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általános biztosítási feltételeihez tartozó közös záradékokkal, illetve a szolgáltatás-felelősségbiztosításhoz
tartozó alábbi különös záradékkal:
- az erőművi tevékenységgel okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre vonatkozó záradékkal.
- szerelési záradékkal.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik
legnagyobb biztosítócsoportjának tagja. Kapcsolatrendszere révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki
ügyfelei növekvő és mind összetettebb igényeit. A
társaság ügyfelei kedvező, értékarányos árakat, korszerű szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes körű biztosítási kínálatot,
jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak.
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek szolgáltatás felelősségbiztosítási termékünk jellemzőit.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
a) Szolgáltatás:
− a biztosított által kötött szerződés alapján, a biztosított üzletszerű tevékenysége körében,
− a szükséges jogosultság birtokában, ellenszolgáltatás fejében végzett olyan tevékenység, amely
árubeszerzéssel és/vagy építési beruházással nem
jár, és
− amely tevékenységet természetes személy biztosított esetén maga a biztosított, nem természetes
személy biztosított esetén a biztosított azon munkavállalója vagy tagja végzi, aki a tevékenység
végzéséhez a szükséges jogosultsággal (hatósági
vagy más engedély, illetve végzettség stb) rendelkezik.
Ahhoz, hogy egy tevékenység a jelen különös
biztosítási feltételek értelmében szolgáltatásnak
minősüljön, a fenti felsorolás valamennyi elemének
fenn kell állnia.
b) Üzletszerű tevékenység: olyan tevékenység, amelyet a biztosított jövedelem- vagy nyereségszerzés
céljából, ellenszolgáltatás fejében rendszeresen
végez.
c) Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés idején nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek.
d) Erőművi tevékenység: villamos energia fejlesztése,
beleértve a villamos energia előállítása során keletkező más energia előállítását is (hőenergia, hulladék hő).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum
együttesen tartalmazza a szolgáltatás felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételekre vonatkozó
ügyfél-tájékoztatót, valamint a felelősségbiztosítás
különös biztosítási és záradéki feltételeit (a továbbiakban együttesen: különös biztosítási feltételek).
A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes
szabályozást a felelősségbiztosítások közös kárbiztosítási feltételeit tartalmazó általános biztosítási feltételek, az egyes felelősségbiztosítási kockázatokra
vonatkozó különös, valamint a zátradéki feltételek
(mint a kárbiztosítási szerződések szerződési feltételei)
együttesen tartalmazzák, amelyek rögzítik azt is, hogy
milyen típusú dologi károkozás, illetve mely típusú
személyiségi jogsértés esetén van a biztosítónak helytállási kötelezettsége.
A különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra az általános biztosítási feltételek, míg a különös biztosítási feltételek az általános biztosítási
feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös
biztosítási feltételek és kiegészítő biztosítási feltételek (záradékok) rendelkezései az irányadók.
Az általános szerződési feltételeket az ajánlat (díjtájékoztató) egészíti ki, és teszi teljessé a felek között
létrejött felelősségbiztosítási szerződést.

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
1.1. A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül a biztosított által
− a biztosított tevékenység keretében
− a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
teljesítése során
− a szerződéses partnerének vagy a partner munkavállalójának
− a jelen különös biztosítási feltételekben meghatározott típusú szerződésszegéssel okozott kár és
személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérelme) miatt bekövetkezett nem vagyoni sérelem,
− amely megtérítéséért a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik,
− és amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve
biztosítással nem fedezett kárnak/nem vagyoni sérelemnek.

A jelen különös biztosítási feltételek értelmében a
biztosító kockázatviselése a szerződésszegés körében kizárólag a szerződés hibás teljesítésével okozott kárra/nem vagyoni sérelemre terjed ki.
A különös biztosítási feltételek értelmében biztosított
tevékenység a biztosítási szerződésben meghatározott, illetve utóbb, de még a károkozás/személyiségi
jogsértés időpontját megelőzően az adatközlőn (díjtájékoztatón) bejelentett és a biztosító által fedezetbevont szolgáltatás.
A biztosítási alapfedezet – igény szerint, ha a kockázatvállalás során megismert információk alapján
lehetőség van rá, pótdíj ellenében - az alábbiak szerint
terjeszthető/bővíthető ki a felelősségbiztosítások
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e) munkáltatói, szakirányú oktatást folytatók tevékenysége körébe tartozó, illetőleg az egyéb
szervezett munkavégzés keretében természetes
személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan károkra/nem vagyoni sérelemre, amelyek károsultja/sérelmet szenvedett fél a munkavállaló vagy
a foglalkoztatott,

