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MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A munkáltatói felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban szerződés,
vagy különös feltételek) a Groupama Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (továbbiakban VFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján
jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja
1/C, a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban
szerződő) között. Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen
alkotják az általános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek valamely kérdésben az általános feltételek rendelkezéseitől eltérnek, akkor
– amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható, akkor a
különös feltételeket és az általános feltételeket együttesen kell alkalmazni;
– amennyiben a különös feltételek és az általános feltételek eltérő rendelkezései egymást kizárják, akkor a különös feltételeket kell alkalmazni.
Amennyiben a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben
a különös feltételek vagy az általános feltételek rendelkezéseitől eltérnek,
akkor
– amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható, akkor a
különös feltételeket és az általános feltételeket, valamint a kiegészítő
feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
– amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a különös feltételek, valamint az általános feltételek eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közötti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások,
nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen szerződés részét.

ti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közérdekű önkéntes
jogviszonyok is.
Jelen feltételek alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a munkaerőkölcsönzés során a kölcsönzött munkaerő munkabalesetéből eredő károkra is.

2. Kizárások, biztosítással nem fedezett
események
A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő
sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül
is, egyaránt vonatkoznak.
2.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben
meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
a. ha a biztosított a kárt nem munkáltatói minőségében
vagy nem a szerződésben rögzített tevékenységi körében
okozza;
b. a biztosított részére megtérülő, illetve a más biztosítással
fedezett károkra;
c. az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra;
d. a foglalkozási megbetegedésből eredő, valamint a foglalkozási megbetegedésnek nem minősülő, de munkahelyi,
munkaköri ártalom miatt támasztott kártérítési igényekre;
e. közhasznú és közcélú munkavégzés, közmunka, társadalmi
munkavégzés során bekövetkezett károkra;
f. a munkavállalót ért dologi károkat a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben azok olyan használati és/vagy
egyéb vagyontárgyakban keletkeztek, amelyeket a munkavállalók általában és szokásosan a munkahelyükre visznek;
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1. A biztosítási esemény
A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül a biztosított biztosítási szerződésben meghatározott munkáltatói tevékenységének gyakorlása során a biztosítottal munkaviszonyban álló személyeket ért
munkabalesetből eredő dologi és személyi sérüléses károk, amely megtérítéséért a magyar jog szabályai szerint a biztosított felelősséggel tartozik, és
amely nem minősül kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási
eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség
személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a munkabaleset következtében a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követeléseket is.
A jelen feltételek értelmében munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha
a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Jelen feltételek értelmében munkaviszonynak minősülnek a közalkalmazot-

g. a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban vagy gépjárműben okozott károkra.
Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás
gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy
kialakuló idült egészségkárosodás:
– amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a
munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai,
kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza;
– amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy
kisebb igénybevételének a következménye.
2.2. Mentesülés
A károkozás súlyosan gondatlannak minősül, így – a VFÁSZFben meghatározott eseteken túl – a biztosító mentesül a
szolgáltatási kötelezettsége alól az alábbi esetekben:
a. a baleset ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételten;
b. a bíróság határozatának megállapítása szerint a baleset a
munkavédelmi szabályok súlyosan gondatlan megsértése
miatt következett be.
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KIEGÉSZÍTŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
KFF 1 – Területi hatály kiterjesztése Európára
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselésének területi hatálya kiterjed az ajánlaton megjelölt kockázatok vonatkozásában Európa területén okozott, bekövetkezett károkra.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a vonatkozó különös feltételekben rögzítetteken túl nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– a biztosított külföldi székhelyű, telephelyű vállalkozásainak (pl. fióktelep, leányvállalat) tevékenységéből eredő
kártérítési kötelezettségekre;
– azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a
jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével
kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi
állam akadályozza.
A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett károk esetén a
kártérítési limit csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása, jogi képviselet vagy egyéb – a kár
rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

nak (pl. fióktelep, leányvállalat) tevékenységéből eredő
kártérítési kötelezettségekre;
– azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a
jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével
kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi
állam akadályozza.
A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és bejelentett károk
esetén a kártérítési limit csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár
felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása vagy egyéb – a kár rendezésével
kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

KFF 3 – Területi hatály kiterjesztése az egész
világra
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselésének területi hatálya kiterjed az ajánlaton megjelölt kockázatok vonatkozásában az egész
világ területén okozott, bekövetkezett károkra.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a vonatkozó különös feltételekben rögzítetteken túl nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– a biztosított külföldi székhelyű, telephelyű vállalkozásai-

KFF 2 – Területi hatály kiterjesztése az egész
világra, kivéve USA és Kanada
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselésének területi hatálya kiterjed az ajánlaton megjelölt kockázatok vonatkozásában az egész
világ területén okozott, bekövetkezett károkra, kivéve az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada területét.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a vonatkozó különös feltételekben rögzítetteken túl nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– a biztosított külföldi székhelyű, telephelyű vállalkozásai-

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban
alkalmazott Munkáltatói Felelősségbiztosítás
Különös Szerződési Feltételeitől
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt.
Munkáltatói felelősségbiztosításának korábbi feltételeitől,
valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól jelen feltételek több ponton eltérnek.
Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a
biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen szerződési
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nak (pl. fióktelep, leányvállalat) tevékenységéből eredő
kártérítési kötelezettségekre;
– azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a
jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével
kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi
állam akadályozza.
A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és bejelentett károk
esetén a kártérítési limit csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár
felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása vagy egyéb – a kár rendezésével
kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.
A jelen szerződési feltétel az egyes fejezetek sorrendiségének
változásán túl az alábbi pontokban tér el a korábbi feltételtől:
– pontosításra került, hogy mit tekint a biztosító biztosítási
eseménynek;
– a kizárások egy része átkerült a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóba;
– a kizárások, nem fedezett események kiegészítésre kerültek;
– új kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek kerültek bevezetésre.
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