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A tervezői felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban szerződés vagy

különös feltételek) a biztosító Vállalkozások Felelősségbiztosításának Álta-

lános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója (továbbiakban VFÁSZF

vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, továb-

bá kiegészítő feltételek és/vagy záradékok, valamint az ajánlatban, és a köt-

vényben foglaltak alapján jön létre a biztosító, valamint bármely személy

(továbbiakban szerződő) között.

Ha a különös feltételek valamely kérdésben az általános feltételek rendel-

kezéseitől eltérnek, akkor

a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható, akkor a kü-

lönös feltételeket és az általános feltételeket együttesen kell alkalmazni;

b. amennyiben a különös feltételek és az általános feltételek eltérő rendel-

kezései egymást kizárják, akkor a különös feltételeket kell alkalmazni.

Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a különös

feltételek vagy az általános feltételek rendelkezéseitől eltérnek, akkor

a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a különös

feltételeket és az általános feltételeket, valamint a kiegészítő feltételt

és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;

b. amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a különös feltéte-

lek, valamint az általános feltételek eltérő rendelkezései egymást kizár-

ják, 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 Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos ma-

gyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános és különös, valamint a kiegészítő felté-

telek a felek közötti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a ko-

rábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik

jelen szerződés részét.

1. Biztosított tevékenységek

Jelen különös feltételek alapján a biztosítási szerződésben rögzített alábbi

szakterületeken végzett tevékenységek minősülnek biztosított tevékeny-

ségnek:

1.1. Építészeti-műszaki tervezési tevékenység
A jelen különös feltételek alapján az alábbi szakterületeken végzett építésze-

ti-műszaki tervezési tevékenységek minősülnek biztosított tevékenységnek:

1.1.1. Építmények tervezése
Építmény, építményrész, építmény együttes megépítéséhez, bővítéséhez,

felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontá-

sához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges, a

vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmú és részletezettségű épí-

tészeti-műszaki (beépítési, hatósági engedélyezési, megvalósítás célját szol-

gáló) tervdokumentáció elkészítése.

Jelen különös feltétel alapján a műszaki tervdokumentáció készítését meg-

előző, azzal összefüggő, illetve azt közvetlenül szolgáló egyéb műszaki ter-

vezés (ideértve, többek között az állapotfelmérési terv, műszaki előterv, ta-

nulmányterv, programterv, technológiai terv, geotechnikai vizsgálat elkészí-

tését) is építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül.

Építmények építészeti-műszaki tervezése szakterületek szerint lehet:

– építészeti, belsőépítészeti tervezés;

– táj- és kertépítészeti tervezés;

– tartószerkezeti tervezés;

– épületgépészeti tervezés;

– épületvillamossági tervezés;

– közlekedési tervezés;

– hírközlési tervezés;

– vízügyi tervezés;

– geodéziai tervezés.

1.1.2. Építménynek nem minősülő gépek, berendezések ter-
vezése
Építménynek nem minősülő gép, berendezés elkészítéséhez, átalakításá-

hoz, felújításához, lebontásához szükséges műszaki tervdokumentáció el-

készítése.

1.2. Tervellenőri tevékenység
A kivitelezési tervdokumentáció, illetve tervdokumentáció-rész műszaki tar-

talmának, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szab-

ványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése.

1.3. Tervezői művezetés
Az építtető által megbízott tervezőnek az építőipari kivitelezés során, az

építészeti-műszaki tervek maradéktalan megvalósítása érdekében az építési

folyamat figyelemmel kísérésével, az építészeti-műszaki tervekkel kapcso-

latban felmerült szakkérdések megoldásában való közreműködése.

1.4. Felelős műszaki vezetői tevékenység
Az építménynek, építményrendszernek, szakmunkának a jogerős és végre-

hajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezé-

si terveknek, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott kivitelezési

terveknek megfelelő megvalósításának, továbbá az építési tevékenységre

vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásának és a

munkálatok végzésének irányítása, engedélyezése, ellenőrzése.