1.2. Jelen különös biztosítási feltételek értelmében
szerződéses jogviszonynak minősül a biztosítottal
közvetlen és a szerződéses láncon keresztül megvalósuló közvetett szerződéses kapcsolat is, és szerződéses
partnernek minősül az a személy, akivel a biztosított
közvetlen vagy a szerződéses láncon keresztül közvetetten szerződéses kapcsolatban áll.

f) a szerződésben foglalt szolgáltatást meghaladó
tevékenységgel okozott károkra/nem vagyoni
sérelem,

1.3. Jelen különös biztosítási feltételek értelmében a
biztosítási fedezet kiterjed a közvetett szerződéses
kapcsolat révén - szerződéses partnernek minősülő szolgáltatás igénybevevőjének a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszegéssel okozott kárára/nem vagyoni sérelemére.

g) a szolgáltatás ára, illetve díja tárgyában kialakult vita következtében előterjesztett károkra,
h) szavatossági és jótállási igényekre,
i)

bármely közüzemi szolgáltatással, így különösen, de nem kizárólagosan víz, gáz, elektromos
áram, távhőszolgáltatás és csatornaszolgáltatási tevékenységgel okozott, károkra/nem vagyoni
sérelemre,

j)

az építési/szerelési tevékenységből eredő károkra/nem vagyoni sérelemre,

1.4. A jelen különös biztosítási feltételek értelmében
a biztosító kockázatviselése a szerződésszegés körében kizárólag a szerződés hibás teljesítésével okozott
kárra/nem vagyoni sérelemre terjed ki.
1.5. A biztosító helytállási kötelezettsége csak
akkor következik be, ha az 1.1. pontban felsorolt
valamennyi feltétel fennáll.
1.6.

k) valamely ingatlanban az alátámasztások gyengítése, eltávolítása, rezgése vagy megépítésének
elmulasztása miatt bekövetkező károkra/nem
vagyoni sérelemre,

Biztosított tevékenység

Jelen különös biztosítási feltételek értelmében biztosított tevékenység a biztosítási szerződésben meghatározott, illetve utóbb, de még a károkozás időpontját
megelőzően az adatközlőn bejelentett és a biztosító
által fedezetbevont szolgáltatás.

l)

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI

n) fuvarozói-, szállítmányozási- és raktározói tevékenység folytatásával okozott károkra/nem vagyoni sérelemre,

m) a légi, vízi-, vasúti- és kötöttpályás közlekedési
tevékenység folytatásával továbbá ilyen járművek vagy infrastruktúra üzemeltetésével okozott
károkra /nem vagyoni sérelemre,

A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása
során biztosított lehet a biztosítási szerződésben (kötvényen) név szerint feltüntetett személy, aki üzletszerű
tevékenysége körében szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés(eke)t köt, és e szerződés(ek) alapján a
szolgáltatást maga teljesíti.

o) erőművi tevékenység folytatásával okozott károkra/nem vagyoni sérelemre,
p) daruzási tevékenységgel okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre,
q) raktározási tevékenységre,
r) a szolgáltatás tárgyában okozott károkra, ha a
biztosított (vagy akinek a magatartásáért felelősséggel tartozik) a szolgáltatás tárgyát a biztosított és a károsult közötti szerződés
teljesítésének befejezése előtt (átadás-átvétel) a
károsultra átruházta (kiszámlázta).

3. BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBŐL KIZÁRT
KÁROK/NEM VAGYONI SÉRELEM
A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki:
a) a szerződésen kívül, harmadik személyeknek
vagy a szolgáltatás igénybevevőjének okozott
károkra/nem vagyoni sérelemre,

4.

b) a szerződés teljesítése során a szerződő fél vagy
szolgáltatás igénybevevőjének vagyonában
okozott olyan károkra, amely nem a szerződéses
kötelezettségek megszegése miatt következett
be,

A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során
a biztosítás díjalapja a biztosított által nyújtott szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel
a) teljes tárgyévi - biztosítási évfordulótól biztosítási
évfordulóig tartó időszakra vonatkozó - értéke (határozatlan tartamú biztosítás esetén)
b) a biztosítási időszakra eső értéke (határozott tartamú biztosítás esetén).

c) a szolgáltatás teljesítésének elmaradásából
eredő károkra/nem vagyoni sérelemre,
d) a késedelmes szolgáltatásból eredő károkra/nem vagyoni sérelemre,
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5.

