásban közrehatott;

b. a terméket a számára kötelezôen elôírt hatósági minôsítések, a forgal-

mazáshoz szükséges engedélyek nélkül hozta forgalomba és ez a tény

a károkozásban közrehatott;

c. a kárt a biztonsági elôírások figyelmen kívül hagyásával, a meghatáro-

zott kármegelôzési, valamint foglalkozási szabályok ismétlôdô vagy fo-

lyamatos megsértésére visszavezethetôen okozta;

d. a termékgyártásra vonatkozó speciális egészségügyi/egészségvédelmi

elôírásokat súlyosan megsértette és ez a tény a károkozásban közreha-

tott;

e. a termék fokozottan veszélyes tulajdonságáról tájékoztatást, felhívást

nem adott, és a személysérülés (egészségkárosodás) kapcsán keletke-

zett károkat a termék e fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, il-

letve ez a tény a károkozásban közrehatott.

5.2. A Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési
Feltételek és Ügyféltájékoztatóban meghatározottakon túl a bizto-
sító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha:
a. a bekövetkezett kár a termék valamely konstrukciós vagy egyéb

olyan hibáira vezethetô vissza, amely miatt sorozatkárok bekö-
vetkeztétôl kell tartani, és a biztosító írásbeli felszólítása elle-
nére a sorozatkárt kiváltó ok megszüntetését a biztosított elmu-
lasztja.

b. a kárt olyan termék okozta, amelynek hatósági visszahívását az il-
letékes szerv a biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdete
előtt vagy azalatt kezdeményezte, függetlenül attól, hogy a
visszahívási kötelezettségét a biztosított teljesítette-e vagy sem.

6. Sorozatkár

A Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és

Ügyféltájékoztatóban meghatározottakon túl egy káreseménynek minősül a

biztosítási idôszakon belül, ugyanazon termékkel, terméksorozattal kapcso-

latban (fajta), ugyanarra a hibára visszavezethetôen felmerülô kárigények

együttese, bármely vagy bármilyen számú kárigénylô esetén (sorozatkár).

SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK
FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS
SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A szállodai szolgáltatók szakmai felelôsségbiztosítási szerzôdése (a továb-

biakban szerzôdés) a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelős-

ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (további-

akban PFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös fel-

tételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön

létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C,

a továbbiakban biztosító), valamint az ajánlatban, illetve kötvényben bár-

mely személy (a továbbiakban szerzôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják

az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-

talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-

sei az irányadók.

A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltéte-

lek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő ren-

delkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti

megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-

lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen

szerződés részét.

1. A biztosított

A jelen szerződési feltételek szerint biztosított a szerződésben megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

szállásadói minőségében.

2. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a szállodai szolgáltatás

teljesítése során a szerződéses partnernek vagy a szolgáltatást igénybe vevő

személynek okozott olyan vagyoni károk, amibe beletartoznak a személyi sé-

rülésből eredő vagyoni károk is, amelyekért a biztosított a magyar jog szabá-

lyai szerint szállásadói minőségében kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Jelen feltételek szempontjából vagyoni kárnak a személyi sérülésből eredő va-

gyoni károkon kívül a vendégek dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy meg-

sérülése miatt bekövetkezett kár számít, a biztosítási szerződésben megha-

tározott kártérítési limiteknek, illetve egyéb korlátozásoknak megfelelően.

Nem biztosítási esemény a szolgáltatás tárgyában okozott kár, a sza-

vatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítése és az azzal kapcso-

latban felmerülő költségek, valamint az elmaradt vagyoni előny.

Nem biztosítási esemény továbbá a szolgáltatás késedelmes vagy

nemteljesítéséből eredő károkozás. Így a biztosító szolgáltatási kö-

telezettsége szerződésszegés esetén sem terjed ki ezekre a károkra.

A szerződésszegés következményeként a károsult vagyonában ke-

letkezett egyéb károkat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen

mértékben a károsult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés

lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában

előre látható volt.
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A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből
eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).
Jelen feltételek alapján a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő

személy az a személy is, aki úgy veszi igénybe a szolgáltatást, hogy nem áll

vele szerződéses kapcsolatban.

3. A kockázatviselés idôbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki.

4. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelős-
ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-
ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
4.1. Ha a biztosított a kárt nem a szállásadói minőségében vagy te-
vékenységi körében okozza.
4.2. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
4.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként

való használata során keletkezett károkra;
b. álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során kelet-

kezett károkra;
c. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
d. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
e. uszoda, strand, szauna üzemeltetői tevékenységgel okozott ká-

rokra;
f. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott ká-

rokra;
g. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálá-

si károkra;
h. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemek-

ben okozott károkra;
i. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott

károkra;
j. a jótállás vagy szavatosság alapján fennálló kötelezettségek tel-

jesítésére és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre, ki-
adásokra;

k. az esztétikai jellegű károkra;
l. az elmaradt vagyoni előny (tervezett nyereség, elmaradt haszon,

termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség) kapcsán
felmerülő károkra;

m. a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre (pl. kötbér) a bír-
ságból, pénzbüntetésből, valamint egyéb büntető jellegű költsé-
gekből (punitive damages) eredő károkra;

n. tisztán pénzügyi veszteségből eredő károkra (tisztán pénzügyi
veszteség az a kár, amely nem személyi sérülés, egészségkároso-
dás, halál, dologi kár, illetve személyiségi jogi kár és nincs ilyen tí-
pusú károkkal kapcsolatban sem);

o. a késedelmes teljesítésből vagy nemteljesítésből eredő károkra;
p. a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkezô károkra;
q. a biztosítottnak a raktározási tevékenység alapjául szolgáló szerző-

dés alapján birtokában levő idegen dologban keletkezett károkra.
4.4. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;
c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
d. környezetszennyezéssel okozott károkra;
e. a termékfelelôsségi károkra;
f. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzé-

sét vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra;
g. a garázsüzemi tevékenység folytatójaként okozott károkra;

h. a szolgáltatás tárgyában vagy abban a dologban okozott károk-

ra, amelyre a biztosított tevékenysége irányul.

4.5. A biztosítás továbbá nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

a. a vendégek dolgaiban a szállodai szolgáltatáson kívüli egyéb

szolgáltatás nyújtása során (pl. gyógykezelés) következnek be;

b. a szállóvendégek által a szállásadó garázshelyiségeiben, parkoló-

helyein leállított gépjárművekben azok üzembe helyezése, telep-

helyen, illetve annak 100 m-es körzetén belüli vezetése vagy el-

mozdítása, illetéktelen személy általi jogtalan használata, ellopá-

sa vagy elrablása miatt következtek be;

c. a b. pontban meghatározott járművek töréskárai, alkatrészeinek

és tartozékainak lopás- és rabláskárai, amelyek a járműben lévô

poggyászban és egyéb rakományban következnek be;

d. az értékpapírokkal, készpénzzel és egyéb értéktárggyal (érték-

cikk, csekk, takarékbetétkönyv, ékszer, stb.) kapcsolatban követ-

keznek be;

e. a szállóvendégeknek a szálloda vagy a szoba széfjében elhelye-

zett dolgaiban keletkeznek;

f. szállodai, illetve a nyilvánosság számára nyitva álló intézmények

(pl. szálloda, színház, kávéház) letéti felelősségéből ered.

