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MKB BIRTOKVÉDELEM MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS
ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI

(FEM1410)

Az általános- és szolgáltatás felelôsségbiztosítás mezôgazdasági vállalkozások számára (a továbbiakban: felelôsségbiztosítás) jelen különös szerzôdési feltételei az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános
szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része, mely a
felelôsségbiztosításokra vonatkozó speciálisan alkalmazandó feltételeket írja le. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei
továbbá a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1.3. A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minôsülnek.
Sorozatkárnak tekintendôk az egyazon károkozói magatartásból, illetve okból eredô, valamint az azonos okra visszavezethetô, de eltérô vagy azonos idôpontokban bekövetkezett károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi,
gazdasági vagy mûszaki vonatkozásban fennáll.

Ha az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410), valamint a jelen különös feltételekben foglalt feltételek egymásnak ellentmondanak, a különös feltételekben foglaltakat
kell érvényesnek tekinteni.

2.1.1. Az általános felelôsségbiztosítás keretében a Biztosító
– a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint
– megtéríti azokat a szerzôdésen kívül okozott
2.1.1.1. személyi sérüléses károkat és
2.1.1.2. dologi károkat, valamint
2.1.1.3. a fenti 2.1.1.1. és 2.1.1.2. pontokban meghatározott
biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíjat,
melyeket a Biztosított a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében okoz, és amelyekért a magyar jog szabályai
szerint felelôsséggel tartozik.

1. Biztosítási esemény
1.1. A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti
kártérítési kötelezettség, és sérelemdíj iránti igény, amelyet a
magyar jog szerint jelen szerzôdés Biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a Biztosítottat a Biztosító
– biztosítási díj fizetése ellenében – jelen feltételben, a különös
feltételekben és a záradékokban meghatározottak szerint
mentesíti.

2.1. Általános felelôsség biztosítás

2.1.2. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából szerzôdésen
kívül okozott kárnak az minôsül, ha
2.1.2.1. a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása
(az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal
összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerzôdéses jogviszonyban, vagy aki nem
igénybevevôje a Biztosított által nyújtott szolgáltatásnak;
2.1.2.2. a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az
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1.2. Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a Biztosított
ellen felhozott nem megalapozott károk elhárításában való
segítségnyújtás költségeinek fedezése.

2. A kockázatviselés tárgya
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általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal
összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban szerzôdéses jogviszonyban van, azonban a kárt nem a
szerzôdés teljesítése során és nem is azzal összefüggésben
okozta.
2.2. Szolgáltatás felelôsség biztosítás
2.2.1. Szolgáltatás felelôsségbiztosítás keretében a Biztosító
– a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint
– megtéríti a Biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése
során, illetve hibás teljesítése következtében a Biztosított szerzôdéses partnereit (a szolgáltatás igénybevevôit) ért azon
2.2.1.1. dologi és
2.2.1.2. személyi sérüléses károkat, valamint
2.2.1.3. az 2.2.1.1. és 2.2.1.2. pontokban meghatározott
biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíjat,
amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint felelôsséggel tartozik.

3. Biztosított kockázatok
Jelen különös feltételek értelmében biztosítási eseménynek
minôsülnek különösen, de nem kizárólagosan a következôkben felsoroltak, mégpedig az alábbi meghatározások szerinti
tartalommal. Az alábbi felsorolás a szerzôdési feltételek jobb
megértését, átláthatóságát szolgálja.

3.3. Ingatlan bérlôjének felelôsségbiztosítása
3.3.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra,
és az ebbôl eredô sérelemdíjra, melyeket a Biztosított az általa
bérelt ingatlanban okoz.
3.3.2. Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése azonban
3.3.2.1. a káresemény miatt az ingatlan bérbeadásának
megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó gazdasági
hátrányokra (pl. termeléskiesés, többletköltség vagy egyéb
veszteség);
3.3.2.2. azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a
bérlô a bérelt ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási
munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, és
azokra a költségekre, melyek a bérlôt ebben az esetben az
eredeti állapot helyreállítása kapcsán terhelik;
3.3.2.3. azon személyek által okozott károkra, akik a
Biztosított bérlôvel kötött szerzôdés alapján használják a
bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, tartozékát
(pl. albérlet);
3.3.2.4. azokrat a károkra, melyek a bérelt ingatlanban az
elhasználódás, kopás és a rendszeres igénybevétel miatt
keletkeztek.
3.3.3. A Biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban
megkötni és a kárbejelentéshez csatolni.
3.4. Bérbeadói felelôsség
3.4.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra,
és az ebbôl eredô sérelemdíjra, melyeket a Biztosított a biztosítási szerzôdésben megjelölt bérlemények bérbeadójaként,
a bérleti szerzôdés megszegésével a bérlônek okoz, és amelyet
megtéríteni köteles.

3.1. Épület- és telektulajdonosi felelôsségbiztosítás
3.1.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított beépített és
beépítetlen (ide nem értve a repülôtereket) telkek ház- és/vagy
telektulajdonosaként, illetve ilyen minôségében (ideértve, bérbeadói, haszonélvezôi minôséget is) okozott károkra.

