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SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEMI, VALAMINT MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság az Allianz SE-nek, Európa vezető és 

a világ egyik legnagyobb biztosítócsoportjának tagja. 
Kapcsolatrendszere révén a nemzetközileg is élenjáró 
szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve 
szolgálja ki ügyfelei növekvő és mind összetettebb 
igényeit. A társaság ügyfelei kedvező, értékarányos 
árakat, korszerű szolgáltatásokat, értékeik védelmét, 

befektetéseik gyarapodását, teljes körű biztosítási 
kínálatot, jogfolytonosságot és hosszú távú 
biztonságot találnak.   
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk 
Önnek az Allianz szakmavédelem - a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói szakmai 
felelősségbiztosításunk jellemzőit. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum 
együttesen tartalmazza a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint magánnyomozói szakmai 
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételeire (és 
így a szakmai felelősségbiztosításokra 
általánosságban, valamint a különös biztosítási 

feltétel szerinti szakmai szolgáltatásra) és a 
záradékaira vonatkozó ügyfél-tájékoztatót, valamint a 
különös biztosítási feltételeket, és záradékokat, 
amelyek magukban foglalják mindazon szabályokat, 
amely a jogszabályban előírt ügyfél-tájékoztatás 
értelmében szükségesek. 

 
Az általános és a különös biztosítási feltételek 
valamint a hozzájuk kapcsolódó záradékok 
együttesen alkotják az általános szerződési 
feltételeket (a továbbiakban: általános szerződési 
feltételek). Ezen általános szerződési feltételeket az 
ügyféligényre szabott ajánlat (díjtájékoztató) egészíti 

ki és teszi teljessé a vállalkozások között létrejött 
kárbiztosítási szerződést. 
 
Szakmai felelősségbiztosításokról  
A szakmai felelősségbiztosításokat  
- egyrészt azon ügyfeleink részére állítottunk 

össze, akik számára a szakmai tevékenységük 

folytatásának feltételeként jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés kötelezően előírja a 
szakmai felelősségbiztosítási szerződés 
megkötését, 

- másrészt, akik a pénzügyi biztonságuk, 
likviditásuk biztosításának egyik pilléreként 

felelősségbiztosítást kívánnak kötni.  
A biztosítási konstrukcióban mindazok a szakmai 
tevékenységek biztosíthatók, amelyekre különös 
biztosítási feltételek állnak rendelkezésre.  
 
 

Biztosítási esemény 
A szakmai felelősségbiztosítások esetén 

általánosságban biztosítási eseménynek minősül 
a) a biztosított tevékenység folytatása során  
b) a biztosítási szerződésben meghatározott 

szakmai szolgáltatásra irányadó 
foglalkozási/szakmai előírások és szabályok, 
szerződési rendelkezések 

megszegésével/megsértésével összefüggésben 
(ún. szakmai hiba),  

c) olyan 
- károk bekövetkezése, amelyek 

megtérítéséért a biztosított a magyar 
polgári jog szabályai szerint kártérítési 
felelősséggel tartozik és /vagy 

- nem vagyoni sérelmek bekövetkezése, 
amelyek miatt a biztosított a magyar 
polgári jog szabályai szerint sérelemdíj 
megfizetésére köteles. 

 
A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben 
terjed ki a nem vagyoni sérelem miatt igényelt 

sérelemdíjra, ha a különös biztosítási feltételek erre 
vonatkozóan határozott rendelkezést tartalmaznak. 
 
Biztosított tevékenységnek minősül a biztosítási 
szerződésben meghatározott - és a vonatkozó 
jogszabályok értelmében, amennyiben az előírja, 

engedéllyel és/vagy hatósági nyilvántartásba 
(névjegyzékbe) vételt követően és/vagy szakmai 
kamarai tagként végzett – szakmai szolgáltatás.  
 
Biztosított a biztosítási szerződésben megjelölt 
biztosított tevékenységek folytatására a hatályos 
jogszabályok szerint jogosult személy, a különös 

biztosítási feltételekben meghatározottak szerint. 
 
A konkrét szakmára vonatkozó felelősségbiztosítási 
fedezet részletes szabályait – a fent írt általános 
tudnivalókon túlmenően - a különös biztosítási 
feltételek tartalmazzák. 
 

Záradékok 
A biztosítási fedezet a felek megállapodása esetén, 
igény szerint, ha a kockázatvállalás során megismert 
információk alapján lehetőség van rá, pótdíj ellenében 
az alábbiakkal bővíthető: 
- a biztosított közreműködőire vonatkozó 

kiterjesztés záradéka 
- Európai Unió kockázatviselési helyre kiterjesztő 

záradék 
- Sportrendezvényekre kiterjesztő záradék 

- Pénz-, és értékszállításra kiterjesztő záradék 
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KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 
 
 
 
A jelen különös biztosítási feltételek azokat a 
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz 
Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő 

fél között a Felelősségbiztosítások általános biztosítási 
feltételei (a továbbiakban: általános biztosítási 
feltételek) és jelen különös biztosítási feltételek (a 
továbbiakban: különös biztosítási feltételek) alapján 
létrejött felelősségbiztosítási szerződésekre alkalmazni 
kell.  
 

A jelen különös biztosítási feltételek az általános 
biztosítási feltételekkel kiegészülve együttesen alkotják 
az Allianz Szakmavédelem –Személy- és 
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói szakmai 
felelősségbiztosítás általános szerződési feltételeit.  

FOGALMAK  

Beléptető rendszer: olyan számítástechnikai 
vezérléssel működő rendszer, amely a belépési 
jogosultság ellenőrzésével biztosítja a szabályozott és 
ellenőrzött személy és gépjárműforgalmat.  
 
Betörésjelző rendszer: a vagyonvédelmi célból 
ingatlanon telepített, az illetéktelen behatolást 

elektronikusan vagy más módon (jellel, fénnyel, illetve 
hangjelzéssel) jelző műszaki megoldás.  
 