4.6. A biztosítási fedezet csak egyedi megállapodás alapján, külön

díj megfizetése ellenében és a biztosítási szerződésben meghatáro-

zott szublimiten belül, az egyedi megállapodásban meghatározott

feltételekkel terjed ki:

a. azokra a biztosítottat terhelô felelôsségi károkra, amelyek a szál-

lóvendégek által a szállásadó garázshelyiségeiben, parkolóhelye-

in leállított gépjárművekben következtek be;

b. a szálloda mosodai, tisztítói szolgáltatásából eredô károkra;

c. azokra a károkra, amelyek a vendégek olyan dolgaiban keletkez-

tek, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában

erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelye-

ket szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvéte-

lére jogosultnak tarthatott.

A biztosítási fedezet e külön díj ellenében sem terjed ki az értékpa-

pírokban, készpénzben és egyéb értéktárgyakban (értékcikk, csekk,

takarékbetétkönyv, ékszer, stb.) okozott károkra.

Az egyedi megállapodás tényét, a szublimiteket, a külön díj mértékét

a biztosítási szerződés részét képező kötvényen külön fel kell tüntetni.

GARÁZSÜZEMI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK

Jelen záradékkal kötött biztosítási szerződés esetén az érvényben

lévő Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Felté-

teleit jelen záradék szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Ameny-

nyiben jelen záradék bármely rendelkezése eltér a Szolgáltatók Fe-

lelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételeiben foglaltak-

tól, jelen záradék rendelkezései az irányadók.

A jelen záradékban nem szabályozottakra a Szolgáltatók Felelősségbiz-

tosításának Különös Szerződési Feltétele rendelkezései az irányadók.

Jelen záradék szerinti fedezet csak a Szolgáltatók Felelősségbiztosí-

tásával együtt köthető meg.

1. Biztosítottak köre

A jelen záradék szerint biztosított a szerződésben megnevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve

jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cégjegyzék, illet-

ve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántartásba

vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, sze-

mélyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

garázsüzemi tevékenységet folytató minőségében.

2. Biztosítási esemény

Jelen záradék alapján kiterjed a biztosítási fedezet a biztosított által a ga-
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rázsüzemi tevékenység végzése céljából átvett gépjárművekben – a szol-

gáltatás nyújtása során vagy hibás teljesítése következtében – okozott

azokra a dologi károkra, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai

szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Nem biztosítási esemény a szolgáltatás tárgyában okozott kár, a sza-

vatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítése és az azzal kapcso-

latban felmerülő költségek, valamint az elmaradt vagyoni előny és

az elmaradt vagyoni előny. Nem biztosítási esemény továbbá a

szolgáltatás késedelmes vagy nemteljesítéséből eredő károkozás. Így

a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szerződésszegés esetén sem

terjed ki ezekre a károkra.

Jelen záradék szempontjából a garázsüzemi tevékenység esetén a

szolgáltatás tárgya a biztosított által átvett gépjárművek azon szerke-

zeti részei, amelyekkel kapcsolatos garázsüzemi tevékenységre a biz-

tosított és a szolgáltatást igénybe vevő között megállapodás létrejött.

Jelen záradék alkalmazásában garázsüzemi tevékenység a jármű, il-

letve alkatrészeinek és/vagy tartozékainak üzletszerű tevékenység kereté-

ben történő karbantartása, cseréje, felülvizsgálata, ellenőrzése, javítása,

ápolása, szerelése és az ehhez kapcsolódó tevékenységek.

A gépjármûvek, illetve alkatrészek, szerkezeti elemek átvételét, va-

lamint azok átvételkori általános és mûszaki állapotát minden gép-

jármû esetén dokumentálni szükséges.

3. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya

3.1. A jelen záradékkal megkötött biztosítás a szerzôdésben megne-

vezett telephelyen okozott és bekövetkezett károkra terjed ki.

3.2. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt

okozott, bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legké-

sőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak

bejelentett károkra terjed ki.

4. Biztosítással nem fedezett események és károk,
korlátozások és kizárások

A jelen záradékkal megkötött biztosítás kockázatviselési köre a Szol-

gáltatói Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeiben meg-

határozott kizárásokon és korlátozásokon túl nem terjed ki az aláb-

biakra:

a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett

minőségében vagy tevékenységi körében okozza;

b. a biztosított részére megtérülô, illetve a más biztosítással fede-

zett károkra;

c. a jótállás vagy szavatosság alapján fennálló kötelezettségek tel-

jesítésére és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre és ki-

adásokra;

d. a szolgáltatás tárgyában vagy abban a dologban okozott károk-

ra amelyre a biztosított tevékenysége irányul;

e. a telephelyben és tartozékaiban, valamint a biztosított és alkal-

mazottai, üzlettársai tulajdonában álló gépjárművekben keletke-

zett károkra;

f. a javításra, szervizre átvett gépjármű, illetve annak alkatrészének,

tartozékának eltűnéséből, lopásából vagy rablásából eredő károkra;

g. a javításra, szervizre átvett gépjárműben hagyott poggyász- és ra-

kománykárokra;

h. a telephelyen kívül és/vagy próbaút során bekövetkezett károkra;

i. a gépjárműben – annak a szerviz általi átvételekor – meglévő sé-

rült, hibás vagy elhasználódott alkatrészére, szerkezeti elemeire

akkor sem, ha az nem képezi a megrendelés tárgyát;

j. a jégverésből eredő, a gépjárművekben keletkező károkra;

k. gépi vagy kézi felsőmosási tevékenységre visszavezethető károkra;

l. a környezetszennyezéssel okozott károkra.

PRÓBAÚT KITERJESZTÉS A GARÁZSÜZEMI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK MELLÉ

Jelen kiterjesztéssel kötött biztosítási szerződés esetén az érvényben lévő

Garázsüzemi Felelősségbiztosítási Záradékot a jelen kiterjesztés szerinti ki-

egészítésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a jelen kiterjesztés bármely

rendelkezése eltér a Garázsüzemi Felelősségbiztosítási Záradékban foglal-

taktól, jelen kiterjesztés rendelkezései az irányadók. A jelen kiterjesztésben

nem szabályozottakra a Garázsüzemi Felelősségbiztosítási Záradék, vala-

mint a Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési feltételeiben

rögzített rendelkezések az irányadók. Jelen kiterjesztés szerinti fedezet

csak a Garázsüzemi Záradékkal és ezáltal Tevékenységi Felelősség-

biztosítási szerződéssel együtt köthető meg.