A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE

7.

A kárbejelentéshez - az általános biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően - minden esetben csatolni kell:
− a biztosított és a károsult közötti jogviszony vagy
szerződéses láncolat fennállását és az annak tartalmát igazoló okiratokat (pl. szerződést);
− ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz,
akkor a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a
biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó
adatokat kezelje;
− ha a biztosító rendelkezésére bocsátott információ
üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belső utasításokat.

6.

7.1. Jelen különös biztosítási feltételek a felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételeivel együtt
alkalmazandók.
7.2. Eltérés a korábbi szerződéses gyakorlattól:
7.2.1. Szerkezeti változtatás
A különös biztosítási feltétek részét képezi záradékok
szövege is azzal, hogy a biztosítási fedezet kifejezetten
csak akkor terjed ki rájuk, ha ebben a felek írásban
kifejezetten megállapodnak.
7.2.2. A fogalom meghatározásban pontosításra
került, a szolgálatás fogalmának meghatározása az
alábbiak szerint:
„a szükséges jogosultság birtokában, ellenszolgáltatás
fejében végzett olyan tevékenység, amely árubeszerzéssel és/vagy építési beruházással nem jár”

A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE

Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során
súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, ha a biztosított vagy akinek a magatartásáért
felelősséggel tartozik

7.2.3. A biztosítási esemény pontosításra került:
A különös biztosítási feltételek értelmében szerződéses
kapcsolatnak minősül a közvetlen és a szerződéses
láncon keresztül megvalósuló közvetett szerződéses
kapcsolat is.

a) jogosultsághoz (engedély, bejelentés, nyilvántartásba vétel stb.) kötött tevékenységet jogosultság nélkül vagy az abban meghatározott
feltételek hiányában végzett,
b) a jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és/vagy tárgyi feltételek, továbbá
biztonsági felszereltség hiányában végezte tevékenységét,

A különös biztosítási feltételek értelmében a biztosítási
fedezet kiterjed a közvetett szerződéses kapcsolat
révén szerződéses partnernek minősülő szolgáltatás
igénybevevőjének a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszegéssel okozott károkra/nem vagyoni
sérelemre.

c) a kárt/nem vagyoni sérelmet a szolgáltatásra
vonatkozó előírások kirívóan súlyos megsértésével okozta,

A biztosítási fedezet körében változás nem történt,
azonban kiemelésre került, hogy a biztosított által
nyújtott szolgáltatás szerinti tevékenység tárgyát
képező dolgokban bekövetkezett károk is a fedezet
részét képezik.

d) a kárt/nem vagyoni sérelmet a foglalkozási
szabályok súlyos megsértésével okozta,
e) a kárt/nem vagyoni sérelmet ittas állapotban
vagy bódulatot keltő szer hatása alatt, ezzel az
állapotával összefüggésben okozta, vagy ez az
állapota a kár bekövetkezésében, személyi sérülésben közrehatott,

7.2.4. Új kizárás és új záradék

f) a károkozó/személyi sérülést okozó magatartás
észlelése után kármegelőzési vagy kárenyhítési
kötelezettségét az erre vonatkozó szabályokat
gondatlanul és súlyosan megsértve megszegte,

A kizárások köre a daruzási tevékenységgel okozott
károk vonatkozásában bővült, azonban lehetőség van
ezen kockázat záradékkal történő biztosítási fedezetbe vonására.

g) a kárt/nem vagyoni sérelmet a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár/nem
vagyoni sérelem bekövetkezte előtt a szükséges
intézkedéseket annak ellenére sem tette meg,
hogy a biztosító, illetve harmadik személy a káresemény, személyi sérülés bekövetkezésének veszélyére figyelmeztette, és az adott helyzetben
elvárható lett volna a szükséges intézkedések
megtétele.

