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Az OTP Csoport partnere

SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban szerződés,
vagy különös feltételek) a biztosító Vállalkozások Felelősségbiztosításának
Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (továbbiakban VFÁSZF
vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, továbbá kiegészítő feltételek és/vagy záradékok, valamint az ajánlatban, illetve
kötvényben foglaltak alapján jön létre a 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, hogy 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.

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 13823/1 – Hatályos 2019. március 1-jétől visszavonásig.

1. Biztosítási esemény
A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősülnek a
biztosított által a biztosított tevékenység vagy foglalkozás keretében, szolgáltatás teljesítése során, a szerződés hibás teljesítése következtében, szerződéses partnerének vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének okozott 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 kapcsolatban bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség
személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

2. Kizárások, biztosítással nem fedezett
események
A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíj
megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül is vonatkoznak.
2.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a biztosító Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban meghatározottakon túl nem
terjed ki az alábbiakra:

a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett minőségében vagy tevékenységi körében okozza;
b. termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás alapján
fennálló kötelezettségek teljesítésére és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre és egyéb kiadásokra (a
hibás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségekre és egyéb kiadásokra);
c. tisztítással eltávolítható szennyeződési károkra;
d. esztétikai jellegű károkra;
e. termelés vagy szolgáltatás leállásából eredő bármilyen
károkra;
f. úthálózat-kezelői, -karbantartói, -üzemeltetői tevékenységből eredő károkra;
g. közüzemi szolgáltatás során okozott károkra;
h. munkáltatói, gyakorlati képzést szervező tevékenység körében felmerülő, illetőleg az egyéb szervezett munkavégzés keretében természetes személy(ek) foglalkoztatásából
eredő olyan károkra, amelyek károsultja a munkavállaló
vagy a foglalkoztatott;
i. tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából
eredő kártérítési kötelezettségekre;
j. közterületgondozási, -karbantartási tevékenységgel okozott károkra;
k. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti
elemekben okozott károkra;
l. a késedelmes teljesítésből vagy nemteljesítésből eredő
károkra;
m. a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkező károkra;
n. azokra a károkra, amelyeknek közvetlen vagy közvetett
oka az, hogy a megbízó/megrendelő által a biztosított részére szolgáltatott adatok, információk hibásak/hiányosak/pontatlanok vagy a valóságnak nem megfelelőek
voltak;
o. hőkezelés/hegesztés/felületkezelés/megmunkálás során
keletkezett deformációkból, repedésekből eredő igényekre;
p. normalizálatlan acélok deformációjából, illetve repedéséből eredő igényekre.
2.2. A biztosító csak a különös vagy kiegészítő feltételek
alapján, az ezekre meghatározott díj megfizetése mellett
nyújt fedezetet:
a. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
b. munkagépek, munkagépként használt járművek által okozott károkra;
c. a szerződésen kívül, harmadik személyeknek okozott károkra (tevékenységi felelősség);
d. munkáltatói felelősségi károkra;
e. termékfelelősségi károkra;
f. környezetszennyezéssel okozott károkra;
g. a bérlői minőségben a bérbeadónak okozott károkra;
h. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
i. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati
képzését vagy szakképzését szervező minőségben okozott
károkra;
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j. a biztosított közreműködője által okozott károkra (alvállalkozók és teljesítési segédek);