Jelen kiterjesztés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen

biztosítási szerződés felelősségbiztosítási fedezete kiterjed a jelen kiterjesztés-

ben rögzített kockázatra a szerződésben meghatározott limitekkel és ön-

résszel, az abban megállapított pótdíj megfizetése esetében. A biztosító koc-

kázatviselése jelen kiterjesztés alapján kiterjed a biztosított telephelyen kívül,

de annak legfeljebb 5 km-es körzetében okozott olyan károkra, amelye-

kért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Próbaútnak minősül a gépjármű használata, biztosított telephelyén kívül,

vagy annak szállítása a biztosított telephelyén kívülre a gépjármű, illetve

gépjármű menettulajdonságainak, illetve annak gumiabroncsának megfi-

gyelése vagy műszaki vizsga lefolytatása céljából, feltéve, ha az út a bizto-

sított telephelytől számított 5 km-es körzetben történik. A Garázsüzemi Fe-

lelősségbiztosítási Záradék 4. h. pontja szerinti kizárás jelen kiterjesztés ér-

telmében nem alkalmazandó.

GYÓGYSZERÉSZEK FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A gyógyszerészek szakmai felelôsségbiztosítási szerzôdése (a továbbiak-

ban: szerzôdés) a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősség-

biztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiak-

ban PFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös fel-

tételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön

létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C,

a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szer-

zôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják

az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-

talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-

sei az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az

általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános felté-

telektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezé-

se az irányadó.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti

megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-

lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen

szerződés részét.

1. Biztosítottak köre

Jelen különös szerzôdési feltételek szempontjából biztosított:

A biztosítási szerződésben név szerint megjelölt, a biztonságos és gazdaságos

gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalma-

zás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény értelmében gyógy-

szerész vagy gyógyszertár működtetési joggal, érvényes működési enge-

déllyel rendelkező gyógyszerész, a biztosítottal munkaviszonyban vagy mun-

kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló gyógyszerész és gyógyszerész-

asszisztens vagy közalkalmazott gyógyszerész és gyógyszerész-asszisztens.

2. Biztosítási esemény

A biztosító a jelen szerzôdésben meghatározott módon és mértékben megté-

ríti a biztosított által a szerzôdésben meghatározott minőségében szakmai hi-

bával, tévedéssel vagy mulasztással okozott olyan vagyoni károkat, amibe be-

letartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, melyekért a biztosí-
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tott a magyar polgári jog szabályai alapján kártérítési felelôsséggel tartozik.

E különös szerzôdési feltétel alapján a biztosító megtéríti a biztosított által

munkaköri feladata ellátása során okozott azon károkat, melyekért a biz-

tosítottat jogszabály alapján kártérítési felelôsség terheli.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biz-

tosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség

és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sére-

lemdíjat is.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-

ge kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

3. A kockázatviselés idôbeli hatálya

3.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt oko-

zott, bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szer-

ződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett ká-

rokra terjed ki.

3.2. Sorozatkár esetében, ha a kockázatviselés tartama alatt okozott kárral

kapcsolatban a biztosítóhoz az igény bejelentésre kerül, akkor a fedezet az

adott szakmai hibával okozati összefüggésben bekövetkezett és a biztosító

felé bejelentett valamennyi kárra fennáll a biztosítási összeg keretei között,

függetlenül attól, hogy a biztosítási szerzôdés idôközben esetlegesen meg-

szûnik.

4. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelős-

ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-

ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett

minőségében vagy tevékenységi körében okozza;

b. az állam ellen közvetlenül érvényesíthetô követelésekre, így az

emberi alkalmazásra kerülô gyógyszerekrôl és egyéb, a gyógy-

szerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi

XCV. törvényben meghatározott gyógyszerkárokra, gyógyszerek

használatára visszavezethető károkra sem;

c. a biztosított nem gyógyszerellátási tevékenysége során forgal-

mazott, a termékfelelősség körébe tartozó károkra;

d. a biztosított részére jogszabály alapján vagy egyéb módon meg-

térülő, illetve más biztosítás által fedezett károkra;

e. azokra a károkra, amelyeket a biztosított maga szenved el;

f. arra a kárra, amelyet a biztosított a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában fel-

sorolt közeli hozzátartozójának, továbbá alkalmazottjának, üz-

lettársának vagy megbízottjának okozott;

g. a biztosított engedély vagy szakképesítés nélkül végzett tevé-

kenysége során okozott kárra;

h. a munkáltatói felelôsség körébe tartozó kárra;

i. a nem Magyarország területén folytatott tevékenységbôl eredô

károkra;

j. a pszichikai károsodásokra;

k. a radioaktív anyagok birtoklásából és gyógyító célú felhasználá-

sából eredô károkra, a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris

reakcióból vagy sugárzásból, továbbá ionizáló és lézer sugárzás-

ból eredô károkra;

l. a nem gyógyító tevékenység körében okozott egyéb felelôsségi

károkra;

m. a genetikai károsodásokra;

n. az elmaradt vagyoni elônyre (tervezett nyereség, elmaradt ha-

szon, termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség);

o. a hibás számítógépes adatfeldolgozásra visszavezethetô károkra.

A SZAKMUNKÁSTANULÓKAT FOGLALKOZTATÓK
FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI
FELTÉTELEI

A szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelősségbiztosítási szerződése

(a továbbiakban szerződés) a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás

Felelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

(továbbiakban PFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen kü-

lönös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alap-

ján jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné

útja 1/C, a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a további-

akban szerződő) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják

az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-

talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-

sei az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az

általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános felté-

telektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezé-

se az irányadó.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti

megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-

lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen

szerződés részét.

1. Biztosítottak köre

A jelen szerződési feltételek szerint biztosított a szerződésben meg-

nevezett:

a. természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása

vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;

b. cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy –

illetve jogi személyiséggel rendelkezô szervezeti egysége – a cég-

jegyzék, illetve a nyilvántartás szerinti névvel;

c. jogi személyiséggel nem rendelkezô, de névjegyzékbe, nyilvántar-

tásba vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szer-

vezet, személyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

a tanulók gyakorlati képzését vagy szakképzését szervező minősé-

gében.

2. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a képzésben vagy a

foglalkoztatásban részt vevő tanulóknak okozott olyan vagyoni károk,

amibe beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, ame-

lyekért a magyar jog szabályai szerint, a biztosított a tanulók foglalkoz-

tató vagy gyakorlati képzését biztosító minőségében kártérítési köte-

lezettséggel tartozik. A károsult dolgaiban keletkezett vagyoni károkat a

biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben azok olyan használati és

egyéb vagyontárgyakban keletkeztek, amelyeket a tanulók általában és

szokásosan az iskolába, illetve a képzés helyére visznek.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a bizto-

sítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az

egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsé-

ge kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási eseménnyel

összefüggésben a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási

igények megtérítésére is.

