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Az OTP Csoport partnere

TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A tevékenységi 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, továbbá kiegészítő feltételek és/vagy záradékok, valamint az
ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Biztosító Zrt., 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, akkor 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: 13821/1 – Hatályos 2019. március 1-jétől visszavonásig.

1. Biztosítási esemény
Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a biztosítási szerződésben rögzített és jogszerűen folytatott tevékenység végzése során vagy annak következtében, illetve a
biztosított ingatlanjainak tulajdonosi, fenntartói vagy üzemben tartói minőségében
– a biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, vagy
– a biztosítottal szerződéses kapcsolatban álló személyeknek szerződésen kívül
okozott dologi és személyi sérüléses károk, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, és amely nem szerepel a kizárások, nem fedezett események között.
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.
A szerződésen kívül okozott kárnak minősül a biztosított
által a biztosítási szerződésben rögzített és jogszerűen foly-

tatott tevékenység végzése során a vele szerződéses kapcsolatban álló személyek vagyonában a szerződés teljesítése
során okozott olyan kár, amelyek nem a szerződéses kötelezettségek megszegése miatt következett be.

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 VFÁSZF-ben
meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
a. szilárd vagy nem szilárd burkolatú utakban/járdákban okozott károkra;
b. közterületgondozási, -karbantartási tevékenységgel okozott károkra;
c. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével
okozott károkra;
d. tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából
eredő kártérítési kötelezettségre;
e. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve környezeti
elemekben okozott károkra;
f. bármely élő állat által okozott károkra.
2.2. A biztosító csak a különös vagy kiegészítő feltételek
és/vagy záradékok alapján, az ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
b. munkagépek, munkagépként használt járművek által okozott károkra;
c. a bérlői minőségben a bérbeadónak okozott károkra;
d. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
e. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati
képzését vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra;
f. a biztosított közreműködője által okozott vagy arra
visszavezethető károkra (pl. alvállalkozók és teljesítési segédek);
g. tisztán pénzügyi veszteségre;
h. letétbe helyezett, megőrzésre vagy feldolgozásra átvett
tárgyakban okozott károkra;
i. a biztosított oktatási, nevelési tevékenységéből eredő
károkra;
j. építőipari tevékenységgel okozott károkra;
k. daruzási tevékenységgel okozott károkra;
l. a biztosított kezelésében álló növényi kultúrák által okozott károkra;
m. úthálózat-kezelői, -karbantartói, -üzemeltetői tevékenységből eredő károkra;
n. közüzemi szolgáltatás során okozott károkra;
o. járművekben fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során
okozott károkra.
p. munkáltatói felelősségi károkra;
q. környezetszennyezéssel okozott károkra;
r. a termékfelelősségi károkra.
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2.3. A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi tevékenységekből, eredő vagy az alábbi tevékenységekre visszavezethető károkra:
a. személy- és egyéb gépjárművek gyártása és üzemeltetése,
illetve járművek alkatrészeinek gyártása;
b. vonatok, villamosok, kábel-járművek, székfelvonók, trolibuszok gyártása, üzemeltetése, illetve ezen gépek alkatrészeinek gyártása, javítása, szerelése;
c. vízi járművek, hajók, hajóépítő, hajójavító és hajóbontó
telepek, beleértve a hajók javítását, összeszerelését,
üzembe helyezését;
d. vidámparkok és berendezésük, stadionok és berendezésük, sportpályák és berendezésük építése, javítása és üzemeltetése;
e. repülőterek, kikötők, száraz dokkok, rakpartok területén
végzett tevékenység, illetve ezen építmények építése és
üzemeltetése;
f. sípályák és kiszolgáló egységeinek üzemeltetése;
g. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építése, üzemeltetése;
h. gátak, azok építése és üzemeltetése;
i. bányászat, kőfejtés, föld- és vízalatti bányák és minden
ezekkel kapcsolatos tevékenység;
j. alagútépítés, ideértve az ezzel kapcsolatos földkiemelési
munkálatokat;
k. gázok, robbanó anyagok, bután, metán, propán és más folyékony gázok előállítása, tárolása;
l. tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor,
nitroglicerin vagy más robbanószer, ezek alkatrészének
vagy alapanyagának gyártása, felhasználása, tárolása;
m. gázok és/vagy levegő konténerekben nyomás alatt történő tárolása;
n. vegyszerhasználat, vegyszerszórás;
o. mérgező anyagok, mérgező hulladék, hulladék végleges
tárolása;
p. földgáz és olaj előállításával, tárolásával és/vagy adás-vételével kapcsolatos tevékenységek (kitermelés, fúrás, elő-
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állítás, finomítás és/vagy továbbítás eltérően az általános
forgalmazóktól);
q. mezőgazdasági (szántóföldi, állattenyésztési, halászati,
ideértve állatkert vagy vadaspark fenntartását) és vadászati tevékenység;
r. vadállat, haszon- és hobbiállat tartása, gondozása, vagy
ezen állatok által végzett bármilyen tevékenység;
s. 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.