k. tisztán pénzügyi veszteségre;
l. letétbe helyezett, megőrzésre vagy feldolgozásra átvett
tárgyakban okozott károkra;
m. biztosított oktatási, nevelési tevékenységéből eredő károkra;
n. gépjárművekben okozott károkra;
o. a szolgáltatás tárgyában okozott károkra;
p. daruzási tevékenységgel okozott károkra;
q. bármely élő állat által okozott károkra;
r. építőipari tevékenységgel okozott károkra.
2.3. A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi tevékenységekből eredő vagy az alábbi tevékenységekre visszavezethető károkra:
a. személygépjárművek és egyéb gépjárművek gyártása és
üzemeltetése, illetve járművek alkatrészeinek gyártása;
b. repülőgépek és légpárnás járművek, ideértve repülőgépek
és alkatrészeik gyártása, javítása, összeszerelése, üzembe
helyezése, illetve a légi járművek üzemeltetése;
c. vonatok, villamosok, kábel-járművek, székfelvonók, trolibuszok gyártása, üzemeltetése, illetve ezen gépek alkatrészeinek gyártása, javítása, szerelése;
d. vízi járművek, hajók, hajóépítő, hajójavító és hajóbontó
telepek, beleértve a hajók javítása, összeszerelése, üzembe helyezése;
e. vidámparkok és berendezésük, stadionok és berendezésük, sportpályák és berendezésük építése, javítása és üzemeltetése;
f. repülőterek, kikötők, száraz dokkok, rakpartok területén
végzett tevékenység, illetve ezen építmények építése és
üzemeltetése;
g. sípályák és kiszolgáló egységeinek üzemeltetése;
h. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építése, üzemeltetése;
i. gátak, azok építése és üzemeltetése;
j. bányászat, kőfejtés, föld és víz alatti bányák és minden
ezekkel kapcsolatos tevékenység;
k. alagútépítés, ideértve az ezzel kapcsolatos földkiemelési
munkálatok;
l. gázok, robbanóanyagok, bután, metán, propán és más folyékony gázok előállítása, tárolása;
m. tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor,
nitroglicerin vagy más robbanószer, ezek alkatrészének
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vagy alapanyagának gyártása, felhasználása, tárolása;
n. gázok és/vagy levegő konténerekben nyomás alatt történő tárolása;
o. vegyszerhasználat, vegyszerszórás;
p. mérgező anyagok, mérgező hulladék, hulladék végleges
tárolása;
q. földgáz és olaj előállításával, tárolásával és/vagy adás-vételével kapcsolatos tevékenységek (kitermelés, fúrás, előállítás, finomítás és/vagy továbbítás eltérően az általános
disztribútoroktól);
r. mezőgazdasági (szántóföldi, állattenyésztési, halászati,
ideértve állatkert vagy vadaspark fenntartását) és vadászati tevékenység;
s. vadállat, haszon és hobbiállat tartása, gondozása, vagy
ezen állatok által végzett bármilyen tevékenység;
t. szállítmányozás, fuvarozás.
2.4. A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi szakmai tevékenységekre, illetve az alábbi tevékenységekkel okozott
károkra:
a. könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés;
b. egészségügyi szolgáltatói tevékenység (járó- és fekvőbeteg-ellátás), kórházak, rendelőintézetek által nyújtott
szolgáltatások, gyógyszertárak, természetgyógyászati tevékenység, szociális ellátási tevékenység;
c. építmények építészeti-műszaki tervezése, gépek, berendezések tervezése, földmérés, geodéziai tervezés;
d. biztosított vezető tisztségviselője által vezetői minőségében okozott károk;
e. személy- és vagyonvédelmi tevékenység, vagyonvédelmi
rendszert tervező és szerelő tevékenység, magánnyomozói tevékenység, pénz és értéktárgy őrzése, szállítása, illetve ezen tevékenységek szervezése és irányítása;
f. állategészségügyi tevékenység;
g. ügyvédi tevékenység;
h. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység, önálló bírósági végrehajtói tevékenység, felszámolói tevékenység, közjegyzői tevékenység;
i. szakfordítói, tolmács tevékenység;
j. biztosításközvetítői tevékenység, pénzügyi szolgáltatást
közvetítői tevékenység, pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenység,
önkéntes intézményvédelem és betétbiztosítás;
k. egyéb üzletviteli és vezetési tanácsadói tevékenység.
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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.

