1. számú melléklet
Egyedi megállapodások
Általános megállapodás
Jelen Egyedi megállapodásokban foglaltakat - többek között - a Szerződés 6. pontjának
megfelelően kell alkalmazni.
Amennyiben ugyanazon fedezeti körre az Adatközlő táblázatban (Biztosítási szerződés 2. sz.
melléklete) és az Egyedi megállapodásokban eltérő kártérítési limit került meghatározásra a 2.
sz. mellékletben foglaltak az irányadóak.
I.

All risk vagyonbiztosítás

1.

Biztosított vagyonelemek

-

-

-

-

-

A szerződésben, ill. mellékleteiben meghatározott biztosítási összegek tartalmazzák a
kockázatviselési helyeken található alábbi vagyoncsoportok értékét is:
az ÁEEK-val mint fenntartóval és tulajdonosi jogokat gyakorlóval kötött vagyonkezelési és
vagyonhasználati szerződésben az intézmény részére vagyonkezelésbe átadott, valamint
használatba adott, rábízott vagyon körébe tartozó (nyilvántartásaiban, mérlegjelentésében
szereplő eszközök valamint idegen eszközként nyilvántartott eszközök) és/vagy saját
tulajdonú épület vagyoncsoport értéke, mely tartalmazza az egyéb építmények, valamint
az idegen tulajdonú ingatlanon végzett Biztosított, vagy a Biztosítottal kötött szerződés
alapján harmadik személy általi beruházás értékét is (amennyiben az az Adatközlő
táblázatban nincs külön meghatározva) A Termék és ártáblázatbansaját tulajdonként
szerepel a Biztosított nyilvántartásaiban, mérlegjelentésében nem idegen eszközként
nyilvántartott vagyon.
a műszaki és/vagy egyéb gép, berendezés, felszerelés vagyoncsoport tartalmazza a kis
értékű (ktg-ként elszámolt, nullára leírt) tárgyi eszközök, valamint a forgalmi rendszámmal
el nem látott járművek értékét is (amennyiben az az Adatközlő táblázatban nincs külön
meghatározva),
az elektromos, a gáz, a vízellátó és a szennyvízelvezető berendezések a hozzájuk tartozó
mérőkészülékekkel, a fűtő és egészségügyi berendezések, a villámhárító berendezések
és felvonók, napkollektorok vagy napelemek és tartozékaik értékét (amennyiben az az
Adatközlő táblázatban nincs külön meghatározva),
utak, járdák, parkolók, kerítés, parkolás céljára szolgáló építményrész,
díszítés, dekoráció, szobor, képzőművészeti alkotások (kültéri és beltéri egyaránt),
külső és belső növényzet,
földalatti vezetékek és csőhálózatok, öntözőrendszerek, szökőkút,
külső világítás, reklámtáblák, antennák,
a biztosított építmények üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges közműhálózatok,
emelőszerkezetek, berendezések, mechanikus vagy elektromos úton meghajtott mobil
gépi berendezések,
vásárolt vagy saját készítésű/készíttetésű szoftverek,
Ennek megfelelően ezen vagyontárgyakban keletkezett károk fedezetére is kiterjed a
biztosítás.
Az Elektronikus és elektromos berendezések fedezete (ELBER), valamint a géptörés
biztosításban feladott eszközök esetében az alap all-risk vagyonbiztosítás érvényben
marad. A biztosító a szolgáltatását elsőnek az alap all-risk biztosítás szerint nyújtja, majd
a még nyitott tételek kapcsán az ELBER és/vagy a géptörésbiztosítás alapján.

2.

Bruttó beszerzési értéken vagy műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak kártérítése
A könyv szerinti bruttó értéken (bruttó beszerzési értéken) vagy műszaki avult értéken biztosított
vagyontárgyak kártérítése az alábbiak szerint történik:
Javítással helyreállítható részkárok esetén a javítási költség térül legfeljebb a biztosítási összeg
mértékéig.
Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisül, vagy olyan mértékben sérült, hogy a
helyreállítás műszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt
(totálkár) a vagyontárgy újraelőállítási, ill. újrabeszerzési értéke térül, legfeljebb a vagyontárgy
biztosítási összegéig.
Amennyiben a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték
valamint az önrészesedés levonás után – nem haladja meg a 250 millió Ft-ot a megállapított
kártérítési összegből értékemelkedés nem kerül levonásra, ill. értékcsökkenési leírás (avultatás)
nem kerül alkalmazásra.
Amennyiben a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték
valamint az önrészesedés levonás után - meghaladja a 250 millió Ft-ot, az ezen limitösszeg feletti
kárösszeg meghatározásában a Biztosító vonatkozó feltételei az irányadóak.
A fentiek szerint megállapított kártérítésből Biztosító minden esetben levonja a hasznosítható
maradványok értékét.
Fentiek vonatkoznak az új értéken – mint értékelési alap - biztosított, de 50%-ot meghaladó
avultságú vagyonelemekre is.

3.

A biztosítási összegek meghatározása ÁFÁ-val növelt értéken történik (kivéve készpénz), kár
esetén a kártérítési összeg részét képezi az ÁFA is.

4.

Biztosító tudomásul veszi, hogy a vagyonadatok (biztosítási összegek) telephelyi részletezése
tájékoztató jellegű adat. A biztosítási fedezet az Adatközlő táblázat mellékletben fel nem tüntetett
magyarországi telephelyeken található biztosított vagyontárgyakra is kiterjed, amennyiben a
biztosítási összeg ezen vagyontárgyak értékét is tartalmazta, ill. a tárolás helyét kár esetén a
szerződő bizonyítani tudja.

5.

Alulbiztosítottság
A biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot, ill. eltekint az arányos kártérítés alkalmazásától,
ha a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték valamint az
önrészesedés levonás után - nem haladja meg a 250 millió Ft-ot. Amennyiben a kártérítés
összege meghaladja ezen összeget, a 250 millió Ft-ot meghaladó kártérítési összegrész
meghatározásában, ill. az alulbiztosítottság vizsgálatában a Biztosító vonatkozó feltételei az
irányadóak.
Könyv szerinti bruttó értéken vagy műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak esetében az
alulbiztosítottság vizsgálatára az értékelési mód alapján meghatározott tényleges értékhez (tehát
a könyvszerinti bruttó értékhez vagy műszaki avult értékhez és nem az új értékhez) viszonyítva
kerül sor.

6.