Új rendelkezés a raktározási tevékenységre vonatkozó
kizárás.
7.2.5. Kizárások pontosítása dőlt betűvel:
-

-
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7.2.6. A biztosítási díj alapja bruttó árbevétel helyett a
nettó árbevétel lett.

ZÁRADÉKOK

7.2.7. Változtak a mentesülési szabályok:

A FEDEZET KITERJESZTÉSE ERŐMŰVI TEVÉKENYSÉGRE (J61)

-

A korábbi szerződési feltételtől eltérően a mentesülési okok felsorolása exemplifikatív, példálózó
jellegű lett.

-

A különös biztosítási feltételekben a biztosító mentesülési szabályai a korábbi szerződési feltételekhez képest szélesebb körben kerültek
meghatározására. A biztosító mentesülése a biztosított mellett az olyan személy súlyosan gondatlan
magatartása következtében is bekövetkezik, akinek a magatartásáért a biztosított felelőséggel
tartozik.

-

Mentesülési okként a z engedélyhez kötött tevékenységek esetén általánosabban a jogosultság
birtoklásának hiánya vagy ezen feltételek nem teljesítése került megjelölésre.

-

az f) pont az alábbiakra módosult:

A jelen kiterjesztő záradék alapján - felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése
ellenében - a szolgáltatás felelősségbiztosítás különös
biztosítási feltételei az alábbiak szerint módosulnak:
1. A különös biztosítási feltételekben meghatározottakon kívül biztosítási esemény az a kár/nem vagyoni
sérelem bekövetkezése is, amelyet a biztosított erőművi tevékenység folytatásával okozott, és amely kár
megtérítéséért /nem vagyoni sérelem miatt igényelt
sérelemdíj megfizetéséért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kötelezettséggel tartozik.
2. A különös biztosítási feltételek „az erőművi tevékenység folytatásával okozott károkra/nem vagyoni
sérelemre” vonatkozó kizárása jelen záradék alkalmazása esetén hatályát veszti.

a károkozó/személyi sérülést okozó magatartás
észlelése után kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét az erre vonatkozó szabályokat gondatlanul és súlyosan megsértve megszegte,
-

3. A Szolgáltatás felelősségbiztosítási fedezetnek a
jelen záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő a
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.

a g) pont az alábbiakra módosult:
a kárt/nem vagyoni sérelmet a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár/nem vagyoni sérelem bekövetkezte előtt a szükséges
intézkedéseket annak ellenére sem tette meg,
hogy a biztosító, illetve harmadik személy a káresemény, személyi sérülés bekövetkezésének veszél figyelmeztette, és az adott helyzetben
elvárható lett volna a szükséges intézkedések
megtétele.

4. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei és a Szolgáltatás felelősségbiztosítás különös
biztosítási feltételei az irányadók.

DARUZÁSI ZÁRADÉK (IAO)

7.2.8. Eltérés a jogszabályban előírtaktól

1. Jelen kiterjesztő záradék alapján -a felek erre
vonatkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj
fizetése ellenében – a Szolgáltatás felelősségbiztosítási fedezet vonatkozásában a biztosítási fedezet
kiterjed a biztosítási szerződésben kifejezetten meghatározott biztosított tevékenység végzéséhez szükséges
daruzási tevékenység során bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelmekre.

A jelen különös biztosítási feltételekben a biztosító
mentesülésének esetei a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően, szélesebb
körben kerültek kikötésre.
A különös biztosítási feltételek értelmében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően
szerződéses jogviszonynak minősül a közvetlen és a
szerződéses láncolaton keresztül nyújtott szolgáltatás
esetén megvalósuló közvetett szerződéses kapcsolat
is.

2. A különös biztosítási feltételek szerinti kizárás, mely
szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed
ki a daruzási tevékenységgel okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre, jelen záradék alkalmazása esetén
hatályát veszti.

A különös biztosítási feltételek értelmében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően
a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állónak minősül a biztosítottal szerződési láncon keresztül közvetett szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatás
igénybevevője is.