3.4.2. A Biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és kár esetén, a kárbejelentéshez csatolni.
3.5. Építtetôi felelôsség

3.2.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által üzemeltetett, fenntartott épületekben – ideértve az épület-berendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-,
gázberendezések) tárgyakat – annak helyiségeiben, építményeiben, reklámberendezéseiben okozott dologi károkra és az
ebbôl eredô sérelemdíjra.

3.5.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által építtetôként a saját épületen/ingatlanon végrehajtott építési
munkálatok során okozott károkra, feltéve, hogy a Biztosított
a tervezést, a kivitelezést és az építésvezetést harmadik személynek kiadja.
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3.2. Épületüzemeltetôi felelôsségbiztosítás
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3.10.2. A biztosítási fedezet akkor terjed ki értéktárgyakra,
értékpapírokra és készpénzre, ha a Biztosított azokat elismervény ellenében átvette és a Biztosított a keletkezett kárért
felelôsséggel tartozik.

3.6. Nem önjáró gépek
3.6.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, melyeket
a Biztosított az általa használt és/vagy üzemeltetett nem
önjáró gépekkel (pl. építési munkagép, forgó toronydaru,
egyéb daruk és munkagépek, emelôgépek és egyéb ki- és
berakodást végzô berendezések), azok használata során
okozott.

3.10.3. Fedezi a biztosítás – az 3.11.1. pontban foglaltak szerint – az üzem területén elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károkat, melyeket a Biztosított javítás, bérmunka,
bérfeldolgozás vagy hasonló céllal vett át valamint a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett vagy egyéb
jogcímen felelôs megôrzésében vagy használatában lévô
idegen tárgyakban okozott dologi károkat.

3.7. Gépjármûvek, vontatók, önjáró munkagépek
3.7.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját
tulajdonában lévô vagy általa üzemeltetett, használt, a
kötelezô gépjármû biztosításra vonatkozó szabályok hatálya
alá nem tartozó önjáró munkagépei, lassú jármûvei által
okozott károkra, amelyet a gépjármû a forgalomban való
részvétele nélkül okoz.

3.10.4. Ruhatárban elhelyezett tárgyak elveszésébôl, eltulajdonításából, cseréjébôl eredô kártérítési kötelezettségekre és
sérelemdíj iránti igényekre csak akkor terjed ki a Biztosító kockázatviselése, ha a ruhatár üzemideje alatt azt folyamatosan ôrizték.

3.8.1. A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra melyekért
a Biztosított állattartói minôségében felel, különös tekintettel
a haszonállatok tartásából eredô károkra.
A biztosítási fedezet nem terjed ki, harci kutyák, és vadállatok
tartására.

3.10.5. Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése
azonban
3.10.5.1. számítógépekben, gépjármûvekben keletkezett károkra;
3.10.5.2. a Biztosított üzemterületén tárolt javításra
átvett valamint bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett gépjármûvekben okozott károkra.

3.9. Garázsok és parkolók/parkolóhelyek

3.11. Reklámtáblák által okozott károk

3.9.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját tulajdonú biztosított földterületén létesített garázsok és parkolók/parkolóhelyek karbantartása és üzemeltetése során
okozott károkra, akkor is, ha a területet nemcsak a Biztosított
alkalmazottai, látogatói stb. használják.

3.11.1. A biztosítás fedezetet nyújt az idegen területen kihelyezett reklámcélokat szolgáló berendezések, pl. transzparensek, reklámtáblák, kiállítási polcok, szekrények, fénycsövek által okozott károkra.

3.8. Állatok által okozott károk

3.12. Kiállításokon való részvétel
3.10. Megôrzésre átvett idegen vagyontárgyak (Letét)
3.12.1. A biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított konferenciákon, vásárokon, kiállításokon történô részvétele során
okozott károkra.
3.13. Vagyontárgyak elveszése, sérülése,
megsemmisülése
3.13.1. A biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen
megjelölt limit mértékéig az alkalmazottak, látogatók,
partnerek, ügyfelek személyes vagyontárgyainak elvesztésébôl, sérülésébôl valamint megsemmisülésébôl származó
dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra.
FEM1410