Elektronikai vagyonvédelmi rendszer: a 
vagyonvédelmi célból a vállalkozási szerződésben 
megjelölt ingatlanon telepítendő vagy telepített 

elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszer, ideértve 
a térfelügyeleti rendszert, az elektronikus beléptető 
rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti 
rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló 
biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és 
kép továbbítását vagy fény, illetve hang jelzését is 
lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldást. 

 
Járdakockázat: a pénz- és értékszállító gépjármű és a 
pénzátvételi/átadási hely közötti útszakasz.  
 
Kiemelt értéket képviselő helyszín vagy kiemelt 
figyelmet igénylő objektumok:  
a) pénzintézet, egyéb pénzügyi szolgáltatási 

szektorban működő szervezet,  
b) ékszer/nemesfémszalon, - raktár, -készítő,  
c) autószalon, -kereskedés, -telep, -raktár, 
d) állami/kormányzati / önkormányzati / 

diplomáciai helyszín, illetve közintézmény.  

 
Különösen kiemelt értéket képviselő helyszín vagy 
különös kiemelt figyelmet igénylő objektumok:  
a) termény/növényvédőszer-lerakat, -raktár,  
b) intervenciós raktár,  
c) közraktár.  

Magánnyomozói tevékenység  
a) megbízás keretében adatgyűjtés és 

felvilágosítás kérése, 
b) a hatósági igazolvány bemutatását követően - 

külön jogszabályokban foglaltak szerint - az 

ingatlan-nyilvántartásban, az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában és a cégnyilvántartásban 
nyilvántartott adatokról kivonat, másolat 
készítése, ha arra a megbízó kifejezett 
felhatalmazását adta. A megbízó 
felhatalmazása alapján a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásából és a 
közúti közlekedési nyilvántartásból 
adatszolgáltatás kérése, ha erre a személyes 
eljárása esetén a megbízó is jogosult, feltéve, 
hogy annak szolgáltatását az érintett nem 
tiltotta meg vagy nem kifogásolta vagy a 
minősített adat védelméről szóló törvény 

másként nem rendelkezik; 
c) kép- és hangfelvétel készítése a szerződés 

keretei között arra figyelemmel, hogy a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény 
adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó 
szabályai megtartásával készíthet, illetve 
használhat fel; 

d) a más részére szóló zárt küldemény tartalmának 

ellenőrzése csak a címzett vagy a feladó 
előzetes hozzájárulásával. 

 
Pénz- és értékszállítás: hivatalos fizetőeszköz, 
értékpapír és nemesfém tartalmú tárgyak, valamint a 
biztosítási szerződésben meghatározott egyéb 

értéktárgy lőfegyveres védelemmel történő közúti 
szállítása.  
 
Pénzfeldolgozási tevékenység: a bankjegyek és 
pénzérmék tételes megszámlálása, valódiság és 
forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése, 
továbbá az újra forgalomba hozható 

bankjegykötegek és pénzérme-tételek kialakítása. 
(MNB engedélyköteles) 
 
Rendezvény biztosítása: a rendezvényre történő 
beléptetés (jegyszedés, belépők ellenőrzése, a 
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

kiszűrése, csomag- illetve ruházatellenőrzése- igény 
szerint), rendezvény ideje alatt folyamatos a 
járőrszolgálat a konfliktus helyzetek megelőzése, 
illetve kezelése érdekében. A rendezvény biztonságát 
veszélyeztető, vagy zavaró személyek távoltartása, 
illetve - ha jelenlétük belépésüket követően válik nem 
kívánatossá - eltávolítása a rendezvényről. 

Közbiztonság biztosítása.  
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Személy- és vagyonvédelmi tevékenység: 

a) a természetes személyek életének és testi 
épségének védelme (személyvédelem), 

b) az ingatlan, illetve ingóság őrzése 

(objektumvédelem), 
c) a szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása,  
d) rendezvény biztosítása és 

a fenti tevékenységek szervezése és irányítása.  
 
Távfelügyeleti rendszer: a meghatározott területen 
elhelyezett olyan vagyonvédelmi célú 

biztonságtechnikai rendszer, amely – a szerződés 
keretei között a jogsértő cselekmények megelőzése, 
megszakítása, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért 
jogsértő elfogása érdekében, elektronikus úton vagy 
egyéb jelátviteli módokon – az érintett területre 
vonatkozó, a vagyonvédelem szempontjából 
jelentőséggel bíró információkat továbbít a védett 

területet folyamatosan figyelő, vagyonvédelmi 
tevékenységet folytató személyhez.  

Térfigyelés: a hang- és/vagy képrögzítést is lehetővé 

tevő elektronikus megfigyelőrendszer.  
 
Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő 
tevékenység:  
a) az elektronikai vagy mechanikai vagyonvédelmi 

rendszerek tervezése, telepítése, szerelése, 
üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, 

javítása,  
b) a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal 

üzemeltetett vagy a –törvény felhatalmazása 
alapján – a hang- és képrögzítést is lehetővé 
tevő elektronikus megfigyelőrendszer, 

c) a beléptető rendszer és a betörésjelző rendszer 

létesítésének, karbantartásának,  
a térfigyelő rendszerhez és a távfelügyeleti 
rendszerhez kapcsolódó a biztosítási 
szerződésben meghatározott reagáló és/vagy 
kivonuló szolgálat működtetése. 

 
Vállalkozás:  

-  egyéni vállalkozó 
-  egyéni cég 
-  gazdasági társaság. 
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1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY 

1.1. A jelen különös biztosítási feltételek 
vonatkozásában biztosítási eseménynek minősül  
- biztosított tevékenység ellátása során, 
-  a biztosított általa biztosított tevékenység 

ellátására kötött megbízási szerződés, vagy a 
vagyonvédelmi rendszert tervező- és szerelő 

tevékenység esetében a vállalkozási szerződés 
hibás teljesítésével a 
megbízójának/megrendelőjének, illetve   

- a szakmai szabályok megszegésével (szakmai 
hiba) szerződésen kívül harmadik személyeknek 
okozott  

- olyan kár/nem vagyoni sérelem bekövetkezése,  

- amely kár megtérítésére/sérelemdíj 
megfizetésére a biztosított a magyar polgári jog 
szabályai szerint köteles.  