3. Jelen záradék alkalmazása során a biztosító
helytállási kötelezettsége nem terjed ki
a) a szállítás vagy raktározás/tárolás során keletkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;
b) a csomagolás hiányosságaiból keletkező károkra/nem vagyoni sérelemre;

7.3. A biztosítási fedezet terjedelme, és a biztosítási
szerződés egyéb részei változatlanul maradtak.
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c) a daruzott dolog belső tulajdonságaival összefüggő károkra/nem vagyoni sérelemre, melyek folytán
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a daruzott dologban törés, rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás vagy ezekhez hasonló más károk/nem vagyoni sérelem keletkeztek,
amennyiben azok nem balesetszerű (biztosítási)
esemény következményei;

2. A szolgáltatás felelősségbiztosítási fedezet különös biztosítási feltételeinek azon kizárása, mely szerint
a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki az
építési-, szerelési tevékenységgel okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre, jelen záradék hatálya alá tartozó
építési/szerelési tevékenység vonatkozásában nem
alkalmazandó.

d) a nem megfelelő teherbírású talajon történő letalpalásból, emelésből eredő károkra/nem vagyoni
sérelemre;

3. A biztosító helytállási kötelezettsége jelen záradék
vonatkozásában nem terjed ki:

e) épület vagy építmény bontására, de nem kizárt a
lebontott építmény törmelékeinek rakodása;

a) egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületekhez
kapcsolódó építőipari kivitelezési tevékenységekre;

f) bontott anyag, törmelék, bármilyen szemes rakomány fel-, vagy lerakodása során a rakomány tömege, vagy ráhullása kapcsán, vagy a rakomány
jellegéből eleve eredő túlzott erejű lezuhanása
miatt a szállítójárműben keletkezett kárigényekre;

b) a megmunkálásra/szerelésre beszállított anyagokhoz, rész-/félkész termékekhez/alkatrészekhez,
vagy ezek szereléséhez/megmunkálásához/megrendeléshez mellékelt adatok vagy dokumentációk hiányából vagy
nem megfelelőségéből/pontatlanságából/nem a
valós anyagösszetételt, méretet, vagy más szükséges paramétert tartalmazó adataiból eredő igényekre;

g) a biztosított biztosítási szerződésben megjelölt
ténylegesen végzett tevékenysége/biztosított tevékenység végzése alá vont, hibás alkatrészben okozott bármilyen kárigényre/nem vagyoni sérelemre
h) a szolgáltatás tárgyában okozott károkra (beleértve azok bármely elemében/részében/egységében vagy kiegészítőiben
okozott károkra - függetlenül attól, hogy a kivitelezési/beépítési szerződés szerint a beépítés pillanatában kinek a tulajdonában van), amennyiben a
szolgáltatás tárgyát képező árut a szerződő/biztosított (vagy kapcsolt vállalkozásai, vagy
teljesítési segédje, vagy akinek magatartásáért felelősséggel tartozik) értékesítette a szolgáltatás
megkezdése előtt, vagy annak során;
i)

eleve átépítés, bontás alatti részekben okozott
károkra, ezekből származó igényekre;

j)

a speciális és/vagy nagytisztaságú (tiszta tér)
helyeken (pl. de nem kizárólag: műtők, laborok,
nagytisztaságú gyártóterek) végzett tevékenységgel összefüggésben a „tiszta tér” állapottal kapcsolatos károkra/nem vagyoni sérelemre;

c) más termék előállítására, megmunkálására szolgáló gépek /gyártóeszközök/berendezések, valamint gép/gyártóeszköz/berendezés alkatrészek, részek és -szerszámok, mint termékek által gyártott, megmunkált további termékben okozott károkra, valamint a termeléssel, termeléskieséssel,
késve vagy nem termeléssel kapcsolatos károkra/nem vagyoni sérelmekre;
d) a biztosított által összeszerelt (akár átvetetett,
akár még nem) gyártó gép hibás teljesítése, hibás
terméke miatt hibásan működése és ezzel hibás
munkadarab gyártása és ezzel a megrendelőnek
okozott károkra, termeléskiesésre;
e) a hőkezelés/felületkezelés/megmunkálás során
keletkezett deformációkból, repedésekből eredő
igényekre, valamint normalizálatlan acélok deformációjából, illetve repedéséből eredő igényekre

k) a munkálatok kapcsán leállt, vagy nem/késve
induló termelés/kereskedés, vagy bármilyen módon a termelésben/kereskedésben bekövetkezett
zavar miatt termelés/kereskedés kieséssel, késve
vagy nem termeléssel/kereskedéssel kapcsolatos
igényekre.