3.10.1. A biztosítás fedezetet nyújt a Biztosítottnál letétbe
helyezett dolgok megsérülésébôl, megsemmisülésébôl, elveszésébôl, eltulajdonításából eredô károkra.
A biztosítási fedezet csak az olyan dolgokban keletkezett
károkra vonatkozik, melyeket
3.10.1.1. a szállóvendég a szobájában helyezett el a biztosítási kötvényen feltüntetett limit mértékéig;
3.10.1.2. a károsult az arra kijelölt lezárt vagy ôrzéssel védett
helyen helyezett el vagy
3.10.1.3. a károsult olyan személynek adott át, akit annak
átvételére jogosultnak tarthatott.
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3.13.2. A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az idegen személyek és
csoportok gyárlátogatása, bejárása során bekövetkezett
károkra is, ideértve az üzemi tevékenység és a gyártott termék
bemutatása során keletkezett károkat.
3.13.3. Leparkolt gépjármûvek dologi kára esetén a fedezet
csak abban az esetben érvényes, ha az üzem bekerített területén parkolóhely áll rendelkezésre vagy az üzem területén
kívül áll megfelelô hely rendelkezésre a parkoláshoz.
3.13.4. A biztosítási fedezet fennállásának további feltétele,
hogy
3.13.4.1. a parkolási terület állandó megfigyelés alatt áll
vagy
3.13.4.2. az üzem területe és a parkoló megfelelô védelemmel felszerelt, idegen személyek használata és belépése ellen,
valamint
3.13.4.3. a parkolás elvárt gondossággal történt és a gépjármûvet a parkolást követôen bezárták.

tottak továbbá a konténerek és gépjármûvek rakományában okozott károk.
3.16. Vezetékekben, kábelekben okozott károk
3.16.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a földvezetékekben,
kábelekben, felszín alatti csatornákban, vízvezetékekben,
gázcsövekben, egyéb vezetékekben, úgymint légvezetékekben, felsô vezetékekben okozott károkra, amennyiben
ezek nem építôipari tevékenység következtében keletkeztek.
3.16.2. A biztosítási fedezet kiterjed a fenti vezetékeken végzett tevékenység során okozott károkra.
3.16.3. A földalatti közmûvekben okozott károkra (pl. villany-,
gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár) a
biztosítási fedezet abban az esetben terjed ki, ha a Biztosított
a tevékenység megkezdésekor rendelkezett közmûtérképpel,
s a közmûtérképen a földalatti közmû nem volt feltüntetve.
3.17. Üzleti utazás

3.13.5. A fedezet nem terjed ki a mobil telekommunikációs eszközök, készpénz, értékpapírok, betétkönyvek, egyéb készpénz nélküli fizetési eszközök,
pl. bankkártyák, hitelkártyák valamint okmányok,
csekkek, ékszer és egyéb értéktárgyak elveszésére,
megsemmisülésére vagy rongálódására.

3.17.1. Jelen biztosítási fedezet kiterjed az üzleti utazás során
okozott károkra, beleértve kereskedelmi tevékenység alapján
(pl. üzleti tárgyalás céljából) kibérelt teremben okozott dologi
károkat és az ebbôl eredô sérelemdíjat.
3.18. Szolgáltatás tárgyában okozott károk

3.14. Üzemi rendezvények

3.15. Be- és kirakodás
3.15.1. Jelen biztosítás fedezetet nyújt a be- és kirakodás
során különösen konténerekben, szárazföldi- és vízi jármûvekben okozott károkra.
3.15.2. A konténerek szárazföldi- és vízi jármûre történô beés kiemelése során a konténerekben okozott kár akkor is
biztosított, ha a konténereket be- és kiemelési céllal, daruval
vagy emelôgéppel mozgatják, vízi vagy szárazföldi jármûvekre vagy azokról emelik fel/le.
3.15.3. A fedezet nem vonatkozik a konténerekre, ha
a konténer a fuvarozási szerzôdés tárgya. Nem biztosí-

3.18.1. A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban
keletkezett károkra, melyekre a Biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.
3.18.2. Nem terjed ki a biztosítás
3.18.2.1. a szolgáltatás tárgyának olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek,
hibásak, elhasználódottak voltak vagy egyéb okból
cserére szorultak;
3.18.2.2. esztétikai és korszerûségi hibákból származó
kártérítési és sérelemdíj iránti igényekre;
3.18.2.3. gépjármûben okozott károkra.

4. A biztosítási szerzôdés hatálya
Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 9.
pontja az alábbiak szerint módosul:
FEM1410

3.14.1. A biztosítás fedezetet nyújt az üzemen belüli és
üzemen kívüli rendezvényeken, ünnepeken, tanfolyamokon
okozott károkra.
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4.1. Területi hatály:
A jelen szerzôdés alapján a biztosítási kötvényben feltüntetett földrajzi területen belül okozott és bekövetkezett
biztosítási események kapcsán nyújt szolgáltatást.
4.2. Idôbeli hatály
A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô
30 napon belül bejelentett biztosítási eseményekre terjed
ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérôen nem rendelkezik.
4.2.1. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából
4.2.1.1. a károkozás idôpontja az a nap, amikor a kárt elôidézô cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás
mulasztással valósul meg, a károkozás idôpontja az a nap,
amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna;
4.2.1.2. Személyi sérüléses károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja:
4.2.1.2.1. Halál esetén a halál beállta. Testi sérülés esetén a
sérülés idôpontja, még akkor is, ha utóbb halálhoz vezet.
Egészségkárosodás esetén a károsodás idôpontja. Egészségromlás (lassú lefolyású személyi sérüléses kár) esetén
– vitás esetben – amikor az orvos elsô alkalommal megállapította az egészségkárosodást;
4.2.1.2.2. Dologi károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja a károsodás idôpontja;
4.2.1.2.3. Sorozatkár bekövetkezésének idôpontja a sorozat elsô káreseményének idôpontja;
4.2.1.2.4. Sérelemdíj esetén a bekövetkezés idôpontja az
alapul szolgáló dologi kár vagy személyi sérülés bekövetkezésének idôpontja.
4.2.1.3. a kár bejelentésének idôpontja az a nap, amikor a
káresemény bekövetkeztérôl szóló írásos biztosítotti nyilatkozatot a Biztosító igazolható módon kézhez vette.