Mellékköltségek (Biztosított költségek)
A szerződésben meghatározott első kockázati biztosítási összeg erejéig a Biztosító megtéríti
azokat a kiadásokat, amelyeket a Biztosított egy bekövetkezett vagy egy közvetlenül fenyegető
kár elhárítása vagy mérséklése érdekében szükségesnek tarthatott, ill. a kár következtében
merültek fel, akkor is ha azok nem jártak eredménnyel.
A Biztosító az alábbi költségeket téríti meg:
- vonatkozó biztosítási szabályzatok szerint biztosítható mellékköltségeket,

- veszélyes hulladékok/szennyező anyagok – beleértve a szennyezett talajt – ártalmatlanításával,
eltávolításával, elszállításával kapcsolatban felmerülő többletköltségek,
- mérnöki, szaktanácsadói, jogi és egyéb szakértői díjakat,
- festési, takarítási, tisztítási, fertőtlenítési költségeket,
- bontási, romeltakarítási, elszállítási költségeket,
- ideiglenes helyreállítási (aládúcolási, állványozási, stb.) költségeket,
- kárcsökkentési költségeket, ill. a további károk megakadályozása érdekében felmerült
költségeket, beleértve a túlórák, ünnepnapokon, ill. éjszaka végzett munkák, expressz vagy légi
fuvarok költségeit.
- kár bekövetkezése után felmerült kármegelőzési munkák költségeit,
- a biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések
(őrzés, ideiglenes zár- és nyílásvédelem) indokolt költségeire,
függetlenül attól, hogy fenti költségek a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyak vagy
a biztosított telephelyen, ill. annak környezetében lévő egyéb vagyontárgyak károsodása miatt
merültek fel.
A mellékköltségekre meghatározott biztosítási összeg a vagyonbiztosítási összegen felül
értendő, pro-rata kártérítés nem kerül alkalmazásra!
7.

Előgondoskodás
A Biztosító a díjképzés során figyelembe vette, hogy a teljes biztosított vagyonérték (biztosítási
összeg) max. 10%-a mértékéig, de maximum az Adatközlő táblázatban (Biztosítási szerződés 2.
sz. melléklete) meghatározott limitösszegig - külön bejelentés és többletdíj megfizetése, illetve
utólagos díjelszámolás nélkül - a Biztosító fedezetet nyújt a biztosított vagyontárgyak biztosítási
időszak alatt bekövetkező értékemelkedésére, illetve az újonnan beszerzett, beépített
vagyontárgyakban keletkezett károkra.
Az előgondoskodás a következők miatti értékemelkedésre vonatkozik:
- épületek, építmények esetében az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre,
helyreállításokra, felújításokra, nem aktivált beruházásokra;
- műszaki és egyéb gépek, berendezések és felszerelések esetén az új
beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem aktivált beruházásokra;
- készletek esetében az új beszerzésekre, nem aktivált beruházásokra;
- a biztosítási részletezőben (Adatközlő táblázatban) nem nevesített egyéb vagyonkezelésben
lévő, használatra átvett, tulajdonosi joggyakorlás körébe eső és/vagy saját tulajdonú
vagyontárgyakra;
- a biztosítási részletezőben (Adatközlő táblázatban) nem nevesített bérelt, kölcsönvett és egyéb
idegen tulajdonú (bele nem értve betegek vagyontárgyait) vagyontárgyakra;
Jelen záradék alapján meghatározott vagyonelemek esetében a biztosítási fedezet
automatikusan létesül, tehát nem esnek bejelentési, illetve változás-bejelentési kötelezettség alá.

8.

Biztosítási összeg automatikus visszaállítása
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén, 100.000.000,- Ft-os kárösszeg erejéig a kárkifizetés
összegével a biztosítási összeg nem kerül csökkentésre a biztosítási időszak végéig, abban az
esetben sem, ha a szerződő fél az időszaki biztosítási díjat nem egészíti ki.

9.

Túlfeszültség
Kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra is – beleértve villámcsapás másodlagos hatását is-,
amely áram- és/vagy feszültségingadozás (földzárlat, rövidzárlat, átívelés, túlfeszültség,
elektromos áram paramétereinek megváltozása, kimaradása, stb.) miatt következett be.
A biztosítás azon károkra is kiterjed, amelyek kizárólag a biztosított vagyonvédelmi elemekben,
biztonsági berendezésben keletkeztek.
Ezen károkra vonatkozó kártérítési limit 25.000.000,- Ft/kár/év, a villámcsapás másodlagos
hatása miatti károkra meghatározott kártérítési limitösszeggel kombináltan (összevontan).

Fenti kártérítési limit nem vonatkozik a túlfeszültség következtében más biztosított
vagyontárgyakban keletkezett, egyébként biztosított károkra.
10.

Szabadban tárolt vagyontárgyak
A biztosító kockázatviselése kiterjed a rendeltetésüknél fogva szabadban lévő vagyontárgyak antennák, adó-vevő készülékek és tartozékaik (kábelek, csatlakozók), napkollektorok,
napelemek, stb. – havas- vagy ónos eső, hódara, hó, jégeső, jégverés, jég- vagy hónyomás miatt
bekövetkező káraira is.
Szabadban elhelyezettnek tekintendők azon vagyontárgyak is, amelyek az időjárási védelem
céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben
(pl. részben nyitott szín alatt) találhatóak.
Kártérítési limit: 25.000.000,- Ft/kár/év
Kiterjed a fedezet továbbá – fenti kártérítési limiten belül - a sátrakban, ideiglenes fedésekben
bekövetkezett károkra 500.000,- Ft/kár/év kártérítési felső határ erejéig.

11.

Napkollektor, napelem
A biztosító kockázatviselése kiterjed a napkollektorokban, napelemekben vihar hatására
bekövetkezett károkra is. Jelen megállapodás alapján sem terjed ki a biztosítás a napelemek,
napkollektorok rögzítő- és/vagy tartószerkezeteinek hibás méretezésére, kivitelezésére vagy
karbantartásának elmulasztására visszavezethető károkra.

12.

Elektromos áram okozta tűz
A vagyonbiztosítás fedezete kiterjed a biztosított elektromos gépekben, készülékekben,
berendezésekben vagy felszerelésekben elektromos áram hatására - beleértve a zárlati hőhatást
is - keletkezett tűzkárokra is.

13.

Géptörés
Kiterjed a fedezet a biztosított műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések (beleértve
alkatrészeiket, részegységeiket) belső vagy külső erőhatás miatt bekövetkező káraira, beleértve
a leesés, lökés, kezelési hiba, ügyetlenség vagy gondatlanság miatt bekövetkezett károkat is.
Kiterjed a biztosítás a biztosított vagyontárgy össze- és szétszerelése alatt vagy által
bekövetkezett károkra is.
Kártérítési limit: 10.000.000,- Ft/kár/év
Jelen megállapodás alkalmazásra kerül abban az esetben is, ha az Adatközlő táblázat
(Biztosítási szerződés 2. sz. melléklete) nem tartalmaz Géptörés biztosítási módozatot.

14.