3. A kockázatviselés időbeli hatálya

3.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt oko-

zott, bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szer-

ződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett ká-

rokra terjed ki

3.2. A biztosítás kizárólag azokra a károkra terjed ki, amelyeknél a

biztosítási esemény:

a. a biztosított telephelyén, a szakképzés helyszínén és időtartama

alatt;
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b. a biztosított telephelyén kívül, de a biztosított rendelkezése foly-

tán végzett szakképzés vagy szakmai gyakorlat során;

c. a biztosított által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban

következett be.

4. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelősségbiz-

tosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztatóban meghatá-

rozottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

4.1. Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltünte-

tett minőségében vagy tevékenységi körében okozza.

4.2. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-

szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.

4.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

a. a tanulókat iskolába menet vagy onnan távozóban, útközben ért

balesetek miatti igényekre;

b. készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban, értékcikkben, vala-

mint a károsultnak a biztosított területén lévő gépjárművében

okozott károkra;

c. a foglalkozási megbetegedésből vagy munkabalesetből eredő, il-

letve munkajogi felelősség alapján megállapított károkra;

d. a szakképzésben részt vevő hallgatók, illetve tanulók által egy-

másnak okozott dologi károkra akkor sem, ha azokért a biztosí-

tott felelős;

e. a szakképzésben részt vevők és hallgatók dolgainak elvesztésé-

ből, ellopásából, eltulajdonításából eredő károkra; akkor sem, ha

azokért a biztosított felelős;

f. a megőrzésre átvett dolgok elvesztéséből, ellopásából, eltulajdo-

nításából eredő károkra.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

A környezetszennyezési felelôsségbiztosítási szerzôdés (a továbbiakban szer-

zôdés) a Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási

Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban PFÁSZF

vagy általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös feltételek, valamint

az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Biz-

tosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biz-

tosító), valamint az ajánlatban, illetve kötvényben bármely személy (a to-

vábbiakban szerzôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják

az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-

talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-

sei az irányadók.

A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltéte-

lek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő ren-

delkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti

megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-

lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen

szerződés részét.

1. A biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a szerzôdésben meg-

határozott üzleti tevékenységének vagy foglalkozásának gyakorlása során

a környezetet szennyező tevékenységével (környezetszennyezéssel)

okozott szerződésen kívüli vagyoni károk (környezetkárosodás), amibe be-

letartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, amelyekért a ma-

gyar jog szabályai szerint, a biztosított, mint a szerzôdésben megnevezett

üzleti tevékenység folytatója a magyar polgári jog szabályai szerint kárté-

rítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből
eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).
Környezetet szennyező tevékenységnek (környezetszennyezésnek)
jelen feltételek alkalmazása szempontjából azt a tevékenységet te-
kintjük, ami környezetkárosodást idéz elő.
Könyezetkárodás a környezetnek vagy valamely elemének (pl. föld,
levegő, víz, élővilág) olyan mértékű változása, szennyeződése, illet-
ve valamely elemének olyan mértékű igénybevétele, amelynek ered-
ményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége)
csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg
az élővilágot kedvezőtlenül érinti.
E különös szerzôdési feltételek szerint a környezetszennyezéssel
okozott környezetkárosodás csak abban az esetben biztosítási ese-
mény, ha annak bekövetkezte:
a. elôre nem látható,
b. és hirtelen és váratlan,
c. és a normális üzemi folyamattól eltérô eseményre vezethető vissza.

2. A kockázatviselés idôbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, be-

következett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés meg-

szűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra terjed ki.

3. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Felelős-
ségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató-
ban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
3.1. Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltünte-
tett tevékenységi körében, vagy nem környezetet szennyező tevé-
kenységgel okozza.
3.2. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
3.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagép-

ként való használata során keletkezett károkra;
b. álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során kelet-

kezett károkra;
c. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
d. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
e. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott ká-

rokra;
f. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálá-

si károkra;
g. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott

károkra;
h. magukban a környezetszennyezést vagy környezetkárosodást

előidéző dolgokban keletkezett károkra;
i. azokra a környezetszennyezéssel vagy környezetkárosodás útján

okozott vagyoni károkra, amelyek a biztosított szerzôdésszegése
miatt következtek be;

j. a lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlôdô környezetszeny-
nyezési vagy környezetkárosodási tevékenységből eredő károkra;

k. nem hirtelen és váratlanul bekövetkező; illetve a nem a normális
üzemi folyamattól eltérő eseményre visszavezethetően bekövet-
kező biztosítási eseményekre;

l. az útrongálási és növényi kultúrákban okozott letaposási károkra;
m. a hulladéklerakók üzemeltetésével, hulladék végleges tárolásával

vagy lerakásával kapcsolatos károkra;
n. a vegyszer felhasználásából vagy vegyszerezésből eredő károkra;
o. a környezetvédelmi bírságból származó károkra.
3.4. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
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b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;

c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;

d. a termékfelelôsségi károkra;

e. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzé-

sét vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZTISZTVISELŐINEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Az önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztviselőinek szakmai

felelôsségbiztosítási szerzôdése (a továbbiakban szerzôdés) a

Groupama Biztosító Zrt. Preventor Biztosítás Felelősségbiztosítási Ál-

talános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató (továbbiakban

PFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös fel-

tételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján

jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné

útja 1/C, a továbbiakban biztosító), valamint az ajánlatban, illetve köt-

vényben bármely személy (a továbbiakban szerzôdô) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják

az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az ál-

talános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezé-

sei az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az

általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános felté-

telektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezé-

se az irányadó.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdések-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti

megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megál-

lapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen

szerződés részét.

1. A biztosított

Jelen szerződési feltételek értelmében biztosítottnak tekintendő az ön-

kormányzat polgármesteri hivatala, ha közigazgatási jogkörben jár el.

2. Biztosítási esemény

Jelen szerződési feltételek értelmében biztosítási eseménynek kizárólag az

olyan közigazgatási jogkörben okozott károkozás minősül, melyet a köz-

hatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okoztak, és a kár rendes

jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

iránti eljárásban nem volt elhárítható.

Közigazgatási jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi személy

tartozik felelősséggel. Ha a közhatalmi jogkör gyakorlója nem jogi személy,

a kárért az a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv tartozik fe-

lelősséggel, amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből

eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).

3. A kockázatviselése időbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,

bekövetkezett, biztosítási eseménynek minősülő és legkésőbb a szerződés

megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett károkra ter-

jed ki.

