Gyakorlati képzést szervezők felelősségbiztosítás
Kiegészítő biztosítási feltételek
Fogalom meghatározások
a)

b)

c)

Gyakorlati képzés: a szakmai képzésnek az
iskolai tanműhelyben, az állami
felnőttképzési intézmény tanműhelyében
vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult
gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek
célja a szakképesítéshez kapcsolódó
munkatevékenységek gyakorlatban történő
elsajátítása és a tanulónak a komplex
szakmai vizsga gyakorlati részére való
felkészítése, amelyet iskolai rendszerű
szakképzés esetén a szakképzési
kerettanterv határoz meg.
Gyakorlati képzést szervező: a gyakorlati
képzés feltételeinek biztosításáért felelős
szakképző iskola vagy a törvény szerint
nyilvántartásba vett gyakorlati képzést
folytató.
Gyakorlati képzést folytató: a gyakorlati
képzési tevékenységét iskolai tanműhelyben,
vagy együttműködési megállapodás,
tanulószerződés alapján ténylegesen
folytató, a gyakorlati követelményekre való
felkészítést végző szerv, amely lehet a
gyakorlati képzést szervező.

1. Biztosítási esemény
1.1. A tanuló által elszenvedett károk/nem vagyoni
sérelem
A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
alkalmazása során biztosítási eseménynek
minősül

a biztosítottnál folytatott gyakorlati
képzés során vagy azzal
összefüggésben
•
a gyakorlati szakképzést folytató
telephelyén a gyakorlati képzés ideje
(munkaidő) alatt vagy a gyakorlati
szakképzést folytató telephelyén kívül,
annak rendelkezése folytán

a gyakorlati képzést folytató tanuló
által elszenvedett
•
személyi sérüléses (élet, testi épség,
egészség sérülése) nem vagyoni
sérelem és ezzel közvetlen
összefüggésben felmerült károk/vagy
egyéb dologi kár bekövetkezése,
•
amely kár megtérítéséért/nem
vagyoni sérelem miatt igényelt
sérelemdíj megfizetéséért a gyakorlati
szakképzést folytató a magyar jog
szabályai szerint felelősséggel tartozik,
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•

feltéve, ha a káresemény/személyis
sérülés nem minősül biztosítási
fedezetből kizárt kárnak/nem vagyoni
sérelemnek, illetve kizárt kockázatnak.

1.2. A tanuló által okozott károk/nem vagyoni sérelem
A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
alkalmazása során biztosítási esemény
továbbá

a biztosítottnál folytatott gyakorlati
képzés során vagy azzal
összefüggésben

a biztosított telephelyén a gyakorlati
képzés ideje (munkaidő) alatt vagy a
biztosított telephelyén kívül, annak
rendelkezése folytán

a gyakorlati képzést szervező tanulója
által,

harmadik személynek okozott
kár/személyi sérüléses nem vagyoni
sérelem bekövetkezése,

amely kár megtérítéséért/nem
vagyoni sérelem miatt igényelt
sérelemdíj megfizetéséért a
biztosított a magyar jog szabályai
szerint harmadik személlyel szemben
felelősséggel tartozik,

feltéve, ha a káresemény/személyi
sérülés nem minősül biztosítási
fedezetből kizárt kárnak/nem vagyoni
sérelemnek, illetve kizárt kockázatnak.
1.3. A biztosító helytállási kötelezettsége az 1.2.
pontban meghatározott biztosítási esemény
esetén a tanuló által okozott, de a tanuló által meg
nem térített károkra/sérelemdíjra terjed ki.
1.4. A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
alkalmazásában biztosított tevékenységnek
minősül a gyakorlati képzés.
2. Biztosítási szerződés alanyai
2.1.
Biztosított
A jelen kiegészítő feltételek alkalmazásában
biztosított a biztosítási szerződésben név szerint
feltüntetett gyakorlati képzést szervező.
2.2.
Társbiztosított
Amennyiben a gyakorlati képzést szervező és a
gyakorlati képzést folytató nem ugyanaz a szerv, jelen
biztosítási feltételek értelmében a gyakorlati képzést
folytató társbiztosítottnak minősül.

3. A biztosítási fedezetből kizárt károk/nem
vagyoni sérelem
Az általános biztosítási feltételek
meghatározottakon túlmenően a biztosító
helytállási kötelezettsége nem terjed ki
a)
a tanulók gyakorlati képzésével
összefüggésben álló, de nem baleseti
eredetű megbetegedés miatt
bekövetkezett károkra/nem vagyoni
sérelemre,
b)
tanulókat a gyakorlati képzésre menet
vagy onnan jövet, útközben ért balesetek
során, illetve következtében keletkező
károkra/nem vagyoni sérelemre, kivéve,
ha a baleset a biztosított saját
tulajdonában lévő vagy általa bérelt
szállítóeszközön, utazás során történt,
c)
a szakképzés minőségéből és
hiányosságaiból eredő igényekre.

A tanulónak okozott személyi sérülésre és
tárgyrongálási károkra/nem vagyoni sérelem
mellett a biztosítási fedezet kiterjed a tanuló által
harmadik személynek okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre, melyért a magyar jog szabályai
szerint a gyakorlati képzést szervező felelős. A
biztosító megtéríti a tanuló által okozott, de a
tanuló által meg nem térített károkat/sérelemdíjat.
6.3. Módosultak a biztosítási szerződés alanyai
Alapesetben a gyakorlati képzést szervező a
biztosított, azonban ha a gyakorlati képzést
szervező és a gyakorlati képzést folyatató nem
ugyanaz a szerv, akkor a gyakorlati képzést folytató
társbiztosítottként szerepel a biztosítási
szerződésben.
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4. Biztosítási díj
4.1. Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazása
során a biztosítás díjalapja a biztosítási fedezetbe
vont tanulók száma.
5. A biztosító mentesülése
5.1. Jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint – a
különös biztosítási feltételek meghatározottakon
túlmenően - súlyosan gondatlan károkozásnak
minősül,
 ha a biztosított a kárt/nem vagyoni
sérelmet a munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályok súlyos
megsértésével okozta, illetőleg ezen
szabályok olyan ismétlődő vagy
folyamatos megsértésével okozta,
amiből eredően három éven belül már
következett be munkabaleset,
 ha a munkavédelmi felügyeleti hatóság
egymillió forintot meghaladó bírságot
rótt ki,
 ha a biztosított az alkalmazási
feltételekre, a maximális
csoportlétszámra, a tanulói terhelésre
vonatkozó rendelkezéseket megszegte
és ez a kár/nem vagyoni sérelem
bekövetkezésében közrehatott.
6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
6.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény szerint, illetve a jobb átláthatóság
érdekében – A Felelősségbiztosítások általános
biztosítási feltételek, és az Allianz Szakmavédelem
különös biztosítási feltételek felépítését követve strukturálisan került átdolgozásra.
6.2. A biztosítási fedezet terjedelme kiegészült az
alábbiak szerint:
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