 
1.2. A jelen különös biztosítási feltételek 
alkalmazásában – az általános biztosítási 
feltételekben leírtakon túlmenően – sorozatkárnak 

minősül, ha: 
a) egy tevékenységgel vagy mulasztással 

kapcsolatban több igény keletkezik. Több 
tevékenység vagy annak elmulasztása is egy 

tevékenységnek vagy mulasztásnak minősül, ha 
a tevékenységek és/vagy mulasztások oka 
azonos vagy hasonló és jogilag vagy 
pénzügyileg összefüggnek egymással. 

b) több tevékenységgel vagy mulasztással 

kapcsolatban egy igényt érvényesítenek.  
c) a kárért/nem vagyoni sérelemért többen 

felelősek, és ezen felelős személyek ugyanazon 

biztosítási szerződésben biztosítottak. 
 

1.3. Az általános biztosítási feltételekben különös 
kizárásként megfogalmazott alábbi rendelkezése, 
mely szerint „A biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a biztosított szakmai 
tevékenységével/mulasztásával bárkinek okozott 

károkkal kapcsolatos kárigényekre”, a jelen különös 
biztosítási feltételek alapján létrejött szakmai 
felelősségbiztosításokra nem vonatkozik.  
 
1.4. A jelen különös biztosítási feltételek 
szempontjából a biztosított tevékenységgel 
kapcsolatosan nem alkalmazható az általános 

biztosítási feltételek általános kizárásaként 
megfogalmazott rendelkezés második fordulata: „A 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a 
biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, 
rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő 
vagyontárgyakban keletkezett károkra”. Ez a 

kiterjesztés kizárólag a megbízónak/megrendelőnek a 
megbízás/vállalkozás tárgyát képező 
vagyontárgyaiban keletkezett károkra vonatkozik.  
 
1.5. Az általános biztosítási feltételek különös 
kizárásának alábbi rendelkezése mely szerint „a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a 

személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérelme) 

nélkül előterjesztett sérelemdíj iránti igényre”, - az 

általános biztosítási feltételek egyéb vonatkozó 
kizárásainak figyelembevétele mellett - jelen 
kiegészítő biztosítási feltételekkel létrejött biztosításra 
nem vonatkozik.  A különös kizárás „kizárólag lelki 
sérülés alapján előterjesztett igényekre” vonatkozó 
része változatlanul alkalmazandó. 

2. A BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 

A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása 
során biztosított tevékenységeknek minősülnek a 
biztosítási szerződésben meghatározott, illetve utóbb, 
de még a károkozás időpontját megelőzően az 
adatközlőn/kérdőíven bejelentett és a biztosító által 
fedezetbevont alábbi tevékenységek:  

a) személy- és vagyonvédelmi tevékenység, 
b) vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő 

tevékenység  
c) magánnyomozói tevékenység. 

3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 

3.1. Jelen különös biztosítási feltételek 

alkalmazásában biztosított a vállalkozás. 
 
3.2. A jelen különös biztosítási feltételek szerint a 
biztosítási fedezet kiterjed:  
a) a biztosított tevékenység ellátásában a 

vállalkozás személyesen közreműködő tagjára, 
munkavállalójára vagy  

b) egyéni vállalkozás, illetve egyéni cég esetében, 
ha a tevékenységet nem maga látja el, a 
foglalkoztatottjára, illetve 

c) a vállalkozással kötött megbízási/vállalkozási 
szerződés alapján a vállalkozás javára 
tevékenykedő természetes személy - ideértve a 
tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító 

személyt is -,  
ha rendelkezik a tevékenység személyes végzésére 
jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági 
igazolvánnyal, és a biztosított tevékenységben történő 
közreműködéséért a biztosított felelősséggel tartozik. 

4. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS 
HELYE 

4.1.1. A jelen különös feltételek alkalmazásában, 
amennyiben a biztosított az ágazati jogszabály által 
előírt a biztosított tevékenység végzésére való 
jogosultság feltételét (engedély, hatósági 
nyilvántartásba, névjegyzékbe vétel, kamarai tagság) 

a biztosítási szerződés megkötésekor még nem 
teljesíti, úgy a biztosító kockázatviselésének kezdő 
napja  
a) a jogszabály által előírtak szerint a tevékenység 

végzésére való jogosultság megszerzésének a 
napja, amennyiben azt - az igazoló okirat 
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megküldésével - öt napon belül közlik a 

biztosítóval, vagy 
b) a jogosultságot igazoló okirat biztosítóhoz 

történő beérkezését követő nap 0:00 perc, 
amennyiben az a) pontban meghatározottaktól 
eltérően, a tevékenység végzésére való 
jogosultság megszerzésének tényét és napját 
nem közlik 5 napon belül a biztosítóval. 

 
4.1.2. A biztosított tevékenység végzésére már 
jogosultsággal rendelkező biztosított esetében a 
kockázatviselés kezdő napjára az általános biztosítási 
feltételek rendelkezései az irányadók. 
 

4.2. A kockázatviselés helye  
 
Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során 
a biztosító a Magyarország határain belül  
a) a személy- és vagyonvédelmi tevékenység 

esetén a tevékenység végzésére irányuló 
szerződésben meghatározott építmények és 

létesítmények területén, illetőleg közvetlen 
környezetében,  

b) szállítmány kísérése, pénz- és értékszállítás 
esetében a szállítás útvonala, 

c) a vagyonvédelemi rendszert tervező- és szerelő 
tevékenység során a vállalkozási szerződésben 
megjelölt helyszínen, 

d) a távfelügyeleti tevékenység során a felügyelet 
alá vont területen  

okozott és bekövetkezett károkat téríti meg.  

5. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBŐL KIZÁRT 
KÁROK/NEM VAGYONI SÉRELEM 

5.1. Szakmai felelősségbiztosítás általános kizárásai 

 
Az általános biztosítási feltételekben 
meghatározottakon túlmenően a biztosító helytállási 
kötelezettsége nem terjed ki 
a) az engedélyköteles tevékenység esetén az 

engedély nélkül (engedély kiadása előtt, 

visszavonása, felfüggesztése, szünetelése alatt) 
végzett tevékenységgel okozott kárra/nem 
vagyoni sérelemre, 

b) a nyilvántartásba (névjegyzékbe) vételhez kötött 
tevékenységek esetén a nyilvántartásba vételt 
megelőzően és a nyilvántartásból való törlést 
követően folytatott tevékenységgel okozott 

kárra/nem vagyoni sérelemre, 
c) a kamarai tagsághoz kötött tevékenységek 

esetén a kamarába felvételt megelőzően és 
kamarai tagság szünetelése, felfüggesztése 
alatt, kamarai tagság megszűnését követően 
folytatott tevékenységgel okozott kárra/nem 
vagyoni sérelemre, illetve 

d) a biztosított tevékenység szüneteltetése, 
felfüggesztése alatt, a tevékenység 
megszűntetése után végzett tevékenységgel 
okozott kárra/nem vagyoni sérelemre, 

e) a szakmai szolgáltatásra irányuló szerződésben 

foglalt szakmai szolgáltatást meghaladó 
tevékenységgel okozott, vagy teljesíthetetlen 
kötelezettségvállalásból (mint például a 
biztosított által vállalt teljesíthetetlen kivonulási 
idő, elégtételen létszámú személyzet) eredő 
károkra/nem vagyoni sérelmekre, 

f) a szakmai szolgáltatás ára, illetve díja 

tárgyában kialakult vita következtében 
előterjesztett károkra, 

g) a biztosított kárrendezés során előírt 
együttműködésének hiánya miatt felmerült 
többletkárra, költségre, kamatra. 

 

5.2. Szakmai felelősségbiztosítás különös kizárásai 
 

A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki 
a) a sportrendezvények biztosítása során 

bekövetkezett károkra/ nem vagyoni sérelmekre,  
b) a pénz- és értékszállítás során bekövetkezett 

károkra/ nem vagyoni sérelmekre, 

c) a pénzfeldolgozás során bekövetkezett 
károkra/nem vagyoni sérelmekre, 

d) kiemelt értéket képviselő helyszín vagy kiemelt 
figyelmet igénylő objektumok védelme során 
bekövetkező károkra/ nem vagyoni sérelmekre,  

e) különösen kiemelt értéket képviselő helyszín 
vagy különösen kiemelt figyelmet igénylő 

objektumok védelme/őrzése során bekövetkező 
károkra/nem vagyoni sérelmekre, 

f) a fedezetbe vont vagyonvédelmi tevékenyégen 
kívüli más vagyonvédelmi tevékenység, illetve 
más, nem vagyonvédelmi tevékenység során 
bekövetkező károkra/nem vagyoni sérelmekre,  

g) a biztosított alvállalkozóinak, illetve a biztosított 
alvállalkozói egymásnak okozott káraira/ nem 
vagyoni sérelmeikre, 

h) a jogtalan adatfelhasználásból, vagy kép és 
hang, illetve ezek kombinációjának rögzítéséből 
eredő, vagy ezek jogszabályban előírt feltételek 
melletti törlésének elmulasztása miatt 

bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelmekre, 
 
i) a földfelszín alatti és földfelszín feletti vezetékek 

őrzése során bekövetkezett károkra/ nem 
vagyoni sérelmekre, 

j) készpénz eltűnésére, lopására, 
k) az őrzött vagyontárgyak leltárhiánya, vesztesége, 

eltűnése, elveszése következtében keletkezett 
károkra, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a 
hiány a kockázatviselési helyen elkövetett lopással, 
betöréses lopással vagy rablással összefüggésben 
keletkezett, 

l) olyan vagyontárgyak eltűnéséből, 

eltulajdonításából eredő károkra, amelyekről 
utóbb nem bizonyítható, hogy azokat a megbízó 
telephelyén, illetve létesítményében tárolták, 

m) a biztosított saját telephelyén őrzött 
ingóságokban bekövetkezett károkra, 

n) az építési terület távfelügyeleti védelmére, 
o) a szerződésben vállalt lehetetlen szolgáltatással, 

késedelemmel, teljesítés megtagadásával, 
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teljesítés lehetetlenülésével összefüggésben 

felmerült károkra/nem vagyoni sérelemre. 

6. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ ALAPJA  

6.1. A jelen különös biztosítási feltételek 
szempontjából a biztosítás díjalapja  
a) egyéni vállalkozó és egyéni cég esetében a 

biztosítási eseményenkénti és a biztosítási 

időszakra vonatkozó kártérítési limitek,  
b)  gazdasági társaság esetében a választott 

biztosítási eseményenkénti és a biztosítási 
időszakra vonatkozó kártérítési limitek, valamint 
a biztosított tervezett tárgyévi – biztosítási 
évfordulótól biztosítási évfordulóig terjedő 
időszakra vonatkozó – bruttó árbevétel.  

 
6.2. A biztosítás díja a díjalapra is tekintettel 
kockázatarányosan kerül meghatározásra.  

7. A KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI 
KÖTELEZETTSÉG 

Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon 

túlmenően a biztosító kockázatviselésére kiható 
lényeges körülmények: 
a) a biztosított tevékenységben közreműködő 

személyek számának megváltozása, 
b) az intézmény/vállalkozás méretének 

megváltozása, 
c) a biztosított tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések megváltozása, vagy új 
rendelkezések hatálybalépése, 

d) az egyes szakmák biztosítottaiból álló 
veszélyközösség alkotta szerződésállomány 
kárhányadának az emelkedése 

e) a biztosított tevékenység felfüggesztése 

szüneteltetése, vagy megszűntetése 
f) hatósági nyilvántartásból való törlés, 
g) kamarai tagság szünetelése, felfüggesztése, 

megszűnése.  

8. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE 

Jelen különös biztosítási feltételek szerint súlyosan 
gondatlan károkozásnak minősül különösen, ha a 

biztosított vagy akinek a magatartásáért a magyar 
anyagi jogszabályok szerint felelősséggel tartozik 
- a jogszabályban, egyéb előírásban 

meghatározott személyi és/vagy tárgyi feltételek 
hiányában végezte tevékenységét, és ez a 
károkozásban/személyiségi jogsértésben 

közrehatott,  
- a kárt/nem vagyoni sérelmet a jogszabályoktól 

való szándékos vagy súlyosan gondatlan 
eltéréssel, vagy szándékos vagy súlyosan 
gondatlan kötelezettségszegéssel okozta,  

- a kárt/nem vagyoni sérelmet a tevékenység 

végzésére vonatkozó etikai szabályok súlyos 
megsértésével okozta,  

- a kárt/nem vagyoni sérelmet a biztosított belső 
szabályzataiban leírtaknak, a kármegelőzési 
előírásoknak, valamint a szakmai/foglalkozási 
szabályoknak ismétlődő vagy folyamatos 
megsértésével okozta, 

- a kárt/nem vagyoni sérelmet a szükséges 
intézkedések elmulasztásával okozta, és a 
kár/nem vagyoni sérelem bekövetkezte előtt a 
szükséges intézkedéseket annak ellenére sem 
tette meg, hogy a biztosító, illetve harmadik 
személy a káresemény bekövetkezésének 

veszélyére írásban figyelmeztette, és az adott 
helyzetben elvárható lett volna a szükséges 
intézkedések megtétele, 

- a kárt/nem vagyoni sérelmet alkohol, illetve 
kábító- vagy bódulatot keltő szer hatása, illetve 
befolyása alatt okozta, 

- a biztosított a kárt az őrutasításban leírtaknak 

figyelmen kívül hagyásával, valamint az abban 
foglalt előírások ismétlődő vagy folyamatos 
megsértésével okozta,  

- a kár a térfigyelési és a távfelügyeleti rendszer 
működtetése során a nem megfelelő 
karbantartással okozati összefüggésben 
keletkezett,  

- a biztosított a biztosítási esemény 
bekövetkezésekor aludt, vagy az őrhelyet 
engedély nélkül elhagyta.  

- a tevékenységre vonatkozó bármely 
jogszabályban/szabályban/belső szabályzatban 
vagy megrendelői utasításban előírt vagy 

egyébként a szerződés teljesítéséhez feltétlenül 
szükséges személyi vagy tárgyi feltételek 
hiányában végezte a tevékenységet.  

9. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSES 
GYAKORLATTÓL 

9.1. A biztosítási feltételek struktúrája 

megváltozott. A szakmavédelem különös biztosítási 
feltételei és a szakmára vonatkozó kiegészítő 
biztosítási feltétel, valamint a záradékok összevonásra 
kerültek. A biztosítási szerződést szabályozó biztosítási 
feltételek a Vállalati Felelősségbiztosítások Általános 
biztosítási feltételek és Ügyfél-tájékoztató, mint 
általános biztosítási feltételekből és az Személy-, és 

vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói szakmai 
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételek és 
Ügyfél-tájékoztató, továbbá a záradéki feltételekből, 
mint különös és záradéki biztosítási feltételekből áll. 
 
9.2. A biztosítási esemény fogalmában a 
szerződésszegéses károkozás pontosításra került, 

mely értelmében kizárólag a hibás teljesítéssel okozott 
károk tartoznak a biztosítási fedezet hatálya alá.  
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9.3. Az alábbi fogalmak pontosításra kerültek: 

 
Járdakockázat: a pénz- és értékszállító gépjármű és a 
pénzátvételi/átadási hely közötti útszakasz.  

 
Pénz- és értékszállítás: hivatalos fizetőeszköz, 
értékpapír és nemesfém tartalmú tárgyak, valamint a 
biztosítási szerződésben meghatározott egyéb 

értéktárgy lőfegyveres védelemmel történő közúti 
szállítása.  
 
a természetes személyek életének és testi épségének 
védelme (személyvédelem), 
 

Távfelügyeleti rendszer: a meghatározott területen 
elhelyezett olyan vagyonvédelmi célú 
biztonságtechnikai rendszer, amely – a szerződés 
keretei között a jogsértő cselekmények megelőzése, 
megszakítása, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért 
jogsértő elfogása érdekében, elektronikus úton vagy 
egyéb jelátviteli módokon – az érintett területre 

vonatkozó, a vagyonvédelem szempontjából 
jelentőséggel bíró információkat továbbít a védett 
területet folyamatosan figyelő, vagyonvédelmi 
tevékenységet folytató személyhez.  
 
Térfigyelés: a hang- és/vagy képrögzítést is lehetővé 
tevő elektronikus megfigyelőrendszer.  

 
Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő 
tevékenység:  
 
….a térfigyelő rendszerhez és a távfelügyeleti 
rendszerhez kapcsolódó a biztosítási szerződésben 

meghatározott reagáló és/vagy kivonuló szolgálat 

működtetése. 
9.4. A különös biztosítási feltételekbe az alábbi új 
kizárások kerültek bele: 
- A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed 

ki az építési terület távfelügyeleti védelmére. 
- A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed 

ki a szerződésben vállalt lehetetlen 

szolgáltatással, késedelemmel, teljesítés 
megtagadásával, teljesítés lehetetlenülésével 
összefüggésben felmerült károkra/nem vagyoni 
sérelemre. 