f) felhasznált anyagok újra beszerzésével kapcsolatos igényekre;
g) leállt, vagy nem/késve induló termelés/kereskedés,
vagy bármilyen módon a termelésben/kereskedésben bekövetkezett zavar miatt
termelés/kereskedés kieséssel, késve vagy nem
termeléssel/kereskedéssel kapcsolatos igényekre;

4. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a
Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási
feltételek és a Szolgáltatás felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei az irányadók.

h) a beszerzési nehézségek miatti, vagy áremelkedésből származó többletköltségekre/igényekre;

ÉPÍTÉSI/SZERELÉSI ZÁRADÉK (IAR)
1. Jelen kiterjesztő záradék alapján – a felek erre
vonatkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj
fizetése ellenében – a szolgáltatás felelősségbiztosítási fedezet vonatkozásában a biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási szerződésben kifejezetten
meghatározott biztosított tevékenység végzéséhez
szükséges építési/szerelési tevékenység során okozott
károkra/nem vagyoni sérelmekre.
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i)

kizárólag esztétikai kifogásokból/”hibákból” származó és a funkcionalitást nem befolyásoló igényekre;

j)

vibráció vagy a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása miatt bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;

k) a biztosított biztosítási szerződésben meghatározott ténylegesen végzett tevékenység/biztosított
tevékenység előtti megvizsgálási, hibafeltárási kötelezettség megszegése és/vagy téves, vagy hiányos tájékoztatási miatt bekövetkező károkra/nem
vagyoni sérelemre;
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l)

az esztétikai és korszerűségi hibákból származó
kártérítési igényekre/nem vagyoni sérelemre

v) a záradék hatálya nem terjed ki az alábbi létesítményeken végzett vagy ezekkel kapcsolatos tevékenységre:

m) a biztosított biztosítási szerződésben megjelölt
ténylegesen végzett tevékenység/biztosított tevékenység végzése alá vont, hibás alkatrészben okozott bármilyen kárigényre/nem vagyoni sérelemre;

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
- csak bontási munka,
- foghíjbeépítés,
- alagút és tárnaépítés,
- duzzasztógátak és víztározók,
- kútfúrás, vagy bármilyen kútműveleti tevékenység
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, atomerőművek,
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel, illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák,
- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya
meghaladja a 30%-ot,
- szénhidrogént is feldolgozó üzemekben vagy
bármely erőműben végzett tevékenység.

n) a szolgáltatás tárgyában okozott károkra (beleértve azok bármely elemében/részében/egységében vagy kiegészítőiben
okozott károkra - függetlenül attól, hogy a kivitelezési/beépítési szerződés szerint a beépítés pillanatában kinek a tulajdonában van), amennyiben a
szolgáltatás tárgyát képező árut a szerződő/biztosított (vagy kapcsolt vállalkozásai, vagy
teljesítési segédje, vagy akinek magatartásáért felelősséggel tartozik) értékesítette a szolgáltatás
megkezdése előtt, vagy annak során;
o) eleve átépítés, bontás alatti részekben okozott
károkra, ezekből származó igényekre;
p) az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt
bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;
q) a speciális és/vagy nagytisztaságú (tiszta tér)
helyeken (pl. de nem kizárólag: műtők, laborok,
nagytisztaságú gyártóterek) végzett tevékenységgel összefüggésben a „tiszta tér” állapottal kapcsolatos károkra/nem vagyoni sérelemre;

4. A szerződő fél/biztosított a jelen záradék szerinti
kiterjesztése esetén a szerződő pótdíjat köteles fizetni.
5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a
Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási
feltételek és a Szolgáltatás felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei az irányadók.

r) a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt, továbbá munkaterület alatt és
körüli ponyvázás, takarás és bármilyen módon a
kezelés alá nem vont felületek nyilvánvalóan hiányos és elégtelen, vagy eleve elmulasztott állagmegóvásával kapcsolatos károkra/nem vagyoni
sérelemre;

Allianz Hungária Zrt

s) próbaüzemmel vagy próbaterheléssel összefüggésében bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;
t) földmunka végzéssel kapcsolatos károkra/nem
vagyoni sérelemre;
u) nyílt láng, vagy gyújtásra alkalmas hő használatával kapcsolatban felmerült igényekre;
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