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1. PFSZ – PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

1.1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Jelen szabályzat azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, melyek az UNIQA Biztosító
Zrt-vel (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) (továbbiakban biztosító) kötött felelősségbiztosí-
tási szerződésre alkalmazásra kerülnek.

A jelen szabályzatban, illetve a kiegészítő különös szabályzatokban nem rögzített kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

1.2 A BIZTOSÍTÁS

A PFSZ szerinti biztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben
megállapított módon, mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, ame-
lyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

1.3 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ

Jelen felelősségbiztosítási szabályzat szerint biztosított a szerződésben (kötvényben) ilyen minőség-
ben megjelölt fél. A szerződő az a fél, akivel a biztosító a biztosítási szerződést megköti, és akit a biz-
tosítási díj fizetésének kötelezettsége terhel.

1.4 BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen biztosítási szabályzat szerint a biztosítási esemény olyan káresemény, mellyel összefüggésben a
biztosítottnak kártérítési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet. Több, azonos okból bekövetke-
zett, időben összefüggő és egymással ok-okozati összefüggésben álló káresemény egy biztosítási
eseménynek minősül.

1.5 A SZER ZÔ DÉS LÉTREJÖTTE, VALAMINT A KOCKÁZATVISELÉS IDÔBELI 
ÉS TERÜLETI HATÁLYA

A szerződő a szerződés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A biztosítási szerződés a felek
írásbeli megállapodásával, a felelősségbiztosítási ajánlat kitöltésével és annak írásbeli elfogadásával
jön létre. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül nem nyilatkozik. A biztosító a szerződés létrejöttének feltételéül különböző
okiratok bemutatását és egyéb nyilatkozatok megtételét kötheti ki, feltéve, hogy azok a biztosító
kockázatvállalása szempontjából jelentősek.

A biztosítás az azt követő nap 0 óra 00 perckor lép hatályba, 

a) amikor, a szerződő a biztosítás első díját, illetőleg az egyszeri díjat teljes egészében a biztosító
számlájára, vagy pénztárába befizeti, vagy,

b) amikor, a felek díjhalasztásban állapodtak meg, illetve

c) amikor, a biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.
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Ha a szerződő fél a díjat a biztosító képviselőjének fizette, a díjat legkésőbb a fizetés napjától számí-
tott negyedik napon a biztosító számlájára, illetőleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni; a szer-
ződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.

A szerződés határozott, vagy határozatlan időre jön létre. A biztosító kockázatviselésének kezdetét és
lejáratát a szerződés (kötvény) tartalmazza. 

A biztosítási időszak egy évnél rövidebb határozott idejű szerződés esetén a biztosítási szerződés
hatálybalépésétől a szerződés megszűnéséig tart, egyéves határozott idejű szerződés esetén egy év,
egy évnél hosszabb határozott idejű, valamint a határozatlan időre kötött szerződés esetén pedig 
– a felek eltérő megállapodásának hiányában – 1 naptári év. 

A biztosító kockázatviselése – a felek eltérő tartalmú megállapodásának hiányában – a biztosítási
szerződés hatálybalépésével egyidejűleg kezdődik.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és a biztosí-
tott által a biztosítónak a fenti időtartam alatt bejelentett károkra terjed ki. A kiegészítő különös sza-
bályzat, vagy a felek egyedi megállapodása a kockázatviselés eltérő módját is megállapíthatja.

Jelen szerződés alapján a biztosító a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített
károkra nyújt fedezetet.

1.6 A BIZTOSÍTÁSI SZER ZÔ DÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE

A határozatlan időre kötött biztosítási szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére fel-
mondhatják, a felmondási idő 30 nap. 

A határozott időre kötött biztosítási szerződés a tartam lejártával megszűnik. A szerződés megszűné-
sét követően befizetett díj a szerződés megszűnését nem érinti, azt a biztosító visszafizeti.

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító - a következményekre történő figyelmez-
tetés mellett - a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésé-
vel a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bíró-
sági úton érvényesíti.

1.7 KIZÁRÁSOK 

1.7.1 Egyéb megál la po dás hiá nyá ban ki zár tak a biz to sí tás ból azok a ká rok

a) amelyeket a biztosított szerződésszegéssel szerződő partnereinek okoz,

b) amelyek környezetszennyezésből származnak,

c) amelyek a biztosított által előállított illetve forgalomba hozott termékek, vagy a biztosított által
nyújtott szolgáltatások hibájából erednek,

d) amelyek a biztosított birtokában (rendelkezési körében, vagy ellenőrzése alatt) bármilyen jogcí-
men levő idegen dolgokban keletkeztek,