4. Kizárások és korlátozások

4.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Preventor Biztosítás Fe-

lelősségbiztosítási Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékozta-

tóban meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett

minőségében vagy közigazgatási jogkörben eljárva okozta;

b. a biztosított által üzleti tevékenységének vagy foglalkozásának

gyakorlása során okozott károkra;
c. biztosított részére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett

károkra;
d. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
e. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
f. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott ká-

rokra;
g. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálá-

si károkra;
h. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemek-

ben okozott károkra;
i. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott

károkra;
j. a biztosított tulajdonában vagy vezetése, irányítása, felügyelete

alatt álló gazdasági társaságoknak, intézményeknek, illetve egyéb
szervezeteknek okozott károkra;

k. a biztosított önkormányzat képviselő-testületének működésével
összefüggésben keletkezett, vagy annak döntése alapján végre-
hajtott cselekményekből eredő károkra;

l. az elmaradt vagyoni előnyből eredő károkra, a biztosított által
törvénysértően kiszabott bírsággal, pénzbüntetéssel vagy egyéb
szankcióval okozott károkra.

4.2. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;
c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
d. környezetszennyezéssel okozott károkra;
e. a termékfelelôsségi károkra;
f. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzé-

sét vagy szakképzését szervező minőségben okozott károkra.

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KITERJESZTÉSE –
SORFA ÉS ÚTHÁLÓZAT KÁROK

Jelen kiterjesztés alapján az érvényben lévő Tevékenységi Felelősségbiztosí-

tás Különös Szerződési Feltételeit jelen kiterjesztés szerinti kiegészítésekkel

kell alkalmazni. Amennyiben jelen kiterjesztés bármely rendelkezése eltér a

Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeiben foglal-

taktól, jelen kiterjesztés rendelkezései az irányadók. Jelen kiterjesztés sze-
rinti fedezet csak a Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szer-
ződési Feltételeivel együtt köthető meg. Jelen kiterjesztés alapján a

szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen biztosítási szerződés fe-

lelősségbiztosítási fedezete kiterjed a jelen kiterjesztésben rögzített kocká-

zatokra a szerződésben meghatározott limitekkel és önrésszel és az abban

megállapított pótdíj megfizetésének esetében. Jelen kiterjesztés alapján az

érvényben lévő Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Felté-

telei az alábbi biztosítási eseménnyel kiegészítésre, a 3.4. e. és d. pontja

pedig feloldásra kerül az alábbiak szerint.

Jelen kiterjesztés alapján biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított

önkormányzat által ingatlan tulajdonosi, valamint ingatlan üzemeltetői te-

vékenysége során szerződésen kívül okozott olyan károk, melyekért a

biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tarto-

zik. Az önkormányzat egyéb tevékenységeivel (pl. közmű-üzemelte-
tés, hulladékkezelés, közterületi felelősség, stb.) kapcsolatos károk
nem biztosítottak. A Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződé-

si Feltételeinek 3.4. e. pontjának feloldása – közterület gondozási, karban-

tartási tevékenységgel okozott károk vonatkozásában.

A Tevékenységi Felelősségbiztosítás jelen kiterjesztés szerinti fedezete kiter-

jed az Önkormányzat közigazgatási területén belül végzett közterület gon-

dozási, karbantartási tevékenység során, a közterületen álló fák kidőlése és

azok ágainak letörése miatt bekövetkezett károkra. A Tevékenységi Fele-

lősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeinek 3.4. d. pontjának feloldá-

sa – úthálózat karbantartójaként okozott károk. A Tevékenységi felelősség-

biztosítás jelen kiterjesztés szerinti fedezete kiterjed az Önkormányzat köz-

igazgatási területén belül végzett úthálózat karbantartási tevékenység
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során az általa üzemeltetett úthálózat kátyúkárai miatt gépjárműben oko-

zott károkra.

AZ ÉPÍTÉS-SZERELÉSSEL KAPCSOLATOS
TEVÉKENYSÉGEK ZÁRADÉKA

A Groupama Biztosító Preventor Vagyon és Felelősségbiztosítás fedezetei a

PFÁSZF korlátozásainak megfelelően nem terjednek ki az építés-szerelési

tevékenység során, azzal összefüggésben okozott károkra.

A fenti korlátozás érvényét veszíti abban az esetben, amikor a biztosított

egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy betéti társaság és az éves árbevétele

nem haladja meg az 10 millió forintot.

A fenti esetben – pótdíj megfizetése nélkül és automatikusan – a PFÁSZF

építés-szerelési tevékenységre vonatkozó kizárása az építés-szerelési tevé-

kenység vonatkozásában nem kerül alkalmazásra. Kizárólag bontási tevé-

kenység vonatkozásában a hivatkozott korlátozás jelen feltételek alapján is

alkalmazandó.

A PFÁSZF, illetve az egyes különös feltételek jelen záradékkal nem
érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és a to-
vábbiakban alkalmazandók.
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Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. által kínált

GB556 jelű Preventor kis- és középvállalkozói vagyon- és felelősségbiz-

tosítás korábbi feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerző-

dési gyakorlattól a GB556 jelű Preventor kis- és középvállalkozói va-

gyon- és felelősségbiztosítás jelen feltételei több ponton eltérnek, mert

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03. 15. nap-

ján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást

eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete, előzetes fe-

dezetvállalás, díjnemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti meg-

szűnés, többszörös biztosítás, megtérítési igény, fedezetfeltöltés, fele-

lősségbiztosításra vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárá-

sa, felelősségbiztosításra vonatkozó egyéb változások stb.).

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító

szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben

alkalmazott kizárásokat az általános szerződési feltétel figyelemfelhí-

vó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

PREVENTOR BIZTOSÍTÁS VAGYONBIZTOSÍTÁSI
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy a Preventor Biztosítás Vagyonbiztosítási Általános

Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-

vény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl az előző Va-

gyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el

lényegesen:

– szerződő csak vállalkozás lehet;

– vállalkozás fogalma;

– szerződés létrejötte;

– kockázatviselés kezdő időpontja;

– biztosítási időszak;

– a szerződés módosítása;

– díjfizetés szabályai;

– ha a szerződő fél a biztosítási szerződést nem a biztosítási időszak

végére, hanem korábbi időpontra mondja fel, ez nem a felmon-

dás érvénytelenségét eredményezi, hanem azt, hogy a felmondás

csak a biztosítási időszak végével szünteti meg a szerződést;

– teljesítési határidő;

– a 15 napos teljesítési időbe a biztosító által teljesített postai befi-

zetés és a posta általi kifizetés közötti időtartam nem számít be;

– a teljesítés pénzneme;

– általános forgalmi adó megfizetésének feltételei;

– a biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűsé-

gének bizonyítása a szerződőt (biztosítottat) terheli;

– a különös, illetve a kiegészítő feltételekből átkerült az általános

feltételbe, hogy a biztosítási összeg milyen levonásokkal csök-

kenthető, valamint az, hogy egyéb károsító esemény közrehatá-

sa esetén a biztosító csak arányosan téríti meg a kárt;

– kárrendezéshez szükséges iratok felsorolása;

– kármegelőzés és kárenyhítés szabályai;

– bejelentési kötelezettség másik biztosítóval ugyanarra az érdek-

re kötött biztosítás esetén;

– jognyilatkozat hatályosulása;

– az elévülési idő 3 évre rövidülése;

– a biztosító fedezetvállalásának, illetve kártérítési kötelezettségé-

nek szabályozása az Egyesült Nemzetek Szervezete határozata

alapján szankció, tiltó rendelkezés vagy korlátozás és/vagy az Eu-

rópai Unió, Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok által be-

vezetett gazdasági vagy kereskedelmi szankció esetén;

– a szerződés az ajánlatnak a biztosító részére történt átadására

visszamenő hatállyal jöhet létre;

– a kockázatviselés az ajánlatnak a biztosító részére történt át-

adását követő napon kezdődhet;

– a fertőző betegségre és járványra vonatkozó kizárás pontosításra

került.

TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS
FELTÉTELEI, KIEGÉSZÍTŐ VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Fel-

tételei, valamint a kiegészítő vagyonbiztosítások feltételei a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szük-

séges módosításokon túl a GB556 jelű Preventor kis- és középvállalko-

zói vagyon- és felelősségbiztosítási termék Tűz- és elemi károk biztosí-

tásának előző különös feltételeitől, valamint a kiegészítő vagyonbizto-

sítások korábbi feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

– telephely fogalmának meghatározása;

– Mabisz ajánlás magyarázata;

– okmányok, takarékkönyvek, pénzkészletek, értékpapírok vagyon-

csoport kiegészült az értékcikkekkel, bekerült az értékcikk definí-

ciója, a nem magyar forintban lévő pénzkészletek csak külön meg-

állapodás alapján biztosíthatók;

– épületek, építmények vagyoncsoport definíciója;

– csúcsérték definíciója;

– készletek csak csúcsértéken biztosíthatók;

– az épületek, építmények biztosítási összegének megállapításakor

figyelembe veendő épületrészek, épülettartozékok;

– csak külön megállapodás esetén biztosított vagyontárgyak felsoro-

lása;

– forgalmi érték definíciója;

– értékkövetés;

– a villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk térítésének

feltétele a megfelelő túlfeszültség-védelmi rendszer alkalmazása;

– felhőszakadás biztosítási esemény;

– árvíz biztosítási esemény;

– földrengés biztosítási esemény;

– földcsuszamlás esetén a biztosító nem téríti meg a geotechnikai kö-

rülményeknek nem megfelelő alapozás miatti károkat;

– vezetékes vízkár biztosítási esemény;

– járművek ütközése biztosítási eseménynél alkalmazott kizárások;

– biztosítási események körének bővülése az idegen tárgyak rádőlé-

sével;

– pontosításra került a biztosítási szolgáltatás idegen tulajdonú va-

gyontárgyak esetében (Tűz- és elemi károk biztosításának Különös

Feltételei VII.6.);

– a Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételeinek VII. 11.

pontjában rögzítettek (mely károkat nem téríti meg a biztosító);

– a kárrendezés kapcsán az áfa megtérítésére vonatkozó szabály pon-

tosítása;

– káreseménnyel kapcsolatos költségek térítésének szabályozása (VIII.

fejezet);

– fedezetfeltöltés szabályai módosultak, üzemszünet biztosítás és

ELTÉRÉS A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

Az OTP Csoport partnere
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első kockázati összeg esetén megszűnt a fedezetfeltöltés lehetősé-

ge (Tűz- és elemi károk biztosításának Különös Feltételeinek IX. és

Üzemszünet-biztosítás kiegészítő feltételei IV. 5. pont), ennek meg-

felelően módosulnak a kiegészítő biztosítások feltételei is;

– hosszú távú szerződésre vonatkozó kiegészítő feltételek;

– kiegészítő vagyonbiztosítások közös szabályai;

– többletköltségek biztosításának kiegészítő feltételei;

– talajszint alatti helyiségekben történő tárolás biztosítási kiegészítő

feltételei;

– a dokumentumok, modellek és prototípusok kiegészítő biztosítását

felváltotta az okmányok és dokumentumok pótlási költségeinek ki-

egészítő biztosítása;

– a munkavállalók és hivatalos látogatók saját tulajdonú haszná-

lati tárgyainak kiegészítő biztosítását felváltotta az ügyfelek és

vásárlók, munkavállalók használati tárgyainak kiegészítő biztosí-

tása;

– a betöréses lopás, rongálás, rablás elkövetésével kapcsolatban fel-

merülő többletköltségek térítése, valamint betöréses lopás, rablás,

küldöttrablás kiegészítő biztosításában az egyes védelmi szintekhez

tartozó előírások és kártérítési limitek változtak, értékcikk definí-

ciója, értéktárgy biztosítási szolgáltatása módosult;

– géptörésbiztosításnál új érték fogalma, biztosítási eseménnyel

összefüggő térítésre kerülő további költségek, biztosításból kizárt

káresemények és károk;

– elektromos gépek és számítógépek biztosításának kiegészítő fel-

tételeiben a biztosított vagyontárgyak köre és a biztosítási ese-

ménnyel összefüggő térítésre kerülő további költségek, valamint

a biztosításból kizárt káresemények és károk;

– kizárásra kerültek a mobiltelefonok, okostelefonok és a kézben

használható számítógépek, illetve kommunikációs eszközök;

– szállítmány kockázatok biztosításánál a kizárt vagyontárgyak köre

módosult;

– üzemszünet biztosítási eseménynél pontosításra került a biztosítási

esemény meghatározása, a nem térülő veszteségek köre (I. 5. pont),

a VII. fejezet címe „Szakértői eljárás”-ról „A felek jogai és kötele-

zettségei”-re módosult;

– szolgáltatás kimaradásból származó károk kiegészítő feltételeiben

pontosítva lett, hogy kereskedelmi egységek hűtőberendezéseire

nem terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége;

– hűtőgépekben tárolt készletek kárai kiegészítő biztosítással bővült

a kiegészítő biztosítások köre;

– a megnevezett kockázatokra vonatkozó alapbiztosítás all risks ki-

terjesztéssel bővíthető;

– a gépek, berendezések vagyoncsoport tartalmazza a tevékenység-

től függetlenül általában megtalálható vagyontárgyakat;

– a géptörésbiztosításban a kizárt vagyontárgyak közé kerültek egyes

kéziszerszámok, valamint a 20 évnél idősebb, illetve 20 millió Ft-nál

magasabb biztosítási összegű gépek.