 
9.5. A biztosító mentesülési szabályai 

módosultak:  
 

- a korábbi szerződési feltételtől eltérően a 
mentesülési okok felsorolása exemplifikatív, 
példálózó jellegű lett, 

- a jogszabályoktól való eltérés és 
kötelezettségszegés esetén a szándékos 
magatartás mellett a súlyosan gondatlan 
magatartás is mentesülési okként került 

szabályozásra. 
- a tevékenységre vonatkozó bármely 

jogszabályban/szabályban/belső 
szabályzatban vagy megrendelői utasításban 

előírt vagy egyébként a szerződés teljesítéséhez 
feltétlenül szükséges személyi vagy tárgyi 
feltételek hiányában végezte a tevékenységet, 

- a mentesülés körében a felelős személyek köre a 

Ptk. 6:464. §-ban meghatározott személyi körnél 
szélesebb körben került meghatározásra. 
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ZÁRADÉKOK 
 
A BIZTOSÍTOTT KÖZREMŰKÖDŐIRE 
VONATKOZÓ KITERJESZTÉS ZÁRADÉKA (I66) 

A felek írásbeli megállapodása esetén pótdíj fizetése 
ellenében jelen kiterjesztő záradék alapján a személy 

és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
felelősségbiztosítás” különös biztosítási feltételei az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

1. A különös biztosítási feltételek szerinti kizárás, mely 
szerint „a biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a biztosított, mint megbízott által igénybevett 

közreműködő által a biztosított tevékenység végzése 
során okozott károkra/nem vagyoni sérelemre” jelen 
záradékkal kötött biztosításra nem vonatkozik. 
 

2. A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító 
kizárólag társas vállalkozó biztosított által 
alkalmazott közreműködők tevékenységére nyújt 

fedezetet. 
 

3. A kiterjesztés nem alkalmazható 

a) ha a közreműködőt magánnyomozói 

tevékenységgel bízta meg a biztosított; 

b) külföldi közreműködő külföldön végzett 
tevékenységére. 

 

4. A kiterjesztés legfeljebb ötven egyéni vállalkozó 

közreműködőre vagy tíz társas vállalkozás 
közreműködőre vonatkozhat. 
 

5. A fedezetnek jelen záradék szerinti kiterjesztése 
esetén a szerződő a biztosítási szerződésben 
meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 
 

6. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben az 
általános szerződési feltételek rendelkezései az 
irányadók. 

A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET EU 
KOCKÁZATVISELÉSI HELYRE KITERJESZTŐ 
ZÁRADÉK (I67) 

A felek írásbeli megállapodása esetén pótdíj fizetése 
ellenében jelen kiterjesztő záradék alapján a személy 
és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

1. A jelen záradék alapján a biztosítási fedezet 
kiterjed a Magyarország határain kívül végzett 
tevékenység során okozott és bekövetkezett károkra 
is. 
2. A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító 
kizárólag a biztosított által az Európai Unió területén 
folytatott és a tevékenység végzésének helye szerinti 

ország szabályozásának megfelelően végzett 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységre szólóan 
nyújt fedezetet. 
 
3. A kiterjesztés nem alkalmazható 

a) pénz és/vagy értékszállításra, * 
b) szállítmány és/vagy pénz kísérésére, 
c) értékőrzésre, 
d) járdakockázatra, 
e) elektronikus gépjárművédelemre, ** 
f) elektronikus megfigyelő - térfigyelő - rendszer 

üzemeltetésére, ** 

g) távfelügyeleti tevékenységre, ** 
h) beléptető- és betörésjelző rendszerrel 

kapcsolatos tevékenységre, ** 
i) pénzfeldolgozásra, 
j) magánnyomozói tevékenység folytatására,* 

illetve 
k) külföldi helyszínű rendezvény biztosítására. 

 
4. A fedezetnek jelen záradék szerinti 
kiterjesztése esetén a szerződő fél a biztosítási 
szerződésben meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 
 
5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben 

az általános szerződési feltételek rendelkezései az 
irányadók. 

 
6. Eltérések a korábbi szerződési gyakorlattól 
A záradék alapján a területi hatály az Európai 
gazdasági Térség helyett az Európai Unió területe lett. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE A 
SPORTRENDEZVÉNYEKRE ZÁRADÉK (I68) 

A felek írásbeli megállapodása esetén pótdíj fizetése 
ellenében  jelen kiterjesztő záradék alapján a személy 
és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei az 
alábbiak szerint módosulnak: 

 

1. A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosítási 
fedezet kiterjed a sportrendezvények biztosítása során 
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre is. 
 

2. A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító 
kizárólag társas vállalkozó biztosított által végzett 

tevékenységre nyújt fedezetet. 
 

3. Jelen záradék alkalmazásával a különös biztosítási 
feltételek szerinti kizárás, mely szerint „a biztosító 
helytállási kötelezettsége nem terjed ki a 
sportrendezvények biztosítása során bekövetkezett 
károkra/nem vagyoni sérelemre” jelen záradékkal 

kötött biztosításra nem vonatkozik. 
 

4. Jelen kiterjesztés nem alkalmazható 

a) labdarúgó-mérkőzések helyszíneinek 
biztosítására, 



 

 

AHE-10136 11/13 

b) technikai sportok helyszíneinek biztosítására, 

c) extrém sportok helyszíneinek biztosítására, 
illetve ilyen rendezvények szervezésében 
való közreműködésre, 

d) külföldön végzett rendezvénybiztosításra. 
 

5. A jelen záradék értelmezésében extrém sportnak 
minősül 

a) a bungee-jumping, 

b) a sziklamászás, 

c) a terepkerékpározás, 

d) a bázisugrás, továbbá, 

e) a gördeszkával, illetve görkorcsolyával 
kapcsolatos bármilyen sportrendezvény. 

 

6. A jelen kiterjesztő záradék hatálybalépésnek a 
feltétele, hogy a biztosított által előzetesen a biztosító 

részére benyújtott az adott rendezvényre vonatkozó 
intézkedési, illetve kármegelőzési tervet a biztosító 
jóváhagyja. 
 