Vagyonvédelem
Biztosító elfogadja a kockázatviselési helyek – biztosítási szerződés kezdeti időpontjában
meglévő - vagyonvédelmi szintjét. Ezt figyelembe véve nem kerül alkalmazásra a Biztosító –
betöréses lopásra és rablásra vonatkozó - vagyonvédelmi szabályzata, ill. az alábbiakon kívül
nem alkalmaz további védelmi szint szerinti kategorizálást, kártérítési limit meghatározást.
Amennyiben a vagyonvédelmi szint nem felel meg a minimális mechanikai védelem előírásainak,
a betöréses lopás kárra fizethető kártérítés összege maximum 1.000.000,- Ft/kár és 2.000.000,Ft/év

15.

Talajszint alatti tárolás
Kiterjed a fedezet a talajszint alatt tárolt vagyontárgyak - felhőszakadásra, árvízre és egyéb
vízkárra visszavezethető – elázás káraira, beleértve a helyiség padozatán tárolt vagyontárgyak
kárait is.
Kártérítési limit a padlószinten tárolt vagyontárgyak elázás káraira: 10.000.000,- Ft/kár/év

Fenti kártérítési limit nem vonatkozik a padozatszinttől legalább 1 Eur raklap magasan lévő (pl.
állványzaton, raklapon tárolt) vagyontárgyak valamint a szabványok, előírások alapján
rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezhető, ill. elhelyezett vagyontárgyak káraira.
16.

Szándékos rongálás (vandalizmus)
A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyakban szándékos károkozás, rongálás miatt
keletkezett károk fedezetére, amennyiben azokat nem saját alkalmazott követte el. Ha az
elkövető személy nem azonosítható, akkor azt kell feltételezni, hogy a károkozást nem saját
alkalmazott követte el.
Nem terjed ki azonban a fedezet az esztétikai sérülésekre (grafiti, elszíneződés, karcolás, stb.),
ill. a háború, invázió, polgárháború, ill. terrorcselekmény miatt keletkezett továbbá a zavargás,
polgári zavargás, sztrájk záradék alapján megtérülő károkra.

17.

Sztrájk, felkelés, polgári zavargás
A vagyonbiztosítás fedezete – a Biztosító vonatkozó kiegészítő feltételében foglaltak alapján kiterjed a biztosított vagyontárgyak közvetlen dologi káraira, amelyek sztrájk, felkelés, polgári
megmozdulás következtében keletkeztek. Kártérítési limit: 25.000.000,- Ft/kár/év

18.

Vagyontárgyak átcsoportosítása
A Biztosítottnak 500 millió Ft-os vagyonértékig (biztosítási összegig) jogában áll a biztosított
vagyontárgyakat - a Biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – a biztosított telephelyek,
továbbá a Biztosított (ill. alkalmazottai, megbízottai) által tevékenysége végzése céljából igénybe
vett egyéb Magyarországi helyszínek (pl. otthoni használat, kihelyezés) között átcsoportosítani.
A biztosító kockázatviselése kiterjed az így igénybe vett helyszíneken keletkezett - a vonatkozó
szabályzatok és Egyedi megállapodások alapján biztosítási eseménynek minősülő – károkra is.
A Biztosító kockázatviselése jelen záradék alapján nem terjed ki a szállítás közben keletkezett
károkra. A vagyontárgyak tárolási helyét, átcsoportosítását kár esetén a Biztosított köteles
bizonyítani.

19.

Építési-szerelési munkák
A biztosítás kiterjed a biztosított vagyontárgyak átalakításával, felújításával, javításával,
karbantartásával és egyéb építési-szerelési tevékenységgel okozati összefüggésben a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett károkra, beleértve magukban az építési-szerelési tevékenységgel
együtt járó beruházásokban, ill. az építés vagy szerelés álló vagyontárgyakban keletkezett
károkat is.
A jelen záradék alapján biztosított tevékenységek (kockázat-változási szempontból) nem esnek
változás-bejelentési kötelezettség alá.
Kártérítési limit: 50.000.000,- Ft/kár/év

20.

Üvegtörés
A biztosítás kiterjed az épületszerkezetileg beépített üvegezésekben (üvegtégla, üvegpadló,
stb.), copolit üvegben továbbá a pultokban, vitrinekben, szekrényekben, üvegfalakban,
tükrökben, cégtáblákban, üvegtetőkben, előtetőkben, melegágyakban és üvegházakban,
valamint gépekben, azok kiegészítő és/vagy tartozékelemeiben, mérőedényekben, orvosi
eszközökben, stb. bekövetkező törés, repedés károkra üvegfajtától és üvegmérettől függetlenül.
Ideértve az üveg felületén, vagy a nyílászáró keretéhez erősített díszítések, fóliák
üvegsérülésekkel együtt járó kárait is.

21.

Szennyezési károk fedezete
Kiterjed a fedezet a gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájában
jelentkező – a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát veszélyeztető, ill. újrapótlását,

javítását, tisztítását szükségessé tévő – dologi kárra, függetlenül attól, hogy a szennyezés,
nedvesség, stb. térítésköteles káresemény következtében, illetve attól, hogy a közvetlen dologi
kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett-e vagy sem.
Kártérítési szublimit: max. 25.000.000,- Ft/kár/év, a Mellékköltségre meghatározott biztosítási
összegen belül értendő.
22.

Esővíz-elvezető és hófogó szerkezetekben keletkező károk fedezete
Kiterjed a fedezet az esővíz-elvezető és hófogó szerkezetekben keletkezett károkra is, beleértve
a jégverés, jég- és hónyomás miatt keletkezett károkat is.

23.

Vízkárok
A vízvezetékek, szenny- és csapadékvíz, melegszolgáltató, és központi fűtés rendszerek, klíma
berendezések, valamint tűzoltó- és tüzivízellátó rendszerek nyomó- és elvezető csöveiből,
valamint az ezekhez csatlakozó készülékekből, berendezésekből, szerelvényekből kiáramló
folyadék vagy egyéb anyag, valamint elzáró szelepek nyitva hagyása miatt kilépő folyadék vagy
egyéb anyag által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a vagyonbiztosítás
fedezete, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, berendezések, stb. a Biztosított
tulajdonát képezik-e vagy sem, illetve attól, hogy épületen kívül vagy belül kerültek kiépítésre. A
biztosító kockázatviselése kiterjed a felhőszakadás következtében keletkezett, bármely nyíláson
beáramló elöntés károkra is.

24.

Elfolyt anyagok
A fedezet kiterjed a csővezeték-hálózatok, azok edényzeteinek, szerelvényeinek törése,
repedése, dugulása, egyéb meghibásodása miatt kiömlő, elfolyt anyagok mennyiségi
veszteségeként keletkezett károk fedezetére
Kártérítési limit: 3.000.000,- Ft/kár/év

25.