5. Kizárások a kockázatviselés körébôl
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Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410)
11. pontja az alábbiakkal egészül ki:

5.1. Nem fedezi a biztosítás
5.1.1. a Biztosított saját kárát és a Biztosított hozzátartozóinak okozott károkat. Jogi személy, polgári jogi
jogalanyisággal rendelkezô nem jogi személy szervezet, valamint cselekvôképtelen és korlátozottan
cselekvôképes személyek Biztosított esetén a törvényes
képviselôje és annak hozzátartozója a Biztosítottal és
annak hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik;
5.1.2. nem természetes személy Biztosított esetében a
tulajdonosoknak okozott kárt;
5.1.3. a Biztosított érdekeltségébe tartozó jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek okozott kárt;
5.1.4. egy biztosítási fedezet alá tartozó több Biztosított esetén a Biztosítottak egymásnak okozott kárát;
5.1.5. azt a kárt, amelyért a Biztosított nem a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében felel;
5.1.6. azt a kárt, amely a Biztosított jogszabályban
meghatározott felelôsségénél szigorúbb, szerzôdésben
vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási
kötelezettségen alapul;
5.1.7. azon károkat, melyeket a Biztosított (vagy olyan
személy, akinek a magatartásáért felelôs) bûncselekménnyel – ide értve többek között a becsületsértést és
a rágalmazást is – okoz;
5.1.8. közigazgatási jogkörben okozott károkat;
5.1.9. a szerzôdés megerôsítésének többletszankcióit
(kötbér, foglaló), bírságot, pénzbüntetést, valamint az
egyéb büntetô jellegû költségeket, kártérítéseket és
sérelemdíjat, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos
képviseleti költségeit;
5.1.10. tisztán pénzügyi veszteségeket;
5.1.11. a személyi jogok megsértésébôl eredô károkat,
és a sérelemdíjat, amennyiben nem biztosítási eseménnyel kapcsolatban merülnek fel;
5.1.12. a szabadalomhoz, védjegyhez kötött jogok
megsértésébôl eredô károkat;
5.1.13. gépjármû- vagy vízi jármû üzemeltetésével
okozott károkat; légi jármûvek, repülôterek üzembentartója minôségben okozott károkat, légi jármûvek
(alkatrészei és tartozékai) tervezésébôl, gyártásából,
forgalomba hozatalából, karbantartásából, javításából
eredô károkat;
5.1.14. a többletkárt, ha a Biztosított – a Biztosító felhívása ellenére – nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének;
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adatok és információ átvitele, adatok módosulásának
és felhasználhatatlansága miatti károk;
5.1.25. az elmaradt hasznot (kivéve a magánszemély
elmaradt rendszeres jövedelmét), profitkiesést, valamint
a tárgyak használatának kimaradásából, termeléskiesésbôl, vagy szolgáltatás leállásából eredô károkat;
5.1.26. mágneses és elektromágneses mezô és sugárzás által okozott károkat;
5.2. Nem terjed ki a biztosítás továbbá
5.2.1. a Biztosított külföldi székhelyû vagy telephelyû
fióktelepei, kereskedelmi képviseletei és az érdekeltségébe tartozó külföldi székhelyû vagy telephelyû
vállalkozások tevékenységébôl eredô kártérítési kötelezettségekre és sérelemdíjra;
5.2.2. azon kártérítési és sérelemdíj megfizetése iránti
kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a Biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a jogalap
tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi
állam vagy hatóság akadályozza.
5.3. Az általános- és szolgáltatás felelôsségbiztosítás
nem fedezi
5.3.1. a szerzôdésszegéssel okozott dologi károkat
(kivéve a hibás teljesítést);
5.3.2. a környezetszennyezô tevékenységgel okozott
károkat;
5.3.3. a termékfelelôsségi károkat (azon károkat,
melyek megtérítésére a Biztosított, mint valamely
termék gyártója, importálója, forgalmazója köteles);
5.3.4. a Biztosítottat, mint munkáltatót a Munka
Törvénykönyve alapján terhelô kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket;
5.3.5. szavatosság, jótállás, garancia alapján fennálló
kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben
felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (a hibás
szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások);
5.3.6. a tisztítással eltávolítható szennyezôdési károkat;
5.3.7. tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos károkat;
5.3.8. az alvállalkozónak okozott kárt;
5.3.9. a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, használatba