7. A fedezetnek jelen záradék szerinti kiterjesztése 
esetén a szerződő a biztosítási szerződésben 
meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 

 

8. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben az 
általános szerződési feltételek rendelkezései az 
irányadók. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE PÉNZ- ÉS 
ÉRTÉKSZÁLLÍTÁSRA SZÓLÓ ZÁRADÉK (I70) 

A felek írásbeli megállapodása esetén pótdíj fizetése 

ellenében jelen kiterjesztő záradék alapján a személy 
és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei az 
alábbiak szerint módosulnak:  
 
1. Jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosítási 

fedezet – a záradék 2. pontjában részletezett 
feltételek mellet - kiterjed a pénz- és értékszállítás 
során okozott károkra/nem vagyoni sérelemre is.  
 
2. Pénz- és/vagy értékszállítási tevékenység, mint 
biztosított tevékenység biztosítási fedezetbe vonására 
az alábbi feltételek mellett kerülhet sor:  

 
a) A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító 

kizárólag társas vállalkozó biztosított által 
végzett tevékenységre nyújt fedezetet.  

 
b) Személyi feltételek:  

A biztosított pénz- és/vagy értékszállítási 

tevékenységet  
- kizárólag saját alkalmazottal, és  
- kizárólag az adatközlőn/ajánlaton 

feltüntetett megbízók részére végezheti.  
 
c) Tárgyi feltételek:  
 

I. A felek eltérő megállapodása hiányában a 

biztosított a pénz és/vagy értékszállítási 
tevékenysége szállításonként a szállított érték 
szerint az alábbiak szerint differenciálva az itt 
felsorolt feltételek együttes fennállása esetén 
biztosított 

 
- 500 000,Ft biztosítási összegig 

- egy fő, tetszőleges módon 

- 500 000,Ft és 2 millió Ft közötti biztosítási 
összeg esetén 
- két fő,  
- riasztó jelzést adó vagy a 

pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő 

technikával felszerelt pénzszállító 
táskával  

- és zárt felépítésű gépkocsival 

- 2 millió Ft és 5 millió Ft közötti biztosítási 
összeg esetén 
- három fő (vagy két fő, ha az egyik 

tűzfegyverrel rendelkező személyzet),  

- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 
értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával  

- és zárt felépítésű gépkocsival 

- 5 és 15 millió Ft közötti biztosítási összeg 
esetén 
- két fő tűzfegyverrel rendelkező  

személyzettel,  
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 
funkciójú eszközzel) 

- és zárt felépítésű gépkocsival 

- 15 és 30 millió Ft közötti biztosítási összeg 
esetén 
- három fő személyzettel, melyből kettő fő 

tűzfegyverrel rendelkező személyzet  
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 

funkciójú eszközzel), 
- és zárt felépítésű gépkocsival 

vagy 
- két fő tűzfegyverrel rendelkező 

személyzet , amennyiben a gépjármű 
(páncélautó) az 50 millió Ft felső 
biztosítási összeg értékhatárnál 

meghatározottak szerinti kialakítású 
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 
funkciójú eszközzel), 

- és az 50 millió Ft felső biztosítási összeg 

értékhatárnál meghatározottak szerinti 
kialakítású páncélautóval 

- 30 és 50 millió Ft közötti biztosítási összeg 
esetén 
- háromfős személyzettel, melyből kettő fő 

tűzfegyverrel rendelkező személyzet  
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
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pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 

funkciójú eszközzel), 
- speciális pénzszállító (páncélozott) 

autóval a következők szerint: 
- a gépjármű páncélozása 

(vezetőfülke, rakodótér) feleljen 
meg az MSZ EN 1063:2000 
(DIN 52290) szabvány szerinti 

BR3NS, FB3 (C2SF, M2) szintnek, 
- a páncélautó fel van szerelve 

elektronikai jelzőrendszerrel, mely 
támadás az ajtók illetéktelen 
nyitása, vagy a jármű 
eltulajdonítása esetén riasztó jelzést 

ad és megakadályozza a jármű 
önerővel történő elvitelét, 

- az elektronikai jelzőrendszer és az 
indításblokkolás csak a 
vezetőülésből legyen 
szabályozható, 

- a vezetőfülke- és a rakodótér-ajtók 

kívülről csak kulccsal nyithatók, 
- a rakodótér-ajtó zárszerkezete több 

pontos zárást valósít meg, 
- a kerékgumik/ gumirendszerek 

olyan kialakításúak, amelyek 
sérülés esetén is biztosítják a 
gépjármű kormányozhatóságát és 

továbbhaladását. 

- 50 és 100 millió Ft közötti biztosítási összeg 
esetén 
- háromfős személyzettel, melyből kettő fő 

tűzfegyverrel rendelkező személyzet  
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 
funkciójú eszközzel), 

- speciális pénzszállító (páncélozott) 
autóval a következők szerint: 
- a gépjármű páncélozása 

(vezetőfülke, rakodótér, motor) 

feleljen meg az MSZ EN 1063:2000 
(DIN 52290) szabvány szerinti 
BR4NS, FB4 (C3SF, M3) szintnek, 

- a páncélautó fel van szerelve 
elektronikai jelzőrendszerrel, mely 
támadás az ajtók illetéktelen 
nyitása, vagy a jármű 

eltulajdonítása esetén riasztó jelzést 
ad és megakadályozza a jármű 
önerővel történő elvitelét, 

- az elektronikai jelzőrendszeres az 
indításblokkolás csak a 
vezetőülésből legyen 

szabályozható, 
- a vezetőfülke- és a rakodótér-ajtók 

kívülről csak kulccsal nyithatók, 
- a rakodótér-ajtó zárszerkezete több 

pontos zárást valósít meg, 
- a kerékgumik/ gumirendszerek 

olyan kialakításúak, amelyek 

sérülés esetén is biztosítják a 

gépjármű kormányozhatóságát és 

továbbhaladását, 
- a gépjármű robbanásbiztos 

üzemanyagtartállyal legyen 
felszerelve, amely lövedék 
áthatolásakor az üzemanyag 
berobbanását megakadályozza, 

- az érték be- és kirakodását a 

gépjárműben kialakított 
zsiliprendszerrel kell megoldani. 