PREVENTOR BIZTOSÍTÁS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy jelen általános szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-

ges módosításokon túl az előző Felelősségbiztosítás Általános Szer-

ződési Feltételeitől (FÁSZF) az alábbiakban tér el lényegesen:

– a feltételekbe belekerült a szándékosság és a súlyos gondatlan-

ság definíciója: 12.3. pont;

– a kizárások rendszere a 13.5-6-7-8. pontban újrastrukturálásra került;

– új kizárás került be a letétfelelősség vonatkozásában, valamint az

ENSZ korlátozás alá eső biztosítási fedezet, a kizárólag lelki és

pszichikai sérülésből eredő károk, a 13.7. pontba a tb regressz

igényekre vonatkozó kizárások;

– a kizárások között pontosításra került az értéktárgyakra vonat-

kozó kizárás;

– korábban a különös feltételekben szereplő alábbi kizárások át-

kerültek a PFÁSZF-ba: az elmaradt vagyoni előnyökről, a csoma-

golás és szállítás hiányosságaiból fakadó károk kizárása, és a tel-
jes 13.8. pont szerinti kizáráslista;

– új rendelkezés, hogy a biztosított köteles a kárt kiváltó okot a biz-
tosító felszólítására megszüntetni, amely az együttműködési kö-
telezettségeknél is átvezetésre került;

– a 14.1. pontban a szolgáltatással érintett kárelemek felsorolása és
megfogalmazása pontosításra került;

– a 14.1. pontban az eljárási és jogi költségekre vonatkozó jogi
szabályozás pontosításra került, illetve átkerült a különös feltéte-
lekből;

– a 14.2. e. pontban a kárrendezéshez szükséges okiratok a ko-
rábbi csoportonkénti felsorolás helyett tételesen kerültek felso-
rolásra;

– a járadék nettó tőketartalék képzésére vonatkozó biztosításma-
tematikai szabályok kikerültek a feltételből, és bekerültek a jára-
dék egyösszegűvé tételének a szabályai a 14.1. pontba;

– a 15.2. pontban a változásbejelentési kötelezettségek között új
elem a forgalom jelentős növekedése;

– a 17. pont az ügyfél személyes adatainak kezelésére vonatkozó
elvi és gyakorlati tudnivalók szabályozása megváltozott;

– a biztosító nem köteles fedezetet vállalni vagy jelen szerződési fel-
tételek szerint szolgáltatást nyújtani, illetve a biztosító köteles a
jelen biztosítási szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha az
ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az Egyesült
Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó rendelkezés
vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyarország, az Ameri-
kai Egyesült Államok által bevezetett gazdasági vagy kereskedelmi
szankció vonatkozik.

TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-
ges módosításokon túl az előző Tevékenységi Felelősségbiztosítás Kü-
lönös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:
– a biztosítottak körének szabályozása a PFÁSZF-be került át;
– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések át-

alakításra kerültek a „szerződésen kívül okozott kár” bevezetésével;
– a jogi védelemmel kapcsolatos rendelkezések a PFÁSZF-be kerül-

tek át;
– a kockázatviselés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés bekerült

a korábbi általános feltételekből a különös feltételekbe;
– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;
– a különös kizárások között a 3.4. a-f. pontokban új, korábban csak

egyedileg alkalmazott kizárások szerepelnek;
– a 3.4. h. pontban szereplő kizárás a korábban alkalmazott kizárás

pontosítása a biztosítási esemény fogalmának pontosításával össz-
hangban;

– a korábbi 3.6. d. korlátozás kikerült;
– a korábbi 3.6. e. és f. pontok átkerültek a PFÁSZF-be;
– a 3.5. b., c. és f. szerinti pontosítások új rendelkezések.

MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-
ges módosításokon túl az előző Munkáltatói Felelősségbiztosítás Kü-
lönös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:
– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések

pontosítása, a munkabaleset fogalmának meghatározásával a 2.1.
pontban;

– a fedezet kiterjesztésre került a munkaerő kölcsönzésre a 2.2. pont-
ban;

– a kockázatviselés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés bekerült
a korábbi általános feltételekből a különös feltételek 3.2. pontjába;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;
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– a 4.4. d. pont szerinti kizárás szerepeltetésre került a biztosítási ese-

mény fogalmánál is;

– a fedezet külföldi kiterjesztésére vonatkozó rendelkezések kikerül-

tek a feltételekből.

SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szük-

séges módosításokon túl az előző Szolgáltatók Felelősségbiztosítá-

sának Különös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lénye-

gesen:

– a feltétel az 1. pont alapján lehetőséget biztosít a fedezetnek a szol-

gáltatás tárgyában bekövetkezett károkra vonatkozó kiterjesztésre;

– a biztosítottak körének szabályozása a PFÁSZF-be került át;

– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések

pontosításra kerültek, a lényeges korlátozások a biztosítási ese-

mény meghatározásánál is feltüntetésre kerültek az egyértelműsí-

tés érdekében;

– lehetőség biztosítása a fedezet kiterjesztésének a szolgáltatás tár-

gyára;

– a szolgáltatás igénybe vevője szerződéses kapcsolat nélkül is a szol-

gáltatást igénybe vevő személynek számít;

– bekerültek a szolgáltatás során a károsult vagyonában okozott

egyéb károkra vonatkozó rendelkezések;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a különös kizárások között a 3.3. a-f. és p-q. pontokban új, koráb-

ban csak egyedileg alkalmazott kizárások szerepelnek;

– a 3.3. i. pontban szereplő kizárás a korábban alkalmazott kizárás

pontosítása a biztosítási esemény fogalmának pontosításával össz-

hangban;

– a 3.3. j. kizárás az általános feltételekből került át a különös felté-

telekbe;

– a 3.4. b., c., f., g., h. rendelkezések pontosítások;

– a 4.6. d. pont kikerült;

– a 4.6. e. és f. pontok átkerültek a PFÁSZF-be.

INGATLAN-BÉRBEADÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI
ZÁRADÉK

Tájékoztatjuk, hogy jelen záradék a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl

az előző Ingatlan-bérbeadói Felelősségi Záradéktól az alábbiakban tér

el lényegesen:

– a biztosítottak köre a PFÁSZF-fel összhangban került megállapí-

tásra;

– a kockázatviselés időbeli és területi hatályára vonatkozó rendelke-

zés a különös feltételek 3. pontjában és a PFÁSZF-fel összhangban

került meghatározásra;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a záradékban feltüntetésre került a vezetékes vízkárokra való pót-

díjas kiterjesztés lehetősége.

INGATLANBÉRLŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK

Tájékoztatjuk, hogy jelen záradék a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl

az előző Ingatlanbérlői Felelősségi Záradéktól az alábbiakban tér el lé-

nyegesen:

– a biztosítottak köre a PFÁSZF-fel összhangban került megállapí-

tásra;

– a kockázatviselés időbeli és területi hatályára vonatkozó rendelke-

zés a különös feltételek 3. pontjában és a PFÁSZF-fel összhangban

került meghatározásra;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a záradékban feltüntetésre került a vezetékes vízkárokra való pót-

díjas kiterjesztés lehetősége.

TERMÉKFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-

ges módosításokon túl az előző Termékfelelősség-biztosítás Különös

Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

– a biztosítottak köre a PFÁSZF-fel összhangban került meghatá-

rozásra;

– a kockázatviselés területi és időbeli hatálya a PFÁSZF-fel összhang-

ban pontosításra került;

– az általános kizárások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a biztosító szolgáltatására vonatkozó rendelkezések egységesen a

PFÁSZF-ben kerültek meghatározásra;

– a korábban a felek együttműködése címet viselő pont címe „A biz-

tosító mentesülése”-re módosult, annak tartalmának megfelelően,

a 5.2.b. pont egy új mentesülési okot tartalmaz;

– a biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége átkerült

a különös feltételekből a PFÁSZF-be.

SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-

ges módosításokon túl az előző Szállodai Szolgáltatások Különös Szer-

ződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

– a biztosítottak körének szabályozása a PFÁSZF-fel összhangban ke-

rült meghatározásra;

– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések pon-

tosításra kerültek, a lényeges korlátozások a biztosítási esemény

meghatározásánál is feltüntetésre kerültek az egyértelműsítés érde-

kében;

– bekerültek a szolgáltatás során a károsult vagyonában okozott

egyéb károkra vonatkozó rendelkezések;

– a szolgáltatás igénybe vevője szerződéses kapcsolat nélkül is a szol-

gáltatást igénybe vevő személynek számít;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a különös kizárások között a 4.3. a-f. pontokban új, korábban csak

egyedileg alkalmazott kizárások szerepelnek;

– a 4.3. i. pontban szereplő kizárás a korábban alkalmazott kizárás

pontosítása a biztosítási esemény fogalmának pontosításával össz-

hangban;

– a 4.3. j. kizárás az általános feltételekből került át a különös felté-

telekbe;

– a korábbi 4.6. d. kikerült;

– a 4.4. b., c., f., g. pontok pontosítások;

– a korábbi 4.6. e. és f. pontok átkerültek a PFÁSZF-be.

GARÁZSÜZEMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK

Tájékoztatjuk, hogy jelen záradék a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl

az előző Garázsüzemi Felelősségbiztosítási Záradéktól az alábbiakban

tér el lényegesen:

– a záradék korábban a tevékenységi, most a Szolgáltatói Felelősség-

biztosítás Különös Feltételeire utal vissza, a rendelkezései ennek

megfelelően kerültek átstrukturálásra;

– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések

pontosításra kerültek, a lényeges korlátozások a biztosítási ese-

mény meghatározásánál is feltüntetésre kerültek az egyértelműsí-

tés érdekében;

– a szolgáltatás tárgya meghatározásra került;

– a garázsüzemi tevékenység meghatározásra került;

– a sorozatkárra vonatkozó rendelkezések a PFÁSZF-ben kerültek

meghatározásra;

– a szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezés átkerült a

PFÁSZF-be;
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– a biztosítási összegre, limitre és önrészre vonatkozó rendelkezések
átkerültek a PFÁSZF-be;

– a kizárások rendszere a Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Különös
Feltételeivel összhangban került kialakításra;

– a kárbejelentésre vonatkozó rendelkezések átkerültek a PFÁSZF-be.

GYÓGYSZERÉSZEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-
ges módosításokon túl az előző Gyógyszerészek Felelősségbiztosításá-
nak Különös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:
– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések

pontosításra kerültek, a lényeges korlátozások a biztosítási ese-
mény meghatározásánál is feltüntetésre kerültek az egyértelműsí-
tés érdekében;

– az általános kizárások és korlátozások a PFÁSZF-ben kerültek rögzí-
tésre;

– a szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezés átkerült a PFÁSZF-be.

SZAKMUNKÁSTANULÓK MUNKÁLTATÓI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szüksé-
ges módosításokon túl az előző Szakmunkástanulók Munkáltatói Fe-
lelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban
tér el lényegesen:
– a címből kikerült a „munkáltatói” szó és „szakmunkástanulókat

foglalkoztatók” került be helyette;
– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések

közül a munkabaleset mint biztosítási esemény kikerült, ehelyett a
szakmunkástanulókat foglalkoztató iskola vagy személy általános
kártérítési kötelezettsége került a feltételekbe;

– a területi hatályra vonatkozó rendelkezések pontosításra kerültek,
a korlátozások egy része a feltételből kikerült;

– a tartamra és az évfordulóra vonatkozó rendelkezések átkerültek a
PFÁSZF-be;

– az időbeli hatályra vonatkozó rendelkezések a PFÁSZF-fel össz-
hangban kerültek kialakításra;

– a biztosítási összegre és az önrészesedésre vonatkozó rendelkezé-
sek átkerültek a PFÁSZF-be;

– a 4.3. pont a., illetve c-f. kizárásai új rendelkezések;
– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;
– a biztosító szolgáltatására vonatkozó rendelkezések a PFÁSZF-ben

kerültek meghatározásra;
– a felek együttműködésére vonatkozó rendelkezés átkerült a

PFÁSZF-be;
– a díjfizetésre vonatkozó rendelkezések átkerültek a PFÁSZF-be.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szük-

séges módosításokon túl az előző Környezetszennyezési Felelősség-

biztosítás Különös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lé-

nyegesen:

– a biztosítottak körének meghatározása átkerült a PFÁSZF-be;

– a környezetet szennyező tevékenység meghatározása pontosításra

került és átkerült a biztosítási esemény fogalmához;

– biztosítási esemény meghatározása átalakításra került az egyértel-

műség érdekében;

– a sorozatkárokra vonatkozó rendelkezések átkerültek a PFÁSZF-be;

– a szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezések átkerültek a

PFÁSZF-be;

– a kockázatviselés hatálya a PFÁSZF-fel összhangban került kialakí-

tásra;

– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be;

– a 3.3. a-f. és n-o. pontjai új kizárások;

– a 3.4. szerinti pontosítás új elem, a korábbi hasonló, 4.5. alatt sza-

bályozott korlátozások átkerültek a PFÁSZF-be.

ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZTISZTVISELŐINEK SZAKMAI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Tájékoztatjuk, hogy jelen felelősségbiztosítási szerződési feltétel a Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt

szükséges módosításokon túl az előző Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala Köztisztviselőinek Szakmai Felelősségbiztosítási Záradéktól az

alábbiakban tér el lényegesen:

– a területi hatály a PFÁSZF-ben került meghatározásra;

– az időbeli hatály a PFÁSZF-fel egységesen került meghatározásra;

– a tartamra vonatkozó rendelkezések átkerültek a PFÁSZF-be;

– a kártérítés módjára és mértékére vonatkozó rendelkezések átke-

rültek a PFÁSZF-be;

– a kizárások korábbi 6. c-e. pontja átkerült a PFÁSZF-be;

– a korábban 6.3. pont alatt szereplő korlátozás átkerült a

PFÁSZF-be;

– a 4.2. szerinti pontosítások újak.

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BŐVÜLTEK AZ
ALÁBBIAKKAL

– Önkormányzati tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztése –

sorfa és úthálózat kiterjesztéssel.

– A Szolgáltatók felelősségbiztosítása kiterjesztésre került a szol-

gáltatás tárgyában okozott károkra.

– A Garázsüzemi felelősségbiztosítási záradék kiterjesztésre került

a próbaútra.
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