átvett munkagépek használata által okozott károk;
5.3.10. a Biztosítottat terhelô azon kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket melyek a
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5.1.15. a vér, vérkészítmények és vértranszfúziós berendezések által okozott károkat;
5.1.16. bányászati tevékenységgel okozott károkat;
5.1.17. géntechnikával módosított organizmusok,
géntechnikai munkák által okozott károkat;
5.1.18. azon bármely természetû károkat, amelyeket
közvetlenül vagy közvetve a spongiform encephalopathiák csoportjába tartozó megbetegedések vagy
szindrómák, azok mutációi illetve következményei
okoznak, ezek nyomán keletkeznek vagy ezek következtében lépnek fel. Ilyen például a BSE/Bovine
Spongiform Encephalopathy (szarvasmarhák szivacsos
agysorvadása), a Scrapie (surlókór), a TME/Transmissible Mink Encephalopathy (nyércek encephalopathiája), a CWD/Chronic Wasting Diesease (krónikus
senyvesztô betegség), a CJD/Creutzfeldt-Jakob-betegség, a GSS/Gerstmann-Sträussler-Scheinker-kór, a kuru
és az FFI/Fatal Familiar Insomnia (fatális familiáris
inszomnia);
5.1.19. azon bármely természetû károkat, amelyeket
közvetlenül vagy közvetve a humán immundeficiencia
vírus (Human Immundeficiency Virus = HIV), annak
mutációi vagy annak változatai okoznak, illetve azon
károkat, amelyeket a szerzett immunhiány szindróma
(Acquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS) vagy
elnevezéstôl független hasonló természetû állapot
vagy szindróma okoz.
5.1.20. madár- és sertésinfluenza által okozott károkat;
5.1.21. gyúlékony és éghetô anyagokra vonatkozó
hatósági elôírások, rendelkezések be nem tartásából
eredô károkat valamint robbanóanyag szállítása, nagykereskedelmi célú raktározása miatt bekövetkezett
károkat;
5.1.22. nitro-glycerin és egyéb robbanóanyag gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és egyéb
kezelésével kapcsolatos károkat;
5.1.23. gázok, és/vagy nyomás alatt konténerben
tárolt anyagok, bután, metán, propán, és egyéb likvid
gázok, toxikus alkotórészek, toxikus hulladékok gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és
egyéb kezelésével kapcsolatos károkat (ideértve a
munkáltatói felelôsséget is);
5.1.24. elektronikus adatok átvitelébôl, átadásából
eredô felelôsségi károkat, amely alatt értendô: adatok
hibás, nem megfelelô tárolása illetve eltûnése, adatbiztonság, adatok visszaállításának kárai, bizalmas
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Biztosított alvállalkozójának a tevékenységébôl erednek;
5.3.11. gépjármûmosók, benzinkutak, gépjármûjavító
mûhelyek, szervizek, és gépjármû gumiszerelés során a
gépjármûvekben okozott károkat;
5.3.12. a Biztosítottat rendezvényszervezôi minôségében terhelô kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket;
5.3.13. felszín alatti és -feletti vezetéken/vezetékekben okozott károkat, ha ezek építôipari tevékenység
során keletkeztek;
5.3.14. a fuvarozás, szállítmányozás, valamint szállítmányozási tevékenységhez kapcsolódó bér-és átmeneti raktározás során okozott károkat;
5.3.15. az építmények lebontásából, lebontása céljából történt robbantásból eredô károkat;
5.3.16. az építôipari tevékenység során okozott károkat, beleértve az építôipari cégek által, tevékenységük keretében az állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkat;
5.3.17. idegen kulcsok elveszése által okozott károkat;
5.3.18. fodrász, pedikûrös, kozmetikus, manikûrös vagy
szolárium szalon üzemeltetôje által a szolgáltatás
igénybevevôjének, a foglakozási és szakmai szabályok
felróható módon történô megszegésével okozott károkat;
5.3.19. a karbantartási és/vagy javítási tevékenység
során okozott károkat;
5.3.20. bármely szakmai felelôsség körébe vonható
károkat;
5.3.21. a növényorvos által engedélyezett és naplózott
permetezési tevékenységgel a növénykultúrában a
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, birtokosainak, használóinak okozott károkat;
5.3.22. a közútkezelô vagy -fenntartó külön jogszabályban meghatározott útkarbantartói kötelezettségének elmulasztásával okozott károkat;
5.3.23. az ingatlan alátámasztásainak gyengítése,
eltávolítása, rezgése, vagy megépítésének elmulasztása miatt az ingatlan tulajdonosainak, birtokosainak,
használóinak okozott károkat;
5.3.24. a vásári szórakoztatás, vidámpark, kalandpark,
mûködtetése, üzemeltetése során okozott károkat.