Rablás
(a) Rablás
Kiterjed a vagyonbiztosítás fedezete a kockázatviselési helyeken (pénztárban, pénzkezelő
helyen) tárolt készpénzben (Ft és valuta) keletkezett rablás károkra is.
Kártérítési limit: 5.000.000,- Ft/kár
(b) Küldöttrablás
A biztosító kockázatviselése kiterjed a Biztosított küldöttrablással összefüggésben keletkezett
káraira. Jelen megállapodás alapján küldöttrablásnak minősül, ha a Biztosított alkalmazottai vagy
megbízottai a Biztosított utasítása alapján készpénzt, értékpapírt, értékcikket, árut szállítanak és
ennek során a náluk lévő értéket elrabolják.
A küldöttrablás biztosítás Magyarország területén érvényes.
Kártérítési limit:1.000.000,- Ft/kár
Összevont éves kártérítési limit rablás(a) és küldöttrablás(b) kockázatokra: 5.000.000,- Ft/év

26.

Alkalmazottak vagyontárgyai
Kiterjed a biztosítás a biztosított alkalmazottainak, megbízottainak, saját tulajdonú ingóságaiban
(ruházat és egyéb használati tárgy stb.) a kockázatviselési helyeken keletkezett, a vonatkozó
szabályzatok és Egyedi megállapodások értelmében biztosítási eseménynek minősülő károk
fedezetére. Nem minősülnek biztosított vagyontárgynak a készpénz, ékszer, értékpapír,
kézműipari és képzőművészeti alkotás, szellemi alkotás, gépjármű, nemes szőrme.
Az alkalmazottak saját tulajdonú vagyontárgyai esetében a káridőponti valóságos (technikai
avult) értékét téríti meg a biztosító. Önrészesedés nem kerül alkalmazásra. Biztosítási összeg
első kockázatra: 100.000,- Ft/kár és 1.000.000,- Ft/év

27.

Idegen tulajdonú vagyontárgyak

Kiterjed a biztosítás a külön vagyoncsoportként nem nevesített idegen tulajdonú (bele nem értve
betegek és alkalmazottak vagyontárgyait) vagy saját tulajdonú vagyontárgyairaira is. Nem
minősülnek biztosított vagyontárgynak a készpénz, ékszer, értékpapír, kézműipari és
képzőművészeti alkotás, szellemi alkotás, nemes szőrme.
A biztosítási részletezőben (Adatközlő táblázatban) nem nevesített bérelt, kölcsönvett és egyéb
idegen tulajdonúműszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések, valamint egyéb
vagyontárgyak első kockázati biztosítási összege: 50 millió Ft. Kártérítési limit: 50.000.000,Ft/kár/év.

28.

Adatmentés költségei
Kiterjed a fedezet a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső adathordozóin tárolt adatok,
programok ismételt beszerzési és rögzítési, valamint adatmentési, adat-helyreállítási, stb.
költségeire, továbbá a káresemény előtti állapot mielőbbi helyreállításához szükséges áthidaló
intézkedések – pl.: fizetett szolgáltatások igénybevételének, más berendezések használatának
– többletköltségeire, amennyiben azok megsemmisülését, sérülését a vonatkozó szabályzatok
és az egyedi megállapodások értelmében egyébként ki nem zárt kár okozta. Kiterjed a biztosítási
védelem a nem elzárva tárolt adathordozók káraira is. Önrészesedés: 100.000,- Ft/kár
(levonásos); Biztosítási összegek első kockázatra:
5.000.000,- Ft/kár/év

29.

Energia ellátás -Hűtési és/vagy fűtési rendszerek kimaradása
Kiterjed a biztosítás az energiaellátás (áram, földgáz, távhő), vízellátás, ill. hűtés vagy fűtés
kimaradása, illetve a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereitől való eltérés következtében
keletkezett dologi károkra, beleértve azon eseteket is, ha a kimaradást nem a biztosított
telephelyen található energiaellátó, fűtő- vagy hűtőberendezés stb. - egyébként biztosítási
eseménynek minősülő - sérülése okozta.
A biztosítási fedezet nem terjed ki:
- azokra az esetekre, ha a szolgáltató a szolgáltatás megváltoztatását, leállítását előre jelezte a
biztosított felé;
- azokra az esetekre, ha a szolgáltatás változtatását, leállítását hatóságilag rendelték el.
A károk rendezéséhez a biztosított a szükséges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról
beszerezni köteles, mely bizonylat a jogalap elbírálásának és a kártérítésnek a feltétele.
A biztosítottnak igazolni kell, hogy a szolgáltatás kimaradás tényét a szolgáltatónak
haladéktalanul bejelentette. A biztosító nem mond le a szolgáltató felé érvényesíthető
visszkereseti jogáról. Kártérítési limit: 5.000.000,- Ft/kár/év

30.

Hordozható berendezések All Risk biztosítása
A biztosítási fedezet a szállítási során bekövetkező károkra vonatkozó kizárás eltörlésével
kiterjed a Biztosított tulajdonában/vagyon kezelésében és/vagy használatában lévő hordozható
vagyontárgyakban, Magyarország területén bekövetkező káreseményekre. Jelen fedezet
esetében 08.00 és 20,00 óra közötti időpontban kockázatviselési helynek minősül a lezárt,
riasztóval ellátott gépjármű is. Önrészesedés: 50.000,- Ft/kár, Kártérítési limit 1.000.000,Ft/kár/év

II.

Elektronikus berendezések all risk vagyonbiztosítása ELBER és/vagy géptörésbiztosítás

1.

Bruttó beszerzési értéken vagy műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak kártérítése
A könyv szerinti bruttó értéken (bruttó beszerzési értéken) vagy műszaki avult értéken biztosított
vagyontárgyak kártérítése az alábbiak szerint történik:
Javítással helyreállítható részkárok esetén a javítási költség térül legfeljebb a biztosítási összeg
mértékéig.

Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisül, vagy olyan mértékben sérült, hogy a
helyreállítás műszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt
(totálkár) a vagyontárgy újraelőállítási, ill. újrabeszerzési értéke térül, legfeljebb a vagyontárgy
biztosítási összegéig.
Amennyiben a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték
valamint az önrészesedés levonás után – nem haladja meg a 100 millió Ft-ot a megállapított
kártérítési összegből értékemelkedés nem kerül levonásra, ill. értékcsökkenési leírás (avultatás)
nem kerül alkalmazásra.
Amennyiben a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték
valamint az önrészesedés levonás után - meghaladja a 100 millió Ft-ot, az ezen limitösszeg feletti
kárösszeg meghatározásában a Biztosító vonatkozó feltételei az irányadóak.
A fentiek szerint megállapított kártérítésből Biztosító minden esetben levonja a hasznosítható
maradványok értékét.
Fentiek vonatkoznak az új értéken – mint értékelési alap - biztosított, de 50%-ot meghaladó
avultságú vagyonelemekre is.
2.