1.5. Műszaki ellenőri tevékenység
Az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a vonatkozó jog-

szabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési do-

kumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése a műszaki ellenőri te-

vékenységre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

1.6. Igazságügyi szakértői tevékenység
A biztosító kockázatviselése kizárólag az alábbi igazságügyi szakértői szak-

területeken végzett tevékenységekre (szakterületekre) terjed ki:

– építészeti igazságügyi szakértői tevékenység;

– gépészeti igazságügyi szakértői tevékenység;

– közlekedési igazságügyi szakértői tevékenység;

– számítástechnikai igazságügyi szakértői tevékenység;

– egyéb mérnöki igazságügyi szakértői tevékenység;

– igazságügyi fizikai szakértői tevékenység;

– folyamatirányítási igazságügyi szakértői tevékenység.

Jelen különös feltétel alapján igazságügyi szakértői tevékenység abban az

esetben minősül biztosított tevékenységnek, amennyiben a biztosított igaz-

ságügyi szakértő a biztosított igazságügyi szakértői szakterületre szóló

igazságügyi szakértői igazolvánnyal rendelkezik.

1.7. Energetikai tanúsító tevékenység
Az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata és annak

eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása az alábbi területeken:
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– tervezett épületek energetikai számításai az épületek energetikai jellem-

zőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján;

– meglévő épületek hiteles energetikai tanúsítványának elkészítése az

épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.

30.) Korm. rendelet alapján.

1.8. Energetikai auditori tevékenység
Olyan, meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő

ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereske-

delmi művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális ener-

giafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és

számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és be-

számol ennek eredményéről.

2. Biztosítási esemény

A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek
minősül a biztosított vagy közreműködője (pl. alvállalkozó,
teljesítési segéd) által, a biztosítási szerződésben meghatáro-
zott szakmai tevékenység végzése során, vagy annak követ-
keztében szakmai hibával okozott dologi kár, személyi sérü-
léses kár, valamint tisztán pénzügyi veszteség, amely megté-
rítéséért a magyar jog szabályai szerint a biztosított kártérí-
tési felelősséggel tartozik, és amely nem minősül kizárt tevé-
kenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.
Jelen feltételek alapján szakmai hibának minősül a biztosí-
tott tevékenységre vonatkozó jogszabályban vagy egyéb kö-
telező jellegű ágazati, szakágazati, kamarai rendelkezésben
foglalt foglalkozási szabály vagy kötelezettség megszegése,
figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megté-
ríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatban bekövetkező, kizá-
rólag az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog
megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak abban az eset-
ben terjed ki a biztosítottal – munkaviszonyon és tagsági vi-
szonyon kívül – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban álló közreműködő (alvállalkozók, teljesítési segédek) te-
vékenységére, amennyiben e személyek tevékenységéből
származó árbevétel a díjszámítás alapjába beszámításra
kerül.
Amennyiben a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személy (közreműködő) az általa okozott kár fedezetére
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a biztosító
szolgáltatási kötelezettsége jelen biztosítási szerződés alap-
ján csak akkor és csak olyan mértékben áll fenn, amikor és
amennyiben a kárt okozó munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyban álló személy (közreműködő) felelősségbiztosítási
szerződése a kárt nem fedezi.
Jelen feltételek alapján a VFÁSZF sorozatkárra vonatkozó
rendelkezésein felül, amennyiben egy szakmai hibával oko-
zati összefüggésben több káresemény következett be, abban
az esetben azokat – függetlenül a károsultak számától – egy
biztosítási eseménynek kell tekinteni.

3. Kizárások, biztosítással nem fedezett
események

A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő
sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül
is vonatkoznak.