Az OTP Csoport partnere

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.

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.

KFF 2 – Területi hatály kiterjesztése az egész
világra, kivéve USA és Kanada

Amennyiben a közreműködő személy rendelkezik a tevékenységére vonat-

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.

lag a közreműködő személy biztosítási szerződése által nem fedezett ká-

kozó felelősségbiztosítási szerződéssel, a biztosító kockázatviselése kizárórokra 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 5 – Rakodás járműről, járműre kiegészítő
feltétel
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a járművekben fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során okozott olyan dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar polgári jog szerint kártérítési
felelősséggel tartozik.

KFF 6 – Ingatlanbérlői felelősségbiztosítás
kiegészítő feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által üzleti célra bérbe vett épületben, helyiségben vagy egyéb
ingatlanban elhelyezett, a biztosítottal kötött bérleti szerződésben meghatározott, bérbeadó tulajdonában lévő ingatlanban, berendezésekben,
felszerelésekben, készletekben keletkezett dologi károkra, amelyekért a

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-

biztosított a magyar polgári jog szabályi szerint kártérítési felelősséggel
tartozik.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Tevékenységi
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– azon károkra, amelyekért a biztosított nem bérlői minőségében felel;
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– azon károkra, amelyek a biztosított által lízingelt épületekben és/vagy helyiségekben keletkeztek;
– azon károkra, amelyek olyan ingatlanok tekintetében keletkeztek, amely olyan vállalkozás tulajdonában vannak:
– amelyet közvetve vagy közvetlenül a biztosított birtokol, ellenőriz, működtet vagy irányít, abban részesedéssel rendelkezik;
– amely birtokolja, ellenőrzi, működteti vagy irányítja a
biztosítottat;
– amelyben a biztosított partner, rész- vagy társtulajdonos, tanácsadó, alkalmazott vagy családtag, illetve közeli hozzátartozónak minősül;
– más biztosítás alapján megtérülő károkra;
– a hatósági engedélyek beszerzésének elmulasztásából
eredő károkra;
– a bérelt ingatlan (ingatlanrész) jogellenes, vagy a szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra;
– azon károkra, amelyek ahhoz kapcsolódnak, illetve abból
erednek, hogy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatti
felmondással élt;
– azon károkra, melyek abból erednek, hogy a bérlő a bérelt
ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat
végzett vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy
hatóság engedélye lett volna szükséges, és azon költségekre, amelyek a bérlőt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása alapján terheli;
– azon károkra, amelyek azért következtek be, illetve ahhoz
kapcsolódnak, hogy a bérelt ingatlant a biztosított más
személy birtokába, használatába adta függetlenül attól,
hogy a bérbeadó (tulajdonos) a birtokba adáshoz, használatba adáshoz hozzájárult vagy sem;
– a bérleti díj, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költségek,
köztartozás, adójellegű kötelezettség, használatba vételi
díj és általában a bérelt jogviszonyhoz kapcsolódó pénzfizetési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő vagy ezekhez kapcsolódó károkra;
– azon károkra, amelyek abból adódnak, hogy a biztosított
a bérlet megszűnése ellenére nem adja át az ingatlant a
jogos birtokosnak;
– azon károkra, amelyek a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) az elhasználódás, kopás és rendszeres igénybevétel
miatt keletkeznek;
– a fűtési, vízmelegítési rendszerrel összefüggő, valamint az
üveg bármilyen természetű káraira;
– a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) folytatott tevékenységből eredő vagy azzal kapcsolatos (pl. üzemanyagtárolás) robbanással okozott károkra.