6. Biztosítási összeg

6.2. A biztosítási eseményenkénti (káronkénti) biztosítási
összeg az egy biztosítási eseménnyel összefüggésben – a
Biztosító szolgáltatásának szabályai szerint – kifizethetô
legmagasabb összeg.
6.3. A biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg
az egy biztosítási idôszakban okozott károk kapcsán bekövetkezett biztosítási eseményekre – a Biztosító szolgáltatásának szabályai szerint – összesen kifizethetô
összeg.
6.4. A szublimit, többfajta felelôsségbiztosítás együttes
megkötése esetén az egyes felelôsségbiztosítási módozatokra, a biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra
szóló limiten belül meghatározott, az adott felelôsségi
módozatra biztosítási eseményenként és/vagy biztosítási
idôszakonként kifizethetô legmagasabb összeg.
6.5. Ha a Biztosított a biztosítási idôszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt vele szemben írásban támasztott
kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére irányuló igényt
csak a következô biztosítási idôszakban, de a kárbejelentésre elôírt határidôn belül jelenti be a Biztosítónak, a
Biztosító fizetési kötelezettségének mértékére – a Biztosító
szolgáltatásának szabályaiban foglaltakra figyelemmel –
nem a folyó biztosítási idôszakra megállapított biztosítási
összeg, hanem a biztosítási esemény bekövetkezésének
idôszakára esô, illetôleg a még fennmaradó biztosítási
összeg az irányadó.
6.6. Abban az esetben, ha a károkozás és a kár bekövetkezése idején különbözô kárlimitek vannak érvényben,
akkor a kár szempontjából a bekövetkezés idôpontjában
érvényes limitet kell figyelembe venni.
6.7. A biztosítási összeget a Biztosító által biztosítási szolgáltatásként fizetett összeg akkor sem haladhatja meg, ha
a térítési kötelezettség több Biztosítottat terhel, illetve
több személy lép fel kártérítési vagy sérelemdíj iránti
igénnyel. Amennyiben több személy lép fel kártérítési vagy
sérelemdíj iránti igénnyel és a káreseményenkénti biztosítási összeg valamennyi kártérítési követelés illetve elfogadott/megítélt sérelemdíj kielégítésére nem elegendô,
a Biztosító a károsultaknak az ôket ért kár arányában fizet
kártérítést, illetve sérelemdíjat.
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6.1. A Biztosító a kárt a – biztosítási ajánlaton, illetve a biztosítási kötvényben feltüntetésre kerülô – biztosítási ese-

ményenkénti és biztosítási idôszakra szóló biztosítási
összeg mértékének megfelelôen téríti meg.
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7.2.11. a Biztosító kérésére a Szerzôdô által a kockázat
felméréséhez megadott egyéb adatok;
7.2.12. a veszélyközösség jellemzôi.

6.8. A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg csökken a Biztosító azon
költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap
tisztázása vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos –
kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

7.3. A biztosított tevékenység(ek)et a Biztosított cégjegyzékében felsorolt tevékenységei alapján kell meghatározni.
A Szerzôdô valamennyi biztosítani kívánt tevékenységét
köteles megnevezni. A biztosítási kötvényen meg nem nevezett tevékenységek, illetve az ezen tevékenységek
folytatása során okozott károk nem biztosítottak.

7. A biztosítás díja
7.1. A biztosítási díjat – a Biztosító által kért adatok figyelembevételével – a Biztosító kockázatarányosan, eltérô
megállapodás hiányában biztosítási idôszakonként, határozott idôtartamú szerzôdések esetén a határozott idôtartamra állapítja meg. Egy évnél hosszabb határozott
idôtartamra kötött szerzôdés esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a Biztosító a díjat ne a szerzôdés
teljes idôtartamára, hanem évenként határozza meg.
Elôzetes fedezetvállalás esetén, annak idôtartamára a
biztosítási díjat a Biztosító egyedileg állapítja meg.

7.4. A Szerzôdô az elsô biztosítási idôszakra vonatkozó
biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat cégszerûen aláírt adatközlô/kérdôív kitöltésével vagy ezzel
egyenértékû, a kért adatokat tartalmazó más nyilatkozattal
köteles a Biztosítónak megadni.

