
A tervezôk szakmai felelôsségbiztosítási szerzôdése (a továbbiakban szerzô-

dés) a Groupama Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelôsségbiztosításának Álta-

lános Szerzôdési Feltételei és Ügyféltájékoztatója (továbbiakban VF ÁSZF

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 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. Biztosítottak köre

A jelen szerződési feltételek szerint a biztosított a szerződésben megnevezett

a. természetes személy, szerződésben írt minőségében, amennyiben szak-

mája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása köré-

ben 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, amennyiben az általa vég-
zett, biztosított tevékenység folytatására a magyar jogszabályok
szerint jogosult.

2. Biztosított tevékenység

Jelen feltételek szerint biztosított tevékenység:

– építmények építészeti-műszaki tervezése;

– gépek, berendezések tervezése;

– földmérés, geodéziai tervezés.

A biztosított tevékenység és szakterület a biztosítási szerződés részét képe-

ző kötvényen feltüntetésre kerül.

2.1. Jelen feltételek szempontjából tervezés:
– építmény megépítéséhez, átalakításához, bõvítéséhez, felújításához,

helyreállításához, korszerûsítéséhez, lebontásához, elmozdításához,

rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatásához szükséges

építészeti-mûszaki (beépítési, hatósági engedélyezési, megvalósítás cél-

ját szolgáló) tervdokumentáció elkészítése;

– építménynek nem minõsülõ gép, berendezés, létesítmény elkészítésé-

hez, átalakításához, felújításához, lebontásához szükséges mûszaki

tervdokumentáció elkészítése;

– a mûszaki tervdokumentáció készítését megelõzõ, azzal összefüggõ, il-

letve azt közvetlenül szolgáló mûszaki tervezés (állapotfelmérési terv,

mûszaki elõterv, tanulmányterv és programterv készítése, továbbá geo-

technikai vizsgálat stb.).

2.2. Jelen szerződési feltételek alapján a biztosítási fedezet kiterjed a bizto-

sított saját tervei alapján végzett tervezői művezetés tevékenységre.

2.3. A biztosított által kötött felelôsségbiztosítás nem terjed ki a
biztosított alkalmazottainak, megbízottainak és a vele munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeknek a szerzôdés-
ben feltüntettől eltérô, más szervezeti keretek között végzett tevé-
kenységére.
2.4. Jelen felelôsségbiztosítás nem terjed ki a biztosítottat terhelő, a
biztosított közreműködőjének (pl. alvállalkozók és teljesítési segé-
dek) tevékenységéből eredő kárigényekre.
Pótdíj ellenében, egyedi írásbeli megállapodás keretében a fedezet
kiterjeszthető a közreműködők (pl. alvállalkozók és teljesítési segé-
dek) tevékenységére. Az egyedi megállapodás tényét a biztosítási
szerződésben, illetve a kötvényen fel kell tüntetni.

3. Biztosítási esemény

3.1. A jelen különös szerzôdési feltételekben foglaltak szerint biztosítási

esemény akkor következik be, amikor a biztosított, illetve a biztosítottal

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló egyéb személy biztosított tevé-

kenységének gyakorlása során, szakmai hiba, tévedés vagy mulasztás útján

a megbízóval írásban kötött szerzôdés teljesítésével összefüggésben
a megbízónak olyan kárt okoz, amelyért a magyar jog szabályai szerint

kártérítési kötelezettséggel tartozik.

3.2. Megbízó az a természetes vagy jogi személy, jogi személység nélküli

társaság, aki vagy amely a 2. pontban felsorolt tevékenységek végzésével a

biztosítottat megbízza.

3.3. E pont alkalmazásában szakmai hibának minôsül a biztosított tevé-

kenységre vonatkozó, jogszabályban vagy egyéb kötelezô jellegû (ágazati,

kamarai stb.) rendelkezésben foglalt foglalkozási szabály vagy kötelezett-

ség megszegése, figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása.

3.4. A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsérté-
séből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).

4. A szerzôdés létrejötte, a kockázatviselés területi és
idôbeli hatálya

4.1. A kockázatviselés idôbeli hatálya
A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt oko-
zott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő
30 napon belül a biztosítónak bejelentett és biztosítási eseménynek
minősülő károkra terjed ki.
4.2. A biztosítási fedezet kizárólag a Magyarországon cégjegyzékbe,
más bírósági nyilvántartásba bejegyzett biztosítottak Magyarország
területén okozott káraira terjed ki.
4.3. Egyedi írásbeli megállapodás keretében és pótdíj fejében a kárigény

bejelentésének idôszaka kiterjeszthető a kockázatviselési idôszakot követô

legfeljebb 3 évre. Ha a szerződő kiterjesztett bejelentési időszakot vásárol,

a károkozásnak a kockázatviselési időszakon belül kell történnie és a kár-

okozáskor (=elkövetés) érvényes feltételek szerint fog történni a kártérítés.