A biztosítási összegek meghatározása ÁFÁ-val növelt értéken történik (kivéve készpénz), kár
esetén a kártérítési összeg részét képezi az ÁFA is.

3.

Biztosító tudomásul veszi, hogy a vagyonadatok (biztosítási összegek) telephelyi részletezése
tájékoztató jellegű adat. A biztosítási fedezet az Adatközlő táblázat mellékletben fel nem tüntetett
magyarországi telephelyeken található biztosított vagyontárgyakra is kiterjed, amennyiben a
biztosítási összeg a vagyontárgyak értékét tartalmazta, ill. a tárolás helyét kár esetén a szerződő
bizonyítani tudja.

4.

Alulbiztosítottság
A biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot, ill. eltekint az arányos kártérítés alkalmazásától,
ha a kártérítés összege (mellékköltségek összegével együtt) – a maradványérték valamint az
önrészesedés levonás után - nem haladja meg a 100 millió Ft-ot. Amennyiben a kártérítés
összege meghaladja ezen összeget, a 100 millió Ft-ot meghaladó kártérítési összegrész
meghatározásában, ill. az alulbiztosítottság vizsgálatában a Biztosító vonatkozó feltételei az
irányadóak.
Könyv szerinti bruttó értéken vagy műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak esetében az
alulbiztosítottság vizsgálatára az értékelési mód alapján meghatározott tényleges értékhez (tehát
a könyvszerinti bruttó értékhez vagy műszaki avult értékhez és nem az új értékhez) viszonyítva
kerül sor.

5.

Biztosítási összeg automatikus visszaállítása
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén, 50.000.000,- Ft-os kárösszeg erejéig a kárkifizetés
összegével a biztosítási összeg nem kerül csökkentésre a biztosítási időszak végéig, abban az
esetben sem, ha a szerződő fél az időszaki biztosítási díjat nem egészíti ki.

6.

Túlfeszültség
Kiterjed a biztosítási fedezet a túlfeszültség miatt bekövetkezett károkra is. Kártérítési limit 100
millió Ft/kár/év. Fenti kártérítési limit nem vonatkozik a túlfeszültség következtében más
biztosított vagyontárgyakban keletkezett, egyébként biztosított károkra.

7.

Géptörés
a)
-

b)

8.

Kiterjed a fedezet:
a biztosított vagyontárgyakban, ill. az azok részét képező elektronikai alkatrészekben
belső hatásra bekövetkezett károkra,
kizárólag a biztosított vagyontárgy vagyonvédelmi elemeiben, biztonsági
berendezéseiben keletkezett károkra,
a biztosított elektronikus eszközök, berendezések belső vagy külső erőhatás miatt
bekövetkező töréseként, repedéseként jelentkező károkra.
Kártérítési limit fenti kockázatokra összesen 100 millió Ft/kár/év.
A fedezet kiterjed a biztosított gépek, berendezések csöveit (pl. képcső, röntgencső,
lézercső) ért káreseményekre is. Térítés módja a fenti biztosított vagyontárgyak esetében:
újrabeszerzési érték. Szublimit a b) pont szerint biztosított vagyontárgyak esetében:
1.000.000,- Ft/kár/év.

Vagyonvédelem
Biztosító elfogadja a kockázatviselési helyek – biztosítási szerződés kezdeti időpontjában
meglévő - vagyonvédelmi szintjét. Ezt figyelembe véve nem kerül alkalmazásra a Biztosító –
betöréses lopásra és rablásra vonatkozó - vagyonvédelmi szabályzata, ill. az alábbiakon kívül
nem alkalmaz további védelmi szint szerinti kategorizálást, kártérítési limit meghatározást.
Amennyiben a vagyonvédelmi szint nem felel meg a minimális mechanikai védelem előírásainak,
a betöréses lopás kárra fizethető kártérítés összege maximum 1.000.000,- Ft/kár és 2.000.000,Ft/év

9.

Talajszint alatti tárolás
Kiterjed a fedezet a talajszint alatt tárolt vagyontárgyak - felhőszakadásra, árvízre és egyéb
vízkárra visszavezethető - elázás, nedvesedés káraira, beleértve a helyiség padozatán tárolt
vagyontárgyak kárait is.
Kártérítési limit a padlószinten tárolt vagyontárgyak elázás, nedvesedés káraira: 10.000.000,Ft/kár/év
Fenti kártérítési limit nem vonatkozik a padozatszinttől legalább 1 Eur raklap magasan lévő (pl.
állványzaton, raklapon tárolt) vagyontárgyak valamint a szabványok, előírások alapján
rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezhető, ill. elhelyezett vagyontárgyak káraira.

10.

Szándékos rongálás (vandalizmus)
A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyakban szándékos károkozás, rongálás miatt
keletkezett károk fedezetére, amennyiben azokat nem saját alkalmazott követte el. Ha az
elkövető személy nem azonosítható, akkor azt kell feltételezni, hogy a károkozást nem saját
alkalmazott követte el.
Nem terjed ki azonban a fedezet az esztétikai sérülésekre (grafiti, elszíneződés, karcolás, stb.),
ill. a háború, invázió, polgárháború, ill. terrorcselekmény miatt keletkezett továbbá a zavargás,
polgári zavargás, sztrájk záradék alapján megtérülő károkra.

11.

Sztrájk, felkelés, polgári zavargás
A vagyonbiztosítás fedezete – a Biztosító vonatkozó kiegészítő feltételében foglaltak alapján kiterjed a biztosított vagyontárgyak közvetlen dologi káraira, amelyek sztrájk, felkelés, polgári
megmozdulás következtében keletkeztek.
Kártérítési limit: 25 millió Ft/kár/év

12.

Vagyontárgyak átcsoportosítása
A Biztosítottnak 500 millió Ft-os vagyonértékig (biztosítási összegig) jogában áll a biztosított
vagyontárgyakat - a Biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – a biztosított telephelyek,

továbbá a Biztosított (ill. alkalmazottai, megbízottai) által tevékenysége végzése céljából igénybe
vett egyéb Magyarországi helyszínek (pl. otthoni használat, kihelyezés) között átcsoportosítani.
A biztosító kockázatviselése kiterjed az így igénybe vett helyszíneken keletkezett - a vonatkozó
szabályzatok és Egyedi megállapodások alapján biztosítási eseménynek minősülő – károkra is.
A Biztosító kockázatviselése jelen záradék alapján nem terjed ki a szállítás közben keletkezett
károkra.
A vagyontárgyak tárolási helyét, átcsoportosítását kár esetén a Biztosított köteles bizonyítani.
13.

Építés-szerelés
A biztosítás kiterjed a biztosított vagyontárgyak kockázatviselési helyen belüli össze- és
szétszerelése alatt vagy által, ill. azok telepítésével összefüggésben keletkezett károkra is.

14.