3.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben
meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:
a. a biztosított a kárt nem a szerződésben meghatározott

minőségében, vagy nem a biztosított tevékenység foly-
tatása során okozza;

b. bármely a biztosított tevékenységhez kapcsolódó jelleg-
zetes szakmai szolgáltatás területén túlmutató, vagy
azon kívül eső tevékenység során okozott károkra;

c. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló sze-
mély (közreműködő) munkavállalói által érvényesített
kártérítési igényeire;

d. hitelkeretek, illetve a költségek túllépéséből eredő ká-
rokra;

e. költségterv-keret túllépéséből és a hibás vagy pontatlan
költségtervből és becslésből eredő károkra;

f. határidők be nem tartásából, elmulasztásából eredő ká-
rokra;

g. kivitelezők kiválasztására vonatkozó tanácsadásból
eredő károkra;

h. környezetszennyezéssel okozott károkra;
i. termékfelelősség alapján felmerülő kártérítési igényekre;
j. munkáltatói minőségben okozott károkra;
k. bérlői vagy bérbeadói minőségben okozott károkra;
l. olyan pénzügyi veszteségre, amely a használati érték el-

vesztéséből, profitveszteségből, illetve bármely üzem,
vagy berendezés hatásfokának romlásából, vagy a telje-
sítmény, a termék mennyiségét és minőségét érintő
csökkenéséből ered;

m. a biztosítási esemény alapján felmerülő és megalapozott
kárigényekkel kapcsolatban a tervek, rajzok, specifikáci-
ók át- és újratervezésének, valamint felülvizsgálatának
költségeire;

n. szabadalmi jog, védjegy és szerzői jog, márkanév, hasz-
nálati minta megsértéséből eredő károkra;

o. dokumentumok vagy információk és adatok elvesztésé-
ből, sérüléséből eredő károkra;

p. a megbízó számláját érintő, megbízáson alapuló pénz-
ügyi tranzakciókból eredő károkra;

q. kutatási és fejlesztési tevékenység során okozott károkra;
r. statikai felmérés és tervezés elmaradásából, a statikai hi-

ányosságok kezelésének elmulasztásából eredő károkra,
illetve a szakszerű dúcolás (merevítések és kitámasztá-
sok) elmulasztására, az építmény alatti átvezetésekre,
valamint ezzel összefüggő aláfalazásokra (aláfogásokra)
visszavezethető károkra;
Jelen különös feltétel alapján:
– aláfalazások (aláfogások): a meglévő építményeken

olyan építési műveletek, amelyeket megerősítés vagy
be- és átépítés miatt teherviselő szerkezeteken végez-
nek (ideértve a pillérek vagy oszlopok kicserélését
vagy készítését, a meglévő építményeknek új alapozás
készítését vagy a meglévő alapozás megerősítését).

– építmény alatti átvezetések: olyan építési műveletek,
amelyek egy építmény alatt készülnek, vagy egy épít-
ményt kereszteznek (pl. meglévő épületek alatti ala-
gutak, csatornaátvezetések, közműalagutak);

s. építési-szerelési tevékenységből eredő károkra, kivéve a
felelős műszaki vezetői és a műszaki ellenőri tevékeny-
ségekből eredő károkat, amennyiben az a biztosítási
szerződésben biztosított tevékenységként megjelölésre
került;

t. olyan tervezési vagy számítási módszerek alkalmazásból
származó károkra, amelyek a tudomány és technika is-
mert szabályainak megfelelően nem lettek kellően kipró-
bálva;

u. alagutak, gátak (magában foglalva a védőgátakat, zsili-
peket), kikötői építmények, repülőterek, hulladékkal
kapcsolatos létesítmények tervezéséből eredő károkra;

v. gazdasági reklámtevékenységgel összefüggésben kelet-
kező károkra;
Jelen különös feltétel alapján gazdasági reklámnak mi-
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nősül minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megje-
lenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalom-
képes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítha-
tó természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (továbbiakban:
áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybe-
vételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben
a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerű-
sítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irá-
nyul;