- 100 millió Ft feletti biztosítási összeg esetén 
- háromfős személyzettel, melyből kettő fő 

tűzfegyverrel rendelkező személyzet 
- riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt 

értéktelenné tevő technikával felszerelt 
pénzszállító táskával (vagy egyéb azonos 
funkciójú eszközzel), 

- speciális pénzszállító (páncélozott) 
autóval a következők szerint: 
- a gépjármű páncélozása 

(vezetőfülke, rakodótér, motor) 

feleljen meg az MSZ EN 1063:2000 
(DIN 52290) szabvány szerinti 
BR6NS, FB6 (C4SF, M4) szintnek 

- a páncélautó fel van szerelve 
elektronikai jelzőrendszerrel, mely 
támadás az ajtók illetéktelen 
nyitása, vagy a jármű 

eltulajdonítása esetén riasztó jelzést 
ad és megakadályozza a jármű 
önerővel történő elvitelét, valamint 
kezelésével vezérelhetők a 
zsiliprendszer kényszerkapcsolatai 

- az elektronikai jelzőrendszer és az 

indításblokkolás csak a 
kocsiparancsnok által legyen 
szabályozható, az indításblokkolás 
feloldását a vezető is 
szabályozhatja 

- az elektronikai jelzőrendszer (teljes 
körűen) szabotázsvédett, 

tápellátása független a gépkocsi 
egyéb elektromos 
energiarendszereitől 

- a vezetőfülke- és utastér ajtók 
kívülről csak kulccsal nyithatók 

- a gépjármű robbanásbiztos 
üzemanyagtartállyal legyen 

felszerelve, amely lövedék 
áthatolásakor az üzemanyag 
berobbanását megakadályozza 

- a kerékgumik/ gumi-rendszerek 
olyan kialakításúak, amelyek 
sérülés esetén is biztosítják a 

gépjármű kormányozhatóságát és 
továbbhaladását 

- az érték be- és kirakodását a 
gépjárműben kialakított 
zsiliprendszerrel kell megoldani 

- a gépjármű személyzeti 
egységeinek légkondicionált 

kivitelűnek kell lennie, a személyi 
használatúval (gázálarc felszerelés 
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esetén) megegyező szűrőbetéttel 

ellátva 
- a vezető- és kísérőtér oxigénnel 

való ellátását (palack) rendkívüli 
helyzet esetére 30 percen keresztül 
kell biztosítania 

- a szállítás során kísérő 
gépkocsi(ka)t kell alkalmazni, 2-2 fő 

fegyveressel (előfutó + kísérő) 
- a páncélutó, a kísérő járművek és a 

központ között - tetszőleges irányú 
folyamatos kapcsolattartást meg 
kell oldani 

 

II. A biztosított köteles biztosítani, hogy a 
fegyveres kísérők állandó mobiltelefonos, vagy 
egyéb vezeték nélküli azonnali elérhetőséget 
biztosító (pl. URH rádiós) kapcsolatban tudjanak 
állni a biztosított központjával. A biztosított – jelen 
pontban írt feltétel teljesítése érdekében - minden 
szállítás alkalmával köteles feltöltött és 

működőképes mobiltelefont, vagy erre 
rendszeresített egyéb eszközt a fegyveres kísérők 
rendelkezésére bocsátani.  
 

III. Szállítás közben a sofőr a szállítás teljes 
tartama alatt köteles gépjárműben tartózkodni, 
azt nem hagyhatja el, kivéve azt az esetet, ha a 

szállított pénz biztonsága, illetve az emberi életet 
közvetlenül fenyegető helyzet elhárításához 
szükséges intézkedések azt megkövetelik.  
 

IV. A szállított készpénz nem lehet fóliázott, 
kivéve, ha a pénzt értéktelenné tevő rendszer 

annak működésbe lépése esetén - tesztelten és 
igazolhatóan (mindenkor hatályos MABISZ 
ajánlás alapján) - fóliázott készpénzt is 
hatékonyan és az elvárt mértékben megfesti. 

V. Amennyiben a pénzszállító táska pénzt 

értéktelenné tevő rendszere távirányítású 
vészkapcsolóval kikapcsolható, úgy a kikapcsoló 
távirányító nem lehet ugyanannál a személynél, 
mint akinél a táska van. Járdakockázat során a 
pénzszállító táskában legfeljebb az ajánlaton 
meghatározott járdakockázati limit alkalmankénti 
maximális összege, de maximum a 

pénzszállításhoz használt pénzszállító táska 
MABISZ minősítése szerinti összeg lehet. 
 

3. Jelen záradék alkalmazásával a különös 
biztosítási feltételek szerinti kizárás, mely szerint „a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a 

pénz- és értékszállítás során bekövetkezett 
károkra/nem vagyoni sérelemre” jelen záradékkal 
kötött biztosításra nem vonatkozik.  
 
4. Jelen kiterjesztés nem alkalmazható festmények, 
műkincsek, drágakő-, ezüst-, illetve aranykészletek 
szállítására.  

 
5. A fedezetnek jelen záradék szerinti kiterjesztése 
esetén a szerződő fél a biztosítási szerződésben 
meghatározott pótdíjat köteles fizetni.  
 
6. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben az 
általános szerződési feltételeinek rendelkezései az 

irányadók.  
 

7. Eltérés a korábbi szerződéses gyakorlattól 
A fegyveres személyzet helyett tűzfegyverrel 
rendelkező személyzet került a teljesítendő tárgyi 
feltételekben meghatározásra. 

 
 

Allianz Hungária Zrt. 
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