Szennyezési károk fedezete
Kiterjed a fedezet a gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájában
jelentkező – a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát veszélyeztető, ill. újrapótlását,
javítását, tisztítását szükségessé tévő – dologi kárra, függetlenül attól, hogy a szennyezés,
nedvesség, stb. térítésköteles káresemény következtében, illetve attól, hogy a közvetlen dologi
kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett-e vagy sem.
Kártérítési szublimit: 20.000.000,- Ft/kár/év, a Biztosított (többlet)költségekre meghatározott
biztosítási összegen belül értendő.

15.

Rablás
Kiterjed a biztosítás fedezete a kockázatviselési helyeken rablás miatt bekövetkezett károkra is.
Kártérítési limit: 5.000.000,- Ft/kár/év

16.

Alkalmazottak vagyontárgyai
Kiterjed a biztosítás a biztosított alkalmazottainak, megbízottainak, saját tulajdonú
számítástechnikai eszközeiben a kockázatviselési helyeken keletkezett, a vonatkozó
szabályzatok és Egyedi megállapodások értelmében biztosítási eseménynek minősülő károk
fedezetére.
Az alkalmazottak saját tulajdonú vagyontárgyai esetében a káridőponti valóságos (technikai
avult) értékét téríti meg a biztosító. Önrészesedés nem kerül alkalmazásra.
Biztosítási összeg első kockázatra: 250.000,- Ft/kár és 1.000.000,- Ft/év

17.

Idegen tulajdonú vagyontárgyak
Kiterjed a fedezet a biztosítási részletezőben (Adatközlő táblázatban) nem nevesített bérelt,
kölcsönvett és egyéb idegen tulajdonúműszaki és egyéb gépekre, berendezésekre,
felszerelésekre is. Első kockázati biztosítási összeg: 50 millió Ft;

18.

Adatmentés költségek
Kiterjed a fedezet a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső adathordozóin tárolt adatok,
programok ismételt beszerzési és rögzítési, valamint adatmentési, adat-helyreállítási, stb.
költségeire, továbbá a káresemény előtti állapot mielőbbi helyreállításához szükséges áthidaló
intézkedések – pl.: fizetett szolgáltatások igénybevételének, más berendezések használatának
– többletköltségeire, amennyiben azok megsemmisülését, sérülését a vonatkozó szabályzatok
és az egyedi megállapodások értelmében egyébként ki nem zárt kár okozta. Kiterjed a biztosítási
védelem a nem elzárva tárolt adathordozók káraira is. Önrészesedés: 100.000,- Ft/kár
(levonásos). Biztosítási összegek első kockázatra: 5.000.000,- Ft/kár/év

19.

Energia ellátás -Hűtési és/vagy fűtési rendszerek kimaradása

Kiterjed a biztosítás az energiaellátás (áram, földgáz, távhő), vízellátás, ill. hűtés vagy fűtés
kimaradása illetve a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereitől való eltérés következtében
keletkezett dologi károkra, beleértve azon eseteket is, ha a kimaradást nem a biztosított
telephelyen található energiaellátó, fűtő- vagy hűtőberendezés, stb. - egyébként biztosítási
eseménynek minősülő - sérülése okozta.
A biztosítási fedezet nem terjed ki:
- azokra az esetekre, ha a szolgáltató a szolgáltatás megváltoztatását, leállítását előre jelezte a
biztosított felé;
- azokra az esetekre, ha a szolgáltatás változtatását, leállítását hatóságilag rendelték el.
A károk rendezéséhez a biztosított a szükséges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról
beszerezni köteles, mely bizonylat a jogalap elbírálásának és a kártérítésnek a feltétele.
A biztosítottnak igazolni kell, hogy a szolgáltatás kimaradás tényét a szolgáltatónak
haladéktalanul bejelentette. A biztosító nem mond le a szolgáltató felé érvényesíthető
visszkereseti jogáról. Kártérítési limit: 5.000.000,- Ft/kár/év
20.

Hordozható berendezések biztosítása
A biztosítási fedezet a szállítási kockázat kizárásának feloldása mellett az alkalmazott feltételek,
kizárások változatlan érvényben hagyásával Magyarország területi hatály figyelembevételével
kiterjed a Biztosított tulajdonában/ vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő hordozható
vagyontárgyakban (beleértve Laptop) bekövetkező káreseményekre. Jelen fedezet esetében
08,00 és 20,00 óra közötti időpontban kockázatviselési helynek minősül a lezárt, riasztóval ellátott
gépjármű is. Önrészesedés: 50.000,- Ft/kár, Kártérítési limit 1.000.000,- Ft/év

III.

Kombinált felelősségbiztosítás

Biztosított tevékenység: lásd az Adatközlő táblázatban.
Kombinált kártérítési limit összege: lásd az Adatközlő táblázatban;
A biztosítási fedezetbe a kombinált limiten belül az alábbi modulok kerülnek integrálása:
Általános felelősségbiztosítás;
Bérlői felelősségbiztosítás;
Bérbeadói felelősségbiztosítás;
Munkáltatói felelősségbiztosítás;
Környezetszennyezői felelősségbiztosítás;
Tanulók, szakmai gyakorlati képzést szervezők felelősségbiztosítása;
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás;
Termékfelelősségbiztosítás (étel és ital)
Szolgáltatói felelősségbiztosítás1
Szublimitálás a kombinált limiten belül: lásd Adatközlő táblázatban, kivétel rendezvényszervezői
felelősségbiztosítás, ahol a limit 3 millió Ft/kár és 6 millió Ft/év.
Önrészesedés: lásd az Adatközlő táblázatban.

A kombinált felelősségbiztosítási fedezet az alábbi meghatározásokkal kerül kiegészítésre:

1.

1

Kiterjesztett kockázatviselési és kárbejelentési időszak

Azon Ajánlatkérő esetében lesz a modul aktiválva, amelynek az Adatközlő táblázatban erre vonatkozó igénye
megjelölésre került.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya, vagy az azt megelőző 12 hónap
alatt, ill. munkáltatói felelősségi károk esetében 24 hónap alatt okozott, legkésőbb a biztosítási
szerződés megszűnését követő 199 napon bekövetkezett és a Biztosító részére bejelentett
károkra, sérelemdíjra terjed ki.
Abban az esetben, ha a Szerződő vagy a Biztosított a károkozás/személyiségi jogsértés
időpontjában más biztosítónál érvényes felelősségbiztosítással rendelkezett, a kár/sérelemdíj
rendezését először ezzel a biztosítóval köteles megkísérelni. Ilyen esetben a biztosító jelen
záradék szerinti helytállása csak azokra a károkra/nem vagyoni sérelemre/sérelemdíjra
vonatkozik, amelyek a korábbi biztosítási szerződés alapján nem térülnek.
A szerződés megszűnését követően benyújtott kárigényekre, sérelemdíjra az utolsó biztosítási
évben érvényes káronkénti és éves limit marad hatályban az utófedezet tartamára.
Amennyiben valamely (káronkénti és/vagy éves kártérítési limit) kimerül, a szerződő felek közös
megegyezése esetén és a Biztosító által meghatározott fedezetfeltöltési díj Szerződő általi
megfizetésével a kártérítési limit(ek) újra feltölthető(k).
2.