w. a hivatalos közműtérképek hibájából eredő károkra;
x. ásatásokkal, műemléki értékekkel kapcsolatos károkra;
y. beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti áttervezés kö-

vetkeztében felmerülő károkra;
z. esztétikai és korszerűségi hibából származó károkra;
aa. próbaüzem elmulasztásából eredő, illetve próbaüzem

alatt bekövetkező károkra;
ab. áremelkedésből származó többletköltségekre;
ac. tőkebefektetések káraira (kamatfizetést is beleértve);
ad. jelzálogjogra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő

károkra;
ae. engedélyköteles tevékenység esetén az engedély nélkül

(engedély kiadása előtt, visszavonása, felfüggesztése, szü-
netelése alatt) végzett tevékenységgel okozott károkra;

af. a nyilvántartásba (névjegyzékbe) vételhez kötött tevé-
kenységek végzése esetén a nyilvántartásba vételt meg-
előzően és a nyilvántartásból való törlést követően foly-
tatott tevékenységgel okozott károkra;

ag. a kamarai tagsághoz kötött tevékenységek végzése esetén
a kamarába felvételt megelőzően és kamarai tagság szü-
netelése, felfüggesztése alatt, kamarai tagság megszűné-
sét követően folytatott tevékenységgel okozott károkra;

ah. a biztosított tevékenység szüneteltetése, felfüggesztése
alatt, a tevékenység megszüntetése után végzett tevé-
kenységgel okozott károkra;

ai. az elmaradt vagyoni előnyre;
aj. tervezői művezetés körében okozott károkra, amennyiben

a biztosított a művezetést nem a saját tervei alapján végzi.

3.2. A biztosító csak kiegészítő feltételek alapján, az ezekre
meghatározott külön díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. egyszerű bejelentéssel építhető lakóingatlanok tervezésé-

re és tervezői művezetésére;
b. beruházás-lebonyolítói, mérnök szaktanácsadási, függet-

len mérnöki tevékenységre.
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TFF1 – RETROAKTÍV FEDEZET KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELE

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biz-

tosítási szerződés kockázatviselés kezdetét megelőző, a biztosítási ajánla-

ton megjelölt időszak alatt, de legfeljebb a szerződés megkötését megelő-

ző öt éven belül okozott és bekövetkezett, de a szerződés hatálya alatt be-

jelentett biztosítási eseményekre. Jelen kiegészítő feltétel alapján sem ter-

jed ki a biztosítási fedezet azon biztosítási eseményekre, melyeket a bizto-

sított a szerződés hatályba lépése előtt ismert, vagy ismernie kellett, illetve

más biztosítás által fedezett biztosítási eseményekre.

Jelen kiegészítő feltétel alapján bejelentett biztosítási ese-
mény esetén a biztosító a szolgáltatását a biztosítási szerző-
dés első évének fedezetére vonatkozó kártérítési limittel
megegyező limitösszegig és azon belül teljesíti.

TFF2 – UTÓFEDEZET KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELE

Jelen kiegészítő feltétel alapján kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra

is, melyeket a biztosított a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, de a

kár bekövetkezése, illetve bejelentése a biztosító részére a szerződés meg-

szűnését követő, a biztosítási ajánlaton megjelölt időszak alatt, de legfel-

jebb öt éven belül megtörtént.

Amennyiben az utófedezet nem a biztosítási szerződés létrejöttekor, ha-

nem azt követően kerül megkötésre, a fedezet csak azon károkra terjed ki,

amelyeket a biztosított azon időszakban okozott, amikor a biztosítási szer-

ződés az utófedezettel kiegészítésre került.

Jelen kiegészítő feltétel alapján bejelentett biztosítási ese-
mény esetén a biztosító a szolgáltatását a biztosítási szerző-
dés utolsó évének fedezetére vonatkozó kártérítési limittel
megegyező limitösszegig és azon belül teljesíti.

