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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó általános és különös szerződési 
feltételekben, az ügyféltájékoztatóban és az adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A vállalakozói felelősségbiztosítás kis- és középvállalkozások részére összeállított különböző felelősségbiztosítási elemeket tartalmazó 
biztosítás. A felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított által okozott jellemzően dologi és személyi sérüléses károkra, valamint a személyi 
sérüléssel kapcsolatban támasztott sérelemdíj iránti igényekre, amelynél károsult lehet például a biztosítottal szerződésben nem álló személy, 
a biztosított szerződéses partnere, vagy a biztosított munkabalesetet szenvedő munkavállalója. Egyes felelősségbiztosítások ettől eltérően is 
rendelkezhetnek.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓	 Alapfedezet az általános felelősségbiztosítás, mely 

szerződésen kívül okozott személyi sérüléses és dologi 
károk, valamint személyi sérüléssel kapcsolatban 
támasztott sérelemdíj iránti igények megtérítése alól 
mentesíti a biztosítottat.

Választható kiegészítő biztosítások:
Szolgáltatói felelősségbiztosítás: szolgáltatás teljesítése 
során vagy hibás teljesítésével okozott személyi sérüléses 
és dologi károk valamint személyi sérüléssel kapcsolatban 
támasztott sérelemdíj iránti igények.
Munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkáltatót mentesíti a 
munkabalesetekért fennálló munkajogi kártérítési felelősség 
alól.
Termékfelelősség-biztosítás: hibás termékekkel okozott sze-
mélyi sérüléses és dologi károk, valamint személyi sérüléses 
sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a termék gyártóját.
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás környezetszeny-
nyezéssel, illetve a környezet igénybevételével okozott 
személysérüléses és dologi károk megtérítése és a személyi 
sérüléses károk.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelős-
ségbiztosítása: a biztosított a közbeszerzési tevékenységre 
irányadó szakmai szabályok megszegésével a megbízójának 
okozott tisztán pénzügyi veszteségek.
Bérlői felelősség: megtérülnek a biztosítási szerződésben 
megjelölt ingatlan bérlőjeként a bérbeadó tulajdonában lévő 
ingóságaiban és ingatlanában okozott dologi károk.
Bérbeadói felelősség: ingatlan, vagy gépek, műszaki 
eszközök, illetve egyéb használati tárgyak bérbeadójaként a 
bérlőnek a bérleti szerződés megszegésével okozott, dologi 
károk.
Munkavállalói felelősség: a biztosított által a munkáltatójának, 
a munkaviszonyából származó kötelezettség megszegésével 
okozott személyi sérüléses, és dologi károk, illetve személyi 
sérüléses kárral összefüggő sérelemdíj iránti igények.
További lehetőségek a biztosítási fedezet bővítésére:

iskolák felelősségbiztosítása
a biztosítás területi hatályának kiterjesztése
rendezvényszervezői felelősség
alvállalkozók, megbízottak biztosítása
közigazgatási jogkörben okozott károk
haszonállat tartóként okozott károk
letétbe helyezett, megőrzésre vagy feldolgozásra átvett 
tárgyakban okozott károk biztosítása
kivitelezők számára egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységre szóló felelősségbiztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?
	 Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben 

meghatározott biztosítási eseményektől eltérő 
káresemények (pl. a tisztán pénzügyi veszteségek).

	 Nem biztosítottak az általános szerződési feltételek 
kizárásokat felsoroló pontjában meghatározott 
események, így például a szándékosan és/vagy 
súlyosan gondatlanul okozott károk.

	 Nem biztosítottak a különös biztosítási feltételekben, 
az egyes biztosítási eseményekkel kapcsolatban 
feltüntetett további kizárások.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
	 A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott 

biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakra 
szóló biztosítási összeg erejéig teljesíti a biztosítási 
szolgáltatást.

	 A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés 
hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb 
a szerződés megszűnését követő 30 napon belül 
bejelentett károkra terjed ki.

	 A biztosítás csak a területi hatályon belül okozott és 
bekövetkező károkra vonatkozik.

	 A kár egy részét Ön viseli, ha a szerződés önrészt 
tartalmaz.

	 A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége 
alól, például

a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség 
szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése,
a közlési és változás bejelentési kötelezettség 
megsértése esetén, vagy
ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel 
vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos 
kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények 
kideríthetetlenekké válnak.
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– Önnek szerződéskötéskor tájékoztatnia kell a biztosítót a szerződéskötést megelőzően történt károkról, valamint a biztosító által 

feltett feltett kérdésekre teljeskörűen és a valóságnak megfelelően válaszolni kell.
– Ha az adataiban változást történik, azt kellő időben jeleznie kell.
– A biztosítási díjat időben kell megfizetni.
– Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
– Ha kára következik be, azt legfeljebb 30 napon belül be kell jelentenie a biztosítónak.
– Meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha a kárral kapcsolatban más-

honnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult, valamint a biztosító rendelkezésére kell bocsátani a szükséges dokumentumokat.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 A Biztosító azokra a kártérítési igényekre szolgáltat, amelyeket megalapozó káreseteket Magyarország területén okozták és azok 

Magyarország területén következtek be. A felek külön díj ellenében megállapodhatnak a területi hatály kiterjesztésében.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30 napon belül kell megfizetni.
A biztosítási díj a biztosítási időszakra vonatkozóan előre, egy összegben jár, amit Ön a biztosítóval történő megállapodás alapján 
éves, féléves, negyedéves ütemezés szerint is megfizethet.
A biztosítási díj megfizetése különböző módokon történhet, pl. csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás vagy átutalás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő az esedékes 
biztosítási díjat időben megfizeti. Ha a szerződést határozott időre kötötték, akkor a szerződés az időtartam lejártával szűnik meg. 
Határozatlan időre kötött szerződés esetében a kockázatviselés a szerződés megszűnésével ér véget.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül 
ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és 
megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan tartamra kötött biztosítást Ön a biztosítási időszak végére, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A felmondásnak az 
évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz be kell érkeznie.
A szerződés megszűnésének egyéb esetei:

díjfizetési kötelezettség elmulasztása,
a biztosítási érdek megszűnése (például a biztosított vagyontárgy eladásra kerül),
lehetetlenülés (a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, például a biztosított vagyontárgyat ellopták)
közös megegyezés,
a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondása,
a kockázat jelentős növekedése esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása vagy válasz nélkül hagyása esetén, a 
módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha erre a következményre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta.
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