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 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 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 kü-

lönös 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 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 4 – Alvállalkozók biztosítása
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által, írásbeli szerződés alapján a szolgáltatás teljesítése érdekében
indokoltan igénybe vett bármely közreműködő személy (teljesítési segéd,
alvállalkozó, megbízott) által okozott kárra, melyért a biztosított kártérítési
felelősséggel tartozik.
Amennyiben a közreműködő személy rendelkezik a tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel, a biztosító kockázatviselése kizárólag a közreműködő személy biztosítási szerződése által nem fedezett károkra terjed ki.
Jelen kiegészítő feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a közreműködő személy munkavállalóit ért –
Munka Törvénykönyve szerinti – munkabalesetből eredő kártérítési igényekre.

KFF 10 – Letétbe helyezett, megőrzésre vagy
feldolgozásra átvett tárgyak kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítottnál letétbe helyezett vagyontárgyak sérüléséből, megsemmisüléséből, eltulajdonításából eredő dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
A biztosító kockázatviselése kizárólag olyan vagyontárgyakban keletkezett károkra terjed ki, amelyeket a károsult az arra kijelölt lezárt vagy őrzött helyen
helyezett el vagy olyan személynek adott át, aki annak átvételére jogosult volt.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Szolgáltatói
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– az átvett vagyontárgyakon végzett őrzésen kívüli egyéb
szolgáltatás (javítás, megmunkálás, fel-, leszerelés stb.)
nyújtása során vagy szállításuk során bekövetkező károkra;
– gépjárművekben, számítástechnikai eszközökben keletkezett károkra.

KFF 11 – Tisztán pénzügyi veszteség kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító általános feltételei, illetve szol-
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gáltatói felelősségbiztosításnak különös szerződési feltételei az alábbiak
szerint módosulnak.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a tisztán pénzügyi veszteségre.
Tisztán pénzügyi veszteség az a kár, amely nem személyi sérülés, egészségkárosodás, halál, dologi kár, illetve személyiségi jogi kár és nincs kapcsolatban az ilyen típusú károkkal.
Az általános feltételek és a vonatkozó különös feltételekben
rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– az elmaradt vagyoni előnyre;
– tisztán pénzügyi veszteséggel kapcsolatban felmerülő sérelemdíjra;
– hűségnyilatkozat, kezesség, sajtóvétség, hitel, pénzügyi
garancia, pénzintézeti alkalmazotti hűtlenség miatt keletkező károkra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminációból eredő károkra;
– az értékpapírok, készpénz, számlák és bizonylatok eltűnéséből, elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy ellopásából származó károkra;
– az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegéséből eredő károkra;
– a szabadalmi, védjegy és szerzői jogok megsértéséből
eredő károkra;
– üzleti- vagy magántitok megsértéséből eredő károkra, illetve tisztességtelen piaci magatartással, tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlattal, megtévesztő reklámozással,
áruhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás hiányosságaival okozott károkra;
– hatályos jogszabályok alapján jogosulatlanul végzett tevékenység végzésből eredő károkra;
– biztosítottnak megfizetett díjak és költségek visszatérítésére vonatkozó igényekre;
– költségkeretek és hitelek túllépéséből eredő károkra.

KFF 12 – Munkagépek, munkagépként használt
járművek által okozott károk kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed azon
károkra, melyeket munkagépekkel, targoncával vagy munkagépként használt járművel (kivéve daru) munkavégzés, anyagmozgatás, rakodás során
okoznak.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet a munkagépek közúti forgalomban való részvétele során vagy azzal összefüggésben
keletkezett károkra.
Munkagép: közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy
vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

KFF 13 – Szolgáltatás tárgyában okozott károk
kiegészítő feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján kiterjed a biztosító kockázatviselése az azon
dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Szolgáltatói
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– szolgáltatás tárgyának azon káraira, melyek a szolgáltatás
megkezdésekor már sérültek, hibásak, elhasználódottak
voltak vagy egyéb okból cserére szorultak;
– esztétikai és korszerűségi hibából eredő károkra;
– gépjárművekben okozott károkra;
– szolgáltatás tárgyának szállítása során bekövetkezett károkra.
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KFF 14 – Gépjárművekben okozott károk
felelősségbiztosításának kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétellel megkötött biztosítási szerződés alapján a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató rendelkezéseit, illetve a Szolgáltatói felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeit az alábbi kiegészítéseknek megfelelően kell alkalmazni.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződésben meghatározott tevékenység végzése során vagy annak
következtében azon gépjárművekben okozott dologi károkra, melyért a
biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
A biztosító nem nyújt szolgáltatást a személyiségi jogok
megsértéséből eredő sérelemdíjra.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatói tevékenységek közül kizárólag az alábbi tevékenységekre terjed ki:
– gépjárműjavítás, -szerviz (gépjármű szerviz):
– gépjárművek időszakos műszaki szemléje és átvizsgálása, diagnosztikai ellenőrzése és beszabályozása;
– gépjárművek kenésének, zsírozásának olaj, hűtő- és fékfolyadékának
ellenőrzése, utántöltése cseréje;
– gépjárművek javítása, átalakítása, fényezése, villamossági szerelése,
alváz- és üregvédelme;
– gumiszerviz: kerék-, abroncs- és tömlőcsere és ellenőrzése;
– benzinkút (üzemanyagtöltő állomás): üzemanyag-, olaj-, víz-, levegőutántöltés és ellenőrzés;
– gépjárműmosás: kézi és gépi gépjárműmosók;
– gépjármű önjáró szállítása;
– sofőrszolgálat.
Jelen kiegészítő feltétel alapján kiterjed a biztosító kockázatviselése a biztosított által őrzött gépjárművek sérüléséből, megsemmisüléséből vagy eltulajdonításából eredő károkra, melyekért a biztosított a magyar polgári jog
szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, feltéve, hogy a gépjárműveket zárható garázshelyiségben őrizte, vagy olyan parkolóhelyen
helyezte el, amely kerítéssel határolt, sorompóval vagy kulcsos zárral lezárt,
és a járművek állandó 24 órás, élőerős helyszíni felügyelete biztosított.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a gépjármű biztosított telephelyén belüli mozgatása során okozott károkra, továbbá a biztosított telephelye szerinti település közigazgatási határától számított 5 km-nél nem távolabbi próbaút során okozott károkra is.
Próbaútnak minősül a gépjármű tesztelése a biztosított telephelyén kívül a
gépjármű, illetve gumiabroncs menettulajdonságainak megfigyelése vagy
műszaki vizsga lefolytatása céljából.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Szolgáltatói
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– a gépjármű jogtalan használata során keletkezett károkra;
– esztétikai és korszerűségi hibákból származó kártérítési
igényekre;
– a gépjármű olyan szerkezeti részének káraira, melyek a
gépjármű biztosított általi átvétele időpontjában már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak;
– antennában, visszapillantó tükörben, légterelőben keletkezett károkra;
– a gépjárműindító kulcs másolásából eredő károkra;
– a gépjárműbe beépített audio berendezésben, a járműben
elhelyezett poggyászban, rakományban keletkezett károkra;
– a gépjármű alkatrészeinek, tartozékainak eltulajdonításából eredő károkra;
– a kárra, amennyiben a biztosított a gépjárművet az adott