TFF3 – EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL ÉPÍTHETŐ
LAKÓINGATLANOK TERVEZÉSÉNEK ÉS TERVEZŐI
MŰVEZETÉSÉNEK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELE

Jelen kiegészítő feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a lakó-

épület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.

rendeletben szabályozott egyszerű bejelentéssel építhető lakóingatlanok

tervezése és tervezői művezetése, a rendeletben meghatározott feltételek-

nek megfelelően.

Kizárólag jelen kiegészítő feltételben rögzített tevékenység vonatkozásá-

ban kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra is, melyeket a biztosított a

biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, de a kár bekövetkezése, illetve

bejelentése a biztosító részére a szerződés megszűnését követő három

éven belül megtörtént (utófedezet).

Amennyiben a biztosítási szerződés jelen kiegészítő feltétel
mellett tartalmazza a TFF2 UTÓFEDEZET KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTE-
LÉT is és annak mértéke eltér jelen kiegészítő feltételben
szabályozottól, abban az esetben az utófedezet mértéke a
jelen kiegészítő feltételben szabályozott tevékenységre vo-
natkozóan, a jelen kiegészítő feltételben szabályozott és a
TFF2 kiegészítő feltétel szerint meghatározott időszak közül
a magasabb.
Jelen kiegészítő feltételben rögzített utófedezet alapján bejelentett biztosí-

tási esemény esetén a biztosító a szolgáltatását a biztosítási szerződés utol-

só évének kombinált limitén belül, a biztosítási szerződésben jelen kiegé-

szítő biztosításra vonatkozó szublimit összegéig teljesíti.

TFF4 – BERUHÁZÁS-LEBONYOLÍTÓI, MÉRNÖK
SZAKTANÁCSADÁSI, FÜGGETLEN MÉRNÖKI
TEVÉKENYSÉG KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELE

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biz-

tosított beruházás-lebonyolítói, mérnök szaktanácsadási és független mér-

nöki tevékenységeire is.

Jelen kiegészítő feltétel alapján biztosított tevékenységek:

1. Beruházás-lebonyolítói tevékenység
Jelen kiegészítő feltétel alapján beruházás-lebonyolítói tevékenységnek ki-

zárólag az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése kere-

tében az építtető általános beruházás-lebonyolítói jogosultságokkal rendel-

kező megbízottjaként végzett alábbi feladatok minősülnek:

a. szerződések megkötése az építtető nevében;

b. a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatáro-

zása, az ezzel kapcsolatos döntések előkészítése;

c. szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv,

megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése, az építőipari kivitelezési te-

vékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszer-

zése;

d. a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (ráfordítások, árin-

dex, megtérülési mutatók, hozamok);

e. a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókal-

kulációs elemzések készítése;

f. a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő

módon és mértékben történő elkészíttetése;

g. a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasz-

tása és tevékenységük koordinációja;

h. az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása;

i. az árviták rendezése;

j. az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező

részére;

k. közbeszerzéssel járó építési beruházás esetén az építési beruházások

közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályai alapján a beruházás

lebonyolító részére további, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban

megállapított feladatok.

2. Mérnök szaktanácsadási tevékenység
Jelen kiegészítő feltétel alapján mérnök szaktanácsadási tevékenységnek

minősül az okleveles mérnök szakirányú felsőfokú végzettséghez kötött

szaktanácsadói feladatok magas szakmai színvonalú értékelése, ennek

alapján objektív alapokon történő következtetések levonása, a megbízás

tárgyára vonatkozóan több alternatíva kidolgozása, gazdaságossági, mű-

szaki szempontok alapján a legoptimálisabb megoldás felvázolása.

3. Független mérnöki tevékenység
Jelen kiegészítő feltétel alapján független mérnöki tevékenységnek minősül

az építtető vagy a beruházás-lebonyolító megbízásából a beruházások le-

bonyolítása során mérnöki szaktudást igénylő feladatok ellátása érdekében

a FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) irányelvei szerint

eljáró tanácsadó mérnök tevékenysége.