Adatközlés
A felelősségbiztosítás tartamdíja fix díj. Biztosító eltekint a biztosítási tartamon belüli automatikus
díjindexálástól, ill. az éves adatközléstől.

3.

Jogfolytonosság
Ha a felelősségbiztosítási fedezet folyamatos fennállása érdekében a Szerződő fél a
kockázatviselés kezdeti időpontját megelőzően, több egymást követő évben is a Biztosítóval
kötött felelősségbiztosítási szerződést úgy, hogy a későbbi szerződés kockázatviselési kezdete
a korábbi szerződés kockázatviselésének végét követő nap, a biztosító kockázatviselése –
figyelemmel az elévülési időre – a szerződések bármelyikének tartama alatt okozott, legkésőbb
a biztosítási szerződés megszűnését követő 180. napon bekövetkezett és a biztosítónak
bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki. A Biztosító a szolgáltatását a károkozás
időpontjában hatályos biztosítási feltétel és kártérítési limit terhére teljesíti.

4.

Sorfák, utak, járdák okozta károk
Az általános vagy szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete 10.000.000,- Ft/kár/év kártérítési
felső
határ
(szublimit)
erejéig
kiterjed
a
Biztosított
tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában lévő közforgalmú utak, járdák kezelésével,
karbantartásával vagy az ezekkel összefüggésben elkövetett mulasztás miatt okozott, valamint a
Biztosított tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában lévő növényi kultúrák (parkok
növényzete, sorfák, stb.) kezelésével, karbantartásával vagy az ezekkel összefüggésben
elkövetett mulasztás miatt okozott károkra, amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik.

5.

Alkalmazottak vagyontárgyaiban okozott károk
Az általános vagy munkáltatói felelősségbiztosítás fedezete 1.000.000,- Ft/kár és 5.000.000,Ft/év kártérítési felső határ (szublimit) erejéig kiterjed a Biztosított alkalmazottainak,
megbízottainak tanulóinak, hallgatóinak, önkéntes munkavállalóinak, közösségi szolgálatot
teljesítőknek okozott azon dologi károkra, amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik.
A gépjárműparkoló üzemeltetéssel okozott károk az Egyedi megállapodás III./7. pontjában
foglaltak alapján térülnek.

6.

Gépjárművekben okozott károk
Az általános vagy szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete 2.500.000,- Ft/kár és 5.000.000,Ft/év kártérítési felső határ (szublimit) erejéig kiterjed az alkalmazottak, szerződéses partnerek,

betegek, látogatók, hallgatók, stb. gépjárműveiben okozott azon károkra, amelyekért a Biztosított
a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
A gépjárműparkoló üzemeltetéssel okozott károk az Egyedi megállapodás III./7. sz. pontjában
foglaltak alapján térülnek.
7.

Gépjárműparkolók felelősségbiztosítási fedezete
Az általános és szolgáltatás felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a gépjárműparkoló
üzemeltetéssel kapcsolatban okozott káreseményekre, amennyiben azért a Biztosított a magyar
jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Jelen záradék alkalmazásakor a biztosító által
nyújtott szolgáltatás felső határa (szublimit) 5 millió Ft/káresemény és 5 millió Ft/év.

8.

Üzemeltetéssel okozott károk
Az általános vagy szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a Biztosított által, mint ingatlan, gépek,
berendezések és egyéb eszközök fenntartójaként, üzemeltetőjeként okozott károkra, bele nem
értve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján megtérülő károkat.
Az Egészségügyi szolgáltatói (szakmai) felelősségbiztosítás alapján megtérített üzemeltetői
felelősségi károkra jelen felelősségbiztosítási kiegészítés nem vonatkozik.
Kártérítési szublimit: 25 millió Ft/kár/év

9.

Rakodás során okozott károk
Az általános vagy szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete 1.000.000,- Ft/kár és 5.000.000,Ft/év kártérítési felső (szublimit) határ erejéig kiterjed az idegen gépjárműre, illetve gépjárműről
történő fel- és lerakodás során az idegen gépjárműben okozott dologi károkra.

10.

Munkagép fedezete
Az általános és szolgáltatás felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a rendszám nélküli
munkagépek által munkavégzés közben vagy közlekedés közben okozott káreseményekre, bele
nem értve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján megtérülő károkat.
Kártérítési szublimit a kombinált felelősségbiztosítási limiteken belül: 5 mió Ft/kár és 5 mió Ft/év
Önrész: a kárösszeg 10 %-a, de minimum 50.000 Ft (levonásos), kivéve a személyi sérüléses
károk, melyek önrészesedés nélkül térülnek.

11.

Alvállalkozók fedezete
A kombinált felelősségbiztosítás fedezete – bele nem értve a munkáltatói felelősségbiztosítást a szerződésben rögzített kártérítési felső határ erejéig kiterjed a biztosított alvállalkozói, teljesítési
segédei által – ebbéli minőségükben - okozott károkra, sérelemdíjra is.
Megtéríti továbbá a Biztosító azokat a károkat, sérelemdíjat is, amelyeket a közmunkában
résztvevő magánszemélyek a munkavégzés során, annak helyszínén és időtartama alatt, az
írásbeli utasításban vagy munkanaplóban, szerződésben rögzített munkavégzés során idegen
harmadik személynek okoznak és amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik
A teljesítési segédek, alvállalkozók által okozott károk (sérelemdíj) esetében a jelen
felelősségbiztosítási fedezet akkor és annyiban áll fönn, amikor és amennyiben a kár (sérelemdíj)
más biztosítási fedezet (mint elsődleges fedezet) alapján nem térül meg.

12.

Termékfelelősség-biztosítás
Termék felelősségbiztosítás fedezete a szerződésben rögzített kombinált kártérítési felső határ
erejéig kiterjed a Biztosított által a szolgáltatott termékkel (étel, ital) okozott személysérüléses és
arra visszavezethető vagyoni károkra, sérelemdíjra.
Kártérítési szublimit: 5.000.000,- Ft/kár és 10.000.000,- Ft/év

Jelen fedezetkiegészítés alapján megtérített károk esetén a Biztosító minden esetben érvényesíti
visszkereseti jogát a Biztosított teljesítési segéde, alvállalkozója felé.
13.