járműkategória vezetésére érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezette;
– az olyan károkra, melyeket a biztosított (vagy olyan személy, akinek magatartásáért felelős) a megengedett legnagyobb sebességre, illetve a járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülék, rendőr, jelzőőr jelzéseire vonatkozó előírások megszegésével vagy ittas vagy bódult
állapotban történő járművezetéssel okoz.

KFF 15 – Építőipari tevékenység kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az építőipari tevékenységgel okozott károkra.
Jelen kiegészítő feltétel alapján nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
a. talajban vagy növényi kultúrákban, illetve környezeti elemekben okozott károkra;
b. föld alatti közművekben okozott károkra, amennyiben az
építtető építkezés megkezdésekor nem rendelkezett a kivitelezéshez szükséges hivatalos közműtérképpel, illetve a
szükséges tervezői, szolgáltatói egyezetetéseket nem folytatta le;
c. szakszerű dúcolás elmulasztására, az építmény alatti átvezetésekre, valamint ezzel összefüggő aláfalazásokra
visszavezethető károkra;

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban
alkalmazott Szolgáltatók Felelősségbiztosításának
Különös Szerződési Feltételeitől
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt.
Szolgáltatók 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
feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

d. robbantás során okozott károkra;
e. vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése miatt bekövetkező károkra;
f. tetőszigetelés, tetőszerkezet, tetőhéjalás megbontása, illetve ideiglenes védő szerkezetek alkalmazása során szél
vagy csapadék által okozott károkra;
g. a hivatalos közműtérképek hibájából eredő károkra.

KFF 16 – Daruval okozott károk kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed azon
károkra, melyeket munkavégzés során daruval okoznak.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet az autódaru forgalomban
való részvétele során vagy azzal összefüggésben keletkezett
károkra.
Nem terjed ki a biztosítási fedezet továbbá a nem megfelelő
teherbírású talajon történő letalpalásból, emelésből eredő
károkra, valamint azokra a kárigényekre, amelyek a nem
megfelelő eszközzel vagy módon történő anyagmozgatás
során keletkeztek, illetve az útviszonyok az anyagmozgatás
elvégzéséhez nem voltak megfelelőek és a káresemény bekövetkezése erre vezethető vissza.
Daru: olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas. (ideértve: futódaru, bakdaru, autódaru, toronydaru, kikötődaru)

A jelen szerződési feltétel az egyes fejezetek sorrendiségének változásán túl az alábbi pontokban tér el a korábbi feltételektől:
– kockázat megnevezése szolgáltatók felelősségbiztosításáról szolgáltatói felelősségbiztosításra módosult;
– 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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