A jelen kiegészítő fedezet alapján a VFÁSZF-ben és a különös
feltételek 3.1. pontjában meghatározottakon túl, nem terjed
ki a biztosító kockázatviselése az alábbiakra:
a. a szakmai szolgáltatás árának, illetve díjának tárgyában

kialakult vita következtében előterjesztett károkra;

KIEGÉSZÍTŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
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b. biztosított közreműködőinek (pl. alvállalkozók, teljesítési
segédek), illetve a közreműködők (pl. alvállalkozók, telje-
sítési segédek) által a biztosítottnak okozott károkra;

c. a biztosítási szerződésre vonatkozó tanácsadással kapcso-
latos károkra;

d. olyan károkra, ahol a biztosított vállalkozási szerződés ke-
retében valamely eredmény létrehozására vállal kötele-
zettséget, így különösen a kivitelezésből származó károkra;

e. könyvviteli szolgáltatási, ügyvédi, ingatlanértékbecslői,
közvetítői tevékenységből származó károkra;

f. pénzkezelés, számlavezetés körében elkövetett mulasztás
miatt bekövetkezett károkra;

g. hibajegyzék elkészítésének (elkészíttetésének) elmulasz-
tásából eredő károkra;

h. rejtett hibákra vonatkozó szavatossági igények érvénye-
sítésének elmulasztásából származó károkra;

i. a beruházás realizálásnak időtartamára vagy határidejé-
re, valamint a beruházás megtérülésére vonatkozó bizto-
sítotti nyilatkozatból származó károkra;

j. gazdasági tervekben (költségvetésben) előforduló szám-
szaki hibából származó károkra;

k. pontos számítást nélkülöző, logikusan levezethető eljárás
nélkül, kizárólag becslésből származó károkra;

l. a biztosított feladatának teljesítéséhez szükséges doku-
mentáció alapadataiban előforduló hibából, hiányosság-
ból, pontatlanságából származó károkra, valamint a biz-
tosított megbízója által jóváhagyott kalkulációs képlet
hibája miatt bekövetkező károkra;

m. azokra a károkra, amelynek közvetlen vagy közvetett oka
az, hogy a biztosított megbízója által a biztosított részére
szolgáltatott adatok, információk, hibásak, hiányosak,
pontatlanok vagy a valóságnak nem megfelelőek voltak;

n. hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott
műszaki-gazdasági megoldás által okozott károkra,
amennyiben azt a megbízó elfogadja;

o. késedelemből, valamint kötbérigény érvényesítésének el-
mulasztásából származó károkra;

p. tisztán pénzügyi veszteségre.

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól,
illetve előzményszerződés esetén a korábban
alkalmazott Tervezői felelősségbiztosítás
Különös Szerződési Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt.
Tervezői felelősségbiztosításának korábbi feltételeitől, vala-
mint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több
ponton eltérnek.
Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a
biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosí-
tási szerződésben alkalmazott kizárásokat a jelen szerződési
feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartal-
mazza.
A jelen szerződési feltétel az egyes fejezetek sorrendiségé-
nek változásán túl az alábbi pontokban tér el a korábbi ver-
ziótól:
– biztosított tevékenységek pontosításra kerültek;
– pontosításra került a biztosítási esemény fogalma;
– pontosításra került a kizárt károk köre;
– új kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek kerültek rög-

zítésre:
TFF1 – Retroaktív fedezet kiegészítő feltétele;
TFF2 – Utófedezet kiegészítő feltétele;
TFF3 – Egyszerű bejelentéssel építhető lakóingatlanok ter-
vezésének és tervezői művezetésének kiegészítő feltétele;
TFF4 – Beruházás-lebonyolítói, mérnök szaktanácsadási,
független mérnöki tevékenység kiegészítő feltétele.