KFF 7 – Ingatlan-bérbeadói felelősségbiztosítás
kiegészítő feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által üzleti célra bérbe adott épületben, helyiségben vagy egyéb ingatlanban elhelyezett, a biztosítottal kötött bérleti szerződésben meghatározott, a bérlő tulajdonában, őrizetében vagy felügyelete alatt lévő berendezésekben, felszerelésekben, készletekben keletkezett dologi károkra,
amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartozik.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a különös feltételekben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– azon károkra, amelyekért a biztosított nem bérbeadói minőségében felel;
– azon károkra, amelyek a biztosított által lízingelt épületekben és/vagy helyiségekben keletkeztek;
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– azon károkra, amelyek olyan ingatlanok tekintetében keletkeztek, amelyek olyan vállalkozás tulajdonában vannak:
– amelyet közvetve vagy közvetlenül a bérlő birtokol,
ellenőriz, működtet vagy irányít, abban részesedéssel
rendelkezik;
– amely birtokolja, ellenőrzi, működteti vagy irányítja a
bérlőt;
– amelyben a bérlő partner, rész- vagy társtulajdonos, tanácsadó, alkalmazott vagy családtag, illetve közeli hozzátartozónak minősül;
– más biztosítás alapján megtérülő károkra;
– a hatósági engedélyek beszerzésének elmulasztásából
eredő károkra;
– a bérelt ingatlan (ingatlanrész) jogellenes, vagy a szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra;
– azon károkra, amelyek ahhoz kapcsolódnak, illetve abból
erednek, hogy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatti
felmondással élt;
– azon károkra, melyek abból erednek, hogy a bérbeadó a
bérbe adott ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási
munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyhez hatóság engedélye lett volna szükséges, és azon költségekre,
amelyek a bérbeadót ebben az esetben az eredeti állapot
helyreállítása alapján terhelik;
– a bérleti díj, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költségek,
köztartozás, adójellegű kötelezettség, használatba vételi
díj és általában a bérelt jogviszonyhoz kapcsolódó pénzfizetési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő vagy ezekhez kapcsolódó károkra;
– azon károkra, amelyek abból adódnak, hogy a bérlő a korábbi bérlet megszűnése ellenére nem adja át az ingatlant
az új jogos birtokosnak;
– azon károkra, amelyek a bérelt ingatlanban (ingatlanrészben) az elhasználódás, kopás és rendszeres igénybevétel
miatt keletkeznek;
– a fűtési, vízmelegítési rendszerrel összefüggő, valamint az
üveg bármilyen természetű káraira.

KFF 8 – Oktatási, nevelési, gyermekellátási
tevékenység felelősségbiztosításának
kiegészítő feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed azon
tanulót ért, illetve tanuló által okozott dologi és személyi sérüléses károkra,
amelyért a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység
folytatója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 59.§ (3)
bekezdése, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 56.§ (4) bekezdése alapján kártérítési felelősséggel tartozik.
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.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Tevékenységi
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– tanulók egymásnak okozott dologi káraira;
– tárgyak elvesztéséből, elhagyásából, eltulajdonításából
eredő károkra;
– a biztosított által bérelt, letétként kezelt, megőrzésre átvett tárgyakban keletkezett károkra;
– különösen veszélyes sport, szabadidős tevékenység végzése során bekövetkező károkra.
Különösen veszélyes sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység: amit a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései ilyen tevékenységnek minősítenek,
így különösen vízisízés, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V.

foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybeugrás
(bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílt tengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés,
paplanernyőzés, műrepülés.

gésben vagy az alatt okozott, vagy erre visszavezethető bármilyen kár;
– továbbá a fentiek szerinti károkból eredő következményi károk.