7.6. A 7.2. pontban felsorolt adatok változása a biztosítási
díj változását vonhatja maga után.

8. A kárbejelentés, a Biztosító szolgáltatásának különös
szabályai
Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 18. pontja
az alábbiak szerint egészül ki:
8.1. A kárbejelentés
8.1.1. A kárbejelentésnek – az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/mgaltfel/1410) 18.3 pontjában leírtakon túlmenôen –
tartalmaznia kell:
8.1.1.1. a biztosítási kötvény számát;
8.1.1.2. a káresemény idôpontját és rövid leírását;
8.1.1.3. a kár jellegét, mértékét (a megállapított vagy becsült
értéket);
8.1.1.4. a károkozás helyét és idôpontját;
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7.2. A kockázat elvállalását és a biztosítási díj képzését
befolyásoló tényezôk:
7.2.1. a Biztosított által végzett tevékenység(ek);
7.2.2. az igényelt, káreseményenkénti és biztosítási idôszakonkénti biztosítási összeg;
7.2.3. a területi hatály;
7.2.4. fedezeti kiterjesztések;
7.2.5. az önrészesedés mértéke;
7.2.6. a biztosítás idôtartama;
7.2.7. a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja;
7.2.8. az árbevétel az alábbiak szerint
7.2.8.1. kettôs könyvvitel esetén az értékesítés nettó
árbevétele a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt
üzleti évben;
7.2.8.2. egyszeres könyvvitel esetén a végleges pénzbevételek és elszámolt bevételek összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben;
7.2.8.3. egyéni vállalkozó és magánszemély esetén az utolsó lezárt üzleti év vállalkozói bevétele (jövedelme);
7.2.9. a munkabér az alábbiak szerint
7.2.9.1. kettôs és egyszeres könyvvitel esetén a bérköltség
és a bérjárulékok összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben;
7.2.9.2. egyéni vállalkozó és magánszemély esetén a bér
és járulékai összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô
utolsó lezárt üzleti év adóbevallása alapján;
7.2.10. 5 évre visszamenôleg a Biztosított által okozott
károk adatai (kárelôzmény);

7.5. A Szerzôdô a soron következô biztosítási idôszakra
vonatkozó, a 7.2.8. és 7.2.9. pontban felsorolt, a díjszámítás
alapját képezô (utolsó lezárt üzlet-/naptári évre vonatkozó)
aktualizált adatokat, valamint az esetleges egyéb módosításokra vonatkozó nyilatkozatát cégszerûen aláírt adatközlô kitöltésével, vagy ezzel egyenértékû, a szükséges
adatokat tartalmazó más nyilatkozattal a biztosítási évforduló napját megelôzô hónap 1. napjáig köteles a Biztosító
rendelkezésére bocsátani.
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8.1.1.5. a kárbejelentésig megtett és tervezett intézkedések
leírását, azok célját;
8.1.1.6. a károsult(ak) nevét, lakcímét (székhelyét);
8.1.1.7. a károsult(ak) kárigényének összegét;
8.1.1.8. a sérült hozzájárulását olyan adatok tekintetében,
amelyek átadásához – vagy ahhoz, hogy azokat a Biztosító
kezelhesse – a sérült hozzájárulása szükséges (személyes adatok védelme);
8.1.1.9. a sérült személy(ek) nevét, személyi adatait, a sérülés
leírását és mértékét, a sérült(ek) kárigényét;
8.1.1.10. a károsodott dolgok (létesítmények, eszközök) és
tulajdonosuk megnevezését;
8.1.1.11. a Biztosított felelôsségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát;
8.1.1.12. az esetleges hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot;
8.1.1.13. az elôzô biztosítási évben megvalósult, a
díjszámítás alapját képezô adatot (pl. átlagos alkalmazotti
létszám, éves nettó árbevétel);
8.1.1.14. a Biztosítottat képviselô személy nevét, címét, telefonszámát, a képviseleti jogot igazoló meghatalmazás egy
eredeti példányát;
8.1.1.15. ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz,
a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a Biztosító a titkot
megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje;
8.1.1.16. ha a Biztosító rendelkezésére bocsátott információ
üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre
bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belsô
utasításokat.
8.1.1.17. bérbeadói, vagy bérlôi felelôsségbiztosítás esetén a
bérleti szerzôdés másolatát.
8.1.2. A Biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges
információkat rendelkezésre bocsátani, a Biztosítót segíteni
az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények érvényesítésének
elhárításában.
8.1.3. A Biztosított köteles lehetôvé tenni, hogy a kár okát,
bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a Biztosítottat
terhelô kártérítés és a sérelemdíj megfizetése terjedelmét a
Biztosító szakértôje megvizsgálja.

8.2.1. A Biztosító – a biztosítási összeg mértékéig – a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtéríti
8.2.1.1. a károsultat ért mindazon károkat, melyért a Biztosított megtérítési felelôsséggel tartozik, így különösen
8.2.1.1.1. a károsult ténylegesen felmerülô dologi kárát, azaz
a megsemmisült, megsérült, eltûnt vagy használhatatlanná
vált tárgy értékét, vagy a károkozó körülmény folytán a károsult dologban beállott értékcsökkenést;
8.2.1.1.2. mindazt a kárpótlást és költséget, mely a károsultat
ért dologi hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez
szükséges;
8.2.1.1.3. személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni
elônyt;
8.2.1.1.4. a fentiekben leírt dologi és/vagy személyi sérüléses
károk következtében elôálló vagyoni (pénzügyi) veszteségeket, valamint
8.2.1.1.5. a fentiekben leírt dologi és/vagy személyi sérüléses
károk következtében elôálló személyiségi jogot ért hátrányt,
ami sérelemdíj megfizetése iránti igényt keletkeztethet.
8.2.1.2. a kockázatba vont felelôsségi károk járulékait, így a
kamatot, valamint a biztosítási eseménnyel összefüggésben a
Biztosított ellen indított peres eljárás költségeit, a Biztosított
képviseletét ellátó ügyvéd munkadíját és készkiadásait és a
káresemény jogalapjának vagy összegszerûségének megállapítása érdekében felkért szakértô költségét, ha e költségek a
Biztosító útmutatásai alapján vagy elôzetes hozzájárulásával
merültek fel;
8.2.1.3. a Biztosítottat terhelô társadalombiztosítási megtérítési igényeket.
8.2.2. Ha a Biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés
folytán kártérítési vagy sérelemdíj fizetési kötelezettsége
fedezetére biztosítékot vagy letétet kell adnia, a Biztosító erre
oly mértékben köteles, mint a kártérítésre, illetve a sérelemdíj
megfizetésére.
8.2.3. Amennyiben több személy közösen okoz kárt és a
Biztosított felelôssége a többi károkozó személlyel együtt
egyetemleges, a Biztosító helytállási kötelezettsége csak a
Biztosított felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a károkozók felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani,
akkor a Biztosító úgy teljesít, mintha a kár a károkozók között
egyenlô arányban oszlana meg.
FEM1410