Azonban a kár bekövetkezése és a bejelentés a kiterjesztett időszakon belül

is megtörténhet. E kiterjesztést – amennyiben erre vonatkozó megál-
lapodás létrejött – a biztosítási szerződésben fel kell tüntetni.
4.4. A biztosító a kiterjesztett bejelentési idôszak alapján csak azon ká-

rokra nyújt fedezetet, melyek nincsenek kapcsolatban ezen kiterjesz-
tett idôszak alatt végzett szakmai tevékenységgel, azaz a kiterjesz-
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tett bejelentési időszak alatt okozott károkra a szerződés nem ter-
jed ki akkor, ha az a biztosítási szerződés, amelyhez kapcsolódóan
kiterjesztett bejelentési időszakot vásárolt az ügyfél, már nincs ha-
tályban.

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

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VF ÁSZF-ben meghatáro-
zottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
5.1. Ha a biztosított a kárt nem a szerződésben meghatározott mi-
nőségében vagy nem a biztosított tevékenység folytatása során
okozza.
5.2. Nem biztosított tevékenység a műszaki ellenőrzési tevékenység,
valamint a mérnök koordinációs és képviseleti, illetve projekt me-
nedzsment tevékenység akkor sem, ha 2. pontban felsorolt biztosí-
tott tevékenységhez kapcsolódik.
5.3. A biztosító kockázatviselési köre nem terjed ki a biztosított ré-
szére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
5.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. bármely, a biztosított tevékenységhez kapcsolódó jellegzetes

szakmai szolgáltatás területén túlmutató vagy azon kívül eső te-
vékenység során okozott kárra;

b. a munkáltatói minőségében okozott károkra;
c. a határidők be nem tartásából, elmulasztásából eredő károkra;
d. a hitelkeret, illetve a költségek túllépésébôl eredô károkra; a

költségterv-keret túllépéséből és a hibás vagy pontatlan költség-
tervből és becslésből eredő károkra;

e. a környezetszennyezéssel okozott károkra;
f. a termékfelelősség alapján felmerülő kártérítési igényekre;
g. a bérlői vagy bérbeadói minőségben okozott károkra;
h. olyan pénzügyi veszteségre, mely a használati érték elvesztésé-

bôl, profit veszteségbôl, illetve bármely üzem vagy berendezés
hatásfokának romlásából vagy a teljesítmény a termék mennyisé-
gét és minôségét érintô csökkenésébôl ered;

i. a biztosítási esemény alapján felmerülő és megalapozott kárigé-
nyekkel kapcsolatban a tervek, rajzok, specifikációk át- és újra-
tervezésének és felülvizsgálatának költségeire;

j. szabadalmi jog, védjegy és szerzôi jog, márkanév használati
minta, megsértésébôl eredô károkra;

k. a dokumentumok vagy információk és adatok elvesztésébôl, sé-
rüléséből eredô károkra;

l. a megbízó számláját érintô, megbízáson alapuló pénzügyi tranz-
akciókból eredô károkra;

m. a kutatási és fejlesztési tevékenység során okozott károkra;
n. a statikai felmérés és tervezés elmaradásából, a statikai hiányos-

ságok kezelésének elmulasztásából eredő károkra;

o. a kivitelezési tevékenységből eredő károkat, függetlenül attól,

hogy a biztosított a saját tervezésének megvalósítását végzi, vagy

egyéb tervdokumentáció alapján végez kivitelezést; a biztosított

által készített tervek kivitelezőire vonatkozó kivitelezési tanács-

adásból eredő károkra;

p. alagutak, gátak (magában foglalva a védőgátakat, zsilipeket

stb.), kikötői építmények, repülőterek, hulladékkal kapcsolatos

létesítmények tervezéséből eredő károkra.

6. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott
Tervezői Felelősségbiztosítás Különös Szerződési
Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. korábbi

Tervezői Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeitől, vala-

mint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a GB902 jelű

Tervezői Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei több pon-

ton eltér, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2014. 03. 15. napján történő hatályba lépésére tekintettel társasá-

gunk több módosítást eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatvi-

selés kezdete, díjnemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti

megszűnés, fedezetfeltöltés, megtérítési igény, felelősségbiztosításra

vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárása, felelősségbiz-

tosításra vonatkozó egyéb változások stb.).

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a bizto-

sító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerző-

désben alkalmazott kizárásokat jelen szerződési feltétel figyelem-

felhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen szerződési feltétel a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szük-

séges módosításokon túl az előző Tervezői Felelősségbiztosítás Kü-

lönös Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

– a biztosítottak köre a VF ÁSZF-fel összhangban került meghatá-

rozásra, módosításra;

– a biztosítási esemény pontosításra került;

– a biztosított tevékenységek, módosításra, pontosításra kerültek;

– az időbeli hatályra vonatkozó rendelkezések pontosításra kerül-

tek;

– a kártérítési limitösszegekre, az önrészre és a sorozatkárokra vo-

natkozó általános rendelkezések az áttekinthetőség érdekében a

VF ÁSZF-be kerültek át;

– a kizárásokra vonatkozó általános rendelkezések az áttekinthe-

tőség érdekében a VF ÁSZF-be kerültek át;

– az 5. p. alatti kizárás új kizárás.
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