KFF 9 – Rendezvényszervezői tevékenység
felelősségbiztosításának kiegészítő
feltétele

KFF 10 – Letétbe helyezett, megőrzésre vagy
feldolgozásra átvett tárgyak kiegészítő
feltétele

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által az ajánlaton megjelölt területi és időbeli hatályon belül a biztosított által megszervezett rendezvényen résztvevőket ért olyan személyi
sérüléses és dologi károkra, melyekért a biztosított, mint a rendezvény szervezője a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
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.
A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Tevékenységi
felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:
– a biztosított által a rendezvény céljára bérelt vagy használatba kapott létesítményekben, ingatlanokban, eszközökben, berendezésekben, illetve a rendezvényen kiállított
dolgokban okozott dologi és szennyezési károkra;
– rendezvények bármely okból történő elmaradásának és
késedelmének többletköltségeire, fellépő távolmaradásából származó károkra és költségekre;
– a rendezvényen részt vevő sportolók által okozott károkra;
– a rendezvény minőségével, szervezettségével, a meghirdetett célok teljesülésével összefüggő károkra;
– tűzijátékok, lovasrendezvények, lövészet vagy más lőfegyverrel kapcsolatos rendezvény lebonyolítására, illetve a
biztosított rendezvény keretein belül bemutatásra kerülő
tűzijátékkal, lovasbemutatóval, lövészettel vagy más, lőfegyverrel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatos károkra;
– járművek (különösen: gépjárművek, illetve légi és vízi járművek) által okozott károkra;
– a parkolóhelyek használatával összefüggő károkra;
– talajban vagy növényi kultúrákban, illetve környezeti elemekben okozott károkra;
– személy- és vagyonvédelmi tevékenységből származó károkra;
– egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felelősségi károkra;
– a rendezvény megszervezésére vonatkozó jogszabályi előírások megszegéséből eredő károkra;
– amennyiben az ajánlaton biztosított tevékenységként rögzítésre kerül, a biztosító kockázatviselése kizárólag abban
az esetben terjed ki:
– a rendezvényhez kapcsolódó építés-szerelési, illetve
bontási tevékenység során keletkezett károkra;
– catering (rendezvényi étkeztetés és kapcsolódó italfogyasztás) tevékenységgel kapcsolatos károkra;
– alkohol vagy egyéb bódító, tudatmódosító szerek fogyasztásából származó károkra, beleértve és nem korlátozva az
alábbiakat is:
– az alkoholfüggőségből eredő, fellépő vagy erre visszavezethető károk;
– az alkoholbetegségből eredő, fellépő vagy erre visszavezethető károk;
– az alkoholizmusból eredő, fellépő vagy erre visszavezethető károk;
– a túlzott alkoholfogyasztásból eredő, fellépő vagy
erre visszavezethető károk;
– az alkoholos befolyásoltsággal bármilyen összefüg-

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 Tevékenységi
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 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 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. földalatti 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;
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.
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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 az 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).

KFF 17 – Növényi kultúrák kiegészítő feltétele

zelésében álló növényi kultúrák által okozott károkra. A különös feltételek
2.1. e. pontjának kizárása feloldásra kerül.

KFF 18 – Útkezelő, útkarbantartó tevékenység
kiegészítő feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosítási fedezet kiterjed azon károkra,
melyeket a biztosított, mint útkezelő vagy -fenntartó a külön jogszabályban
meghatározott útkarbantartói kötelezettségének elmulasztásával okozott,
és amely kár megtérítéséért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kizárólag az úttest hibája vagy gyűrődése által okozott károkért áll helyt a
közút fenntartója vagy kezelője helyett.

KFF 19 – Közüzemi szolgáltatás kiegészítő
feltétele
Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosítási fedezet kiterjed a közüzemi
szolgáltatással okozott károkra. A különös feltételek 2.2. n. pontjának ki-

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított ke-

zárása feloldásra kerül.

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban
alkalmazott Tevékenységi Felelősségbiztosítás
Különös Szerződési Feltételeitől

dési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal
tartalmazza.
A jelen szerződési feltétel az egyes fejezetek sorrendiségének
változásán túl az alábbi pontokban tér el a korábbi feltételektől:
– pontosításra került, hogy mit tekint a biztosító biztosítási
eseménynek;
– 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.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. Tevékenységi 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 a különös szerző-
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