Tanulók, szakmai gyakorlaton lévők felelősségbiztosítása
Kiterjed a fedezet a szerződésben rögzített kártérítési felső határ erejéig és a Biztosító vonatkozó
biztosítási feltételei szerint:
- a Biztosítottnál folytatott oktatói, nevelői tevékenység, ill. gyakorlati képzés során vagy azzal
összefüggésben a biztosított telephelyén, vagy azon kívül, az oktatói, nevelői tevékenység, ill.
gyakorlati képzés ideje (munkaidő) alatt, a tanuló, hallgató, önkéntes munkavállaló vagy
közösségi szolgálatot teljesítők által elszenvedett kárra, nem vagyoni sérelemre,
- a Biztosítottnál folytatott oktatói, nevelői tevékenység, ill. gyakorlati képzés során vagy azzal
összefüggésben a biztosított telephelyén, vagy azon kívül, az oktatói, nevelői tevékenység, ill.
gyakorlati képzés ideje (munkaidő) alatt, a tanuló, hallgató, önkéntes munkavállaló vagy
közösségi szolgálatot teljesítők által okozott kárra, nem vagyoni sérelemre.

14.

Munkáltatói felelősségbiztosítás kiegészítése
A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan
érvényben tartása mellett a biztosítási fedezet kiterjed a köz-, bér-, és távmunkásként
foglalkoztatott munkavállalók valamint a kölcsönvett munkaerő - a munkavégzés során, annak
helyszínén és időtartama alatti - munkabaleseteire, amennyiben a biztosított a magyar jog
szabályai szerint a bekövetkezett kárért felelősséggel tartozik.

15.

Bérlői felelősségbiztosítás
A bérlői felelősségbiztosítás keretében a szerződésben rögzített kombinált kártérítési felső határ
erejéig a Biztosított helyett azon vagyoni és nem vagyoni károkat téríti meg a Biztosító, amelyeket
a Biztosított bérlői minőségében okozott és amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartozik..

16.

Bérbeadói felelősségbiztosítás
A bérbeadói felelősségbiztosítás keretében a szerződésben rögzített kombinált kártérítési felső
határ erejéig a Biztosított helyett azon vagyoni és nem vagyoni károkat téríti meg a Biztosító,
amelyeket a Biztosított bérbeadói minőségében okozott és amelyekért a magyar jog szabályai
szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

17.

Kiegészítés minden felelősségbiztosítási modul kapcsán
A felelősségbiztosítási fedezet kiterjed a tisztán pénzügyi veszteségekre, a kombinált kártérítési
limiten belül 5.000.000 Ft kár/év limit összegéig.

IV.

Egészségügyi szolgáltatói (szakmai) felelősségbiztosítás

Biztosított tevékenység: lásd az Adatközlő táblázatban.
A biztosítási fedezet, külön egyedi limittel kerül meghatározásra. A kártérítési limit összege: lásd az
Adatközlő táblázatban;
A biztosítási fedezetben az egyedi limiten belül az alábbi modulok kerülnek integrálása:
Egészségügyi szolgáltatói (szakmai) felelősségbiztosítás;
Alkalmazott egészségügyi dolgozók szakmai felelősségbiztosítási fedezete; 2
Klinikai kutatás felelősségbiztosítása; 3
Önrészesedés: lásd az Adatközlő táblázatban.

A felelősségbiztosítási fedezet az alábbi meghatározásokkal kerül kiegészítésre:

1.

Retroaktív fedezet:
a)

b)

d)

e)

2.

Jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az olyan biztosítási eseménynek
minősülő igényekre is, amelyeket a Biztosított a jelen biztosítási szerződés
kockázatviselésének kezdete előtt okozott és amellyel kapcsolatban a Biztosított felé
kárigényt, nem vagyoni sérelemre/sérelemdíjra vonatkozó követelést a biztosítási szerződés
kezdeti dátuma előtt nem nyújtottak be, ide nem értve a c) pont szerinti eseteket.
A biztosító fedezetvállalása a jelen biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdetét
megelőző legfeljebb 5 éven belül okozott károk és/vagy nem vagyoni sérelem vagy sérelemdíj
miatt érvényesített igényekre is kiterjed. A Biztosító a szolgáltatását a jelen biztosítási
szerződés kezdeti évének fedezetére vonatkozó kártérítési limitek terhére teljesíti a retroaktív
fedezet teljes tartamában okozott károk és/vagy nem vagyoni sérelem vonatkozásában
mindösszesen (kombinált limit).
Amennyiben valamely káronkénti és/vagy éves kártérítési limit kimerült, a szerződő felek
közös megegyezése esetén és a Biztosító által meghatározott fedezetfeltöltési díj Szerződő
általi megfizetésével a kártérítési limit(ek) újra feltölthető(k).
Abban az esetben, ha a Biztosított a károkozás/személyiségi jogsértés időpontjában más
biztosítónál érvényes felelősségbiztosítással rendelkezett, a kár/sérelemdíj rendezését
először ezzel a biztosítóval köteles megkísérelni. Ilyen esetben a biztosító jelen záradék
szerinti helytállása csak azokra a károkra/nem vagyoni sérelemre/sérelemdíjra vonatkozik,
amelyek a korábbi biztosítási szerződés alapján nem térülnek.

Kiterjesztett kockázatviselési és kárbejelentési időszak:
Jelen záradék alapján a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kockázatviselés tartama alatt –
beleértve a retroaktív fedezet tartamát is - okozott, legkésőbb a biztosítási szerződés
megszűnését követő 199 napon bekövetkezett és a Biztosító részére ezen időpontig bejelentett
károkra, sérelemdíjra terjed ki. A szerződés megszűnését követően benyújtott kárigényekre,
sérelemdíjra az utolsó biztosítási évben érvényes káronkénti és éves limit marad hatályban az
utófedezet tartamára. Amennyiben a káronkénti és/vagy éves kártérítési limit kimerül a biztosítás
vagy az utófedezet tartama alatt, a szerződő felek közös megegyezése esetén és a Biztosító által
meghatározott fedezetfeltöltési díj Szerződő általi megfizetésével a kártérítési limit(ek) újra
feltölthető(k).

2

Azon Ajánlatkérő esetében lesz a modul aktiválva, amelynek az Adatközlő táblázatban erre vonatkozó igénye
megjelölésre került.
3
Azon Ajánlatkérő esetében lesz a modul aktiválva, amelynek az Adatközlő táblázatban erre vonatkozó igénye
megjelölésre került.

3.

Gyógyszerellátási tevékenység
Gyógyszerellátási tevékenység vonatkozásában a biztosítás kiterjed a termék hibájából származó
azon felelősségi károkra, sérelemdíjra, amelyekért a Biztosított jogszabályi felelőssége fennáll.

4.

Adatközlés
A felelősségbiztosítás tartamdíja fix díj. Biztosító eltekint a biztosítási tartamon belüli automatikus
díjindexálástól, ill. az éves adatközléstől.