8.1.4. Amennyiben a Biztosított kárbejelentési kötelezettségét
neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelmes
bejelentésre visszavezethetô többletterheket a Biztosító nem
viseli.

8.2. A Biztosító szolgáltatása
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9.2. Amennyiben a Biztosító szolgáltatásként járadékot
fizet, a járadék tôkésítését az 2003. évi magyar nôi néphalandósági tábla alapján állapítja meg a szerzôdésben
rögzített biztosítási összegbôl még rendelkezésre álló
összeg erejéig.

8.3. Kárrendezés
8.3.1. A Biztosított és a károsult egyezsége, a Biztosított felelôsségét elismerô nyilatkozata, kártérítési, sérelemdíj megfizetésére irányuló igényének teljesítése a Biztosítóval szemben
csak akkor hatályos, ha a Biztosító ahhoz elôzetes hozzájárult,
vagy azt utólagosan tudomásul vette, a bírósági marasztalása
pedig csak akkor, ha a Biztosító a perben részt vett, a Biztosított
képviseletérôl gondoskodott vagy ezekrôl lemondott.

10. A Biztosító mentesülése

8.3.2. Nem hivatkozhat a Biztosító arra, hogy a károsult
követelésének a Biztosított által történt elismerése, teljesítése
vagy az azzal kapcsolatos egyezsége vele szemben hatálytalan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott.
8.3.3. A Biztosító a megállapított szolgáltatási összeget a károsultnak fizeti. A Biztosított csak annyiban követelheti, hogy
a Biztosító az ô kezéhez fizessen, amennyiben a károsult
követelését ô egyenlítette ki.
8.3.4. Ha a Biztosított a vele szemben támasztott kártérítési
és sérelemdíj iránti igények miatti felelôsségét vagy összegszerû helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan
megalapozatlanul vitatja, a Biztosító jogosult a károsultnak
teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a Biztosítottat terhelik; ha azokat a Biztosító viselte, a Biztosított
azokat neki visszafizetni tartozik.
8.3.5. Amennyiben a Biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.
8.3.6. A Biztosító a Biztosított kérésére a 8.2.1.1.2. pontban
részletezett költségeket megelôlegezheti.
8.3.7. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kár rendezéséhez szükséges összes okirat beérkezését követô 15 napon
belül esedékes.

9.1. Járadékfizetési kötelezettség esetén mind a Biztosító,
mind a Szerzôdô, mind a károsult kezdeményezheti a járadék egyösszegû megváltását (tôkésítését). Az egyösszegû megváltásra csak abban az esetben kerülhet sor,
ha annak tényét és összegét mind a Biztosító, mind a
Szerzôdô, mind pedig a károsult elfogadja.
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9. A járadék tôkésítésének és a tôkeérték
megállapításának szabályai

10.1. Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános biztosítási feltételeiben
(ÁSZF/mgaltfel/1410) 22. pontjában felsorolt eseteken
kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a
Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha
10.1.1. a kár a Biztosítottnak 2,5 ezrelék véralkoholszintet meghaladó súlyosan ittas vagy kábító hatású
szertôl befolyásolt állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett;
10.1.2. a Biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének,
feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során
okozta a kárt;
10.1.3. a Biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelezô
rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a
károkozásban közrehatott;
10.1.4. a Biztosított azonos károkozási körülményekkel
visszatérôen okozott kárt, és a Biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha
az megszüntethetô lett volna;
10.1.5. a Biztosítottat a Biztosító vagy harmadik személy, írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének
lehetôségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges
intézkedés hiányában következett be;
10.1.6. a kár a tevékenységre vonatkozó egészségügyi,
egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be;
10.1.7. a kár a Biztosított által üzemeltetett épületre
vonatkozó építkezési és karbantartási szabályok megszegése miatt következett be;
10.1.8. a kárt a szolgáltatás fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a fokozott veszélyrôl a
Biztosított a szolgáltatás igénybevevôjének tájékoztatást, felhívást nem adott;
10.1.9. bíróság jogerôs határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét.
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