e) amelyek a biztosított által hivatása gyakorlásánál fogva, vagy cégnyilvántartás szerint tevékenysé-
ge folytatása körében magánál tartott vagy megmunkált idegen dolgokban keletkeztek, vagy
amelyeket ilyen dolgokkal okoztak.
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1.7.2 Nem té rí ti meg a biz to sí tó

a) azt a kárt, amely a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerződésben vagy egy-
oldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul,

b) azt a kárt, amelyet a biztosított (szerződő) a Ptk. Záró rendelkezések 8:1.§. (1) bekezdés 1. pont-
jában felsorolt közeli hozzátartozójának okoz,

c) a tulajdon százalékos arányában azt a kárt, amelyet a biztosított (szerződő) tulajdonosai, illetve a
biztosított (szerződő) tulajdonában lévő gazdasági társaságok, egyéb szervezetek szenvednek el,

d) azt a kárt, melyet a biztosított a vele közös vállalkozásban működő tulajdonostársnak és annak
hozzátartozójának okozott,

e) több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát,

f) azokat a károkat, melyekért a biztosított, mint munkáltató felel a Munka Törvénykönyve alapján,

g) azokat a károkat, melyeket a biztosított illetve szerződő maga szenved el,

h) a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakciókból vagy sugárzásból eredő károkat,

i) a kötelező gépjármű, valamint vízi-, légi jármű felelősségbiztosítás alapján térülő károkat, vala-
mint az egyéb, jogszabályon alapuló biztosítási kötelezettség körébe tartozó károkat,

j) a közigazgatási jogkörben okozott károkat,  valamint a bírósági, ügyészségi, közjegyzői és végre-
hajtói jogkörben okozott károkat,

k) szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (pl. kötbér), bírságot, pénzbüntetést és egyéb bün-
tetés jellegű költségeket, valamint az ezek kapcsán felmerülő képviseleti költségeket,

l) azokat a költségeket, amelyek a biztosított felelősség-elismerésének vitatása, részleges vagy teljes
megtagadása, illetőleg a felelősség késedelmes elismerése miatt merültek fel,

m) a biztosított vezető tisztségviselői által ilyen minőségükben okozott károkat,

n) a lassú, folyamatos állagromlással okozott károkat, melyek zaj, rázkódás, rezgés, szag, füst,
korom, korrózió, gőz vagy egyéb hasonló hatások következtében álltak elő,

o) az álló- és folyóvizek áradásával okozott károkat azokban az esetekben, amikor a biztosított az
ezek elhárításával összefüggő berendezések és intézkedések létrehozásával, illetve ilyen berende-
zések előállításával, telepítésével, karbantartásával és javításával hivatásszerűen foglalkozik, és e
minőségében kártérítési kötelezettsége áll be,

p) a többletkárt, ha a biztosított a biztosító felhívása ellenére nem tett eleget kárenyhítési kötele-
zettségének,

q) adatok vagy szoftver károsodása vagy sérülése, így különösen az adatokban, szoftverekben és szá-
mítógépes programokban keletkezett azon káros változások, amelyeket az eredeti struktúra törlé-
se, sérülése vagy torzulása okoz, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a káro-
sodások ill. sérülések eredményeznek. Ettől a kizárástól függetlenül, továbbra is fedezetben
marad az adatok ill. a szoftver olyan károsodása vagy sérülése, amely valamely biztosított, és a
vagyontárgy lényegét érintő fizikai károsodás közvetlen következménye, továbbá azok a károk és
veszteségek, amelyek a működés, a rendelkezésre állás, a használhatóság mértéke vagy az adatok,
szoftverek ill. számítógépes programok elérhetőségének csökkenése miatt keletkeztek, továbbá
bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások ill. sérülések eredményeznek,
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r) azokat a károkat, amelyek közvetlenül vagy közvetve bármilyen terrorista cselekmény okozott,
eredményezett, vagy amelyek azzal összefüggésben keletkeztek, függetlenül attól, hogy akár
egyidejűleg, akár valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közre-
hatott a kár keletkezésében,
Terrorista cselekmény alatt az olyan cselekedetet értjük, amelynek során többek között (de nem
kizárólagosan) kényszert, erőszakot, nukleáris/biológiai/vegyi fegyvereket, tömegpusztító fegyve-
reket használnak, megsemmisítik, megzavarják vagy szétzilálják a kommunikációs és informatikai
rendszereket és/vagy az általuk közvetített/hordozott információkat, szabotálnak vagy akármilyen
más módon bármiféle kárt okoznak vagy erre kísérletet tesznek, és/vagy a fenti cselekményekkel
fenyegetnek bármely személyt vagy személyek csoportját/csoportjait, függetlenül attól, hogy
egyedül, avagy valamely szervezet nevében vagy azzal kapcsolatban, politikai, vallási, ideológiai
vagy más hasonló indítékból cselekszenek, beleértve azt a szándékot, hogy nyomást gyakorolja-
nak valamely kormányra és/vagy félelmet keltsenek a társadalomban, vagy annak bármely réte-
gében.

s) azokat a károkat, veszteségeket vagy költségeket, amelyeket közvetlenül vagy közvetve bármilyen
fentebb meghatározott terrorista cselekmény korlátozására, elhárítására, elfojtására, hatásának
csökkentésére vagy azzal bármiféle összefüggésben tett intézkedés okozott, eredményezett vagy
azzal kapcsolatosan keletkeztek,

t) amennyiben nem állapítható meg, hogy a fenti 2 szakaszban meghatározottaknak megfelelő ter-
rorista cselekményről van-e szó, akkor a valószínűség mérlegelésére kerül sor (t.i. a legnagyobb
valószínűség elve kerül alkalmazásra),

u) abban az esetben, ha 1.7.2.r, 1.7.2.s, 1.7.2.t pontok bármely része érvénytelennek vagy végre-
hajthatatlannak bizonyulna, a fennmaradó rész(ek) továbbra is teljes mértékben érvényesek és
hatályosak maradnak,

v) háború, polgárháború, forradalom, polgári zavargás, tüntetés, sztrájk, zendülés következtében
beállott károkra (SRCC).

w) Azbeszt záradék
Jelen biztosítási szerződés szövegezésében, feltételeiben vagy annak záradékaiban foglalt bármely
ezzel ellenkező értelmű rendelkezéssel szemben a szerződő felek ezennel megállapodnak, hogy a
biztosítási fedezet nem terjed ki semmiféle kárra, veszteségre vagy költségre, amelyet közvetlenül
vagy közvetve bármilyen azbeszt alapanyag, vagy azbeszt tartalmú anyag okozott, eredménye-
zett, vagy amely azzal összefüggésben keletkezett, függetlenül attól, hogy akár egyidejűleg, akár
valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közrehatott a kár keletke-
zésében.

x) Elektromágneses mezők  (EMM) záradék
Jelen biztosítási szerződés szövegezésében, feltételeiben vagy annak záradékaiban foglalt bármely
ezzel ellenkező értelmű rendelkezéssel szemben a szerződő felek ezennel megállapodnak, hogy a
biztosítási fedezet nem terjed ki semmiféle kárra, veszteségre vagy költségre, amelyet közvetlenül
vagy közvetve bármilyen elektromos mező (erőtér) hatásával okozott, eredményezett, vagy
amely azzal összefüggésben keletkezett, függetlenül attól, hogy akár egyidejűleg, akár valamilyen
bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közrehatott a kár keletkezésében.
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1.8 BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

A biztosítási összeg az a szerződésben (kötvényen, ajánlaton, adatközlőn) feltüntetett, biztosítási
időszakonként és biztosítási eseményenként meghatározott összeg, amely a biztosító szolgáltatásá-
nak összegszerű felső határát jelenti. 

A biztosító teljesítési kötelezettsége – függetlenül az adott biztosítási időszakban bekövetkezett biz-
tosítási események számától – a szerződésben biztosítási időszakonként meghatározott biztosítási
összeget nem haladhatja meg.

Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több károsult lép fel megalapozott kárigénnyel, és az
azok alapján fizetendő kártérítések együttes összege a biztosítási szerződés szerinti biztosítási össze-
get meghaladja, akkor az egyes károk megtérítése – figyelemmel a biztosítási összeg esetleges kime-
rülésére is – olyan arányban történik, amilyen arányban a biztosítási eseményenkénti összeghatár
aránylik a kárigények együttes összegéhez.

1.9 A BIZTOSÍTÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a szerződő felet terheli.

A biztosítás első díja – ha a felek másként nem állapodnak meg – a szerződés létrejöttekor, minden
későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

A biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj megállapításához szükséges adatokat a biztosított
(szerződő) a biztosítási ajánlaton, cégszerűen aláírt formában köteles a biztosítónak megadni.

A díjmegállapítás határozott díjas vagy utólagos elszámolásos rendszerű.

Határozott díj megállapítása esetén az ajánlatban, vagy az adatközlőben meghatározott adatok ala-
pulvételével (a díjszámítás egyszeri, a szerződés létrejöttéhez kapcsolódik) a biztosító egyszeri díjat
állapít meg, melyet – amennyiben a felek másként nem állapodnak meg – a szerződés létrejöttekor
kell megfizetni.

Utólagos elszámolás esetén a szerződés hatálybalépéséhez az ajánlatban, vagy az adatközlőben
meghatározott becsült adatok mértéke szerint minimum letéti díj – általános díjfizetési szabályok
szerinti – megfizetése szükséges.

A minimum letéti díj a biztosító helytállás-vállalásának vissza nem térítendő ellenértéke.

Utólagos elszámolás esetén a díj végleges összege a gazdasági év végén a biztosított zárómérlegé-
nek adatai szerint alakul. A biztosított a zárómérleg elkészültét követő 15 napon belül köteles az utó-
lagos elszámoláshoz szükséges adatokat a biztosítóval közölni. A biztosító jogosult a zárómérleg ada-
tait ellenőrizni, a biztosított könyveibe betekinteni.

A biztosító a zárómérleg adatainak kötvénykibocsátásra jogosult szervéhez történő beérkezését
követően a díjkülönbözetet számlázza.

A biztosított a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedik a díjhátralék átutalásáról.
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1.10 A BIZTOSÍTOTT/SZERZÔDÔ KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

1.10.1 Köz lé si kö te le zett ség 

A biztosított/szerződő köteles a szerződés megkötésekor a biztosítóval a biztosítás elvállalása szem-
pontjából lényeges minden olyan körülményt közölni, melyet ismert, vagy ismernie kellett akkor is,
ha a szükséges adatok, információk megadása üzleti, foglalkozási titoknak minősül. 

A szerződő/biztosított köteles a biztosítónak bejelenteni, ha olyan biztosítási eseményre, melyre
jelen szerződés alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed, más biztosítóval – akár a jelen szerződés
megkötését megelőzően, akár annak tartama alatt – felelősségbiztosítási szerződést kötött. A szerző-
dő/biztosított a közlési kötelezettségnek az utóbbi esetben a szerződés megkötésétől számított 
15 napon belül köteles eleget tenni.

A biztosított köteles a biztosító kockázatvállalása szempontjából lényeges okiratokat, szerződéseket,
hatósági határozatokat a biztosító részére átadni, illetve lehetővé tenni az ezekbe való betekintést..

1.10.2 Vál to zás be je len té si kö te le zett ség

A szerződő/biztosított köteles a közlési kötelezettség körébe vont, a szerződéskötéskor írásban közölt
adatok és körülmények megváltozását haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a biztosí-
tónak írásban bejelenteni, és a változással kapcsolatos iratokat becsatolni.

Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülmé-
nyekről, továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, 15
napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg – ha a kockázatot a szabály-
zat értelmében nem vállalhatja – a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

Ha a biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szer-
ződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a következményre a biz-
tosítottat a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell. Ha a biztosító e jogával nem él, a
szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.

1.10.3 A köz lé si, vál to zás be je len té si kö te le zett ség meg sér té se

A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító
kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körül-
ményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekö-
vetkeztében.

A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a biz-
tosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosí-
tóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

Ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a közlési vagy változásbejelentési
kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlés-
re vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy sze-
mély esetén nem hivatkozhat.
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1.11 A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

1.11.1 Kár be je len tés, kár ren de zés 

A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezését a tudomására jutást követően haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül köteles a biztosítónak bejelenteni, valamint a szükséges felvilágo-
sítást megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a káresemény bekövetkezésének időpontját, helyét, rövid leírá-
sát, a kár(ok) megállapított vagy becsült nagyságát, a károsult(ak) adatait, a károsodott dolgok meg-
nevezését, személyi sérülés esetén a sérülés leírását, nagyságát, az esetlegesen indult hatósági eljárás
számát, az eljáró hatóság megnevezését, határozatát, valamint a kárral kapcsolatos valamennyi
lényeges tényt, vagy körülményt, továbbá a biztosított saját felelősségével kapcsolatos nyilatkozatát.

A biztosító a káresemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalma-
sak a káresemény bizonyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan
okirat bemutatásától teheti függővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához,
illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény
bekövetkezését a Biztosító részére a szerződőnek, biztosítottnak, károsultnak bizonyítania szükséges.
A káresemény bekövetkezése esetén a károk, költségek bizonyítására alkalmasak okiratok, számlák,
hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény
jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződőnek, biztosí-
tottnak, illetve a károsultnak joga van a biztosítási esemény, a károk és költségek igazolására – a bizo-
nyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.

A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt
megelőző állapot viszsza állításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez
szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítá-
si költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére cask olyan
számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltűn-
tetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

A biztosított köteles a biztosítót a kárrendezésben, a kár összegének megállapításában, a jogalap nél-
küli kárigények elhárításában segíteni. Köteles a biztosító szakértője számára lehetővé tenni, hogy a
kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét megvizsgálja.

A biztosító a kárt attól az időponttól számított 30 napon belül téríti meg, amikor a biztosított fele-
lősségét és a kár nagyságát bizonyító valamennyi irat a biztosítóhoz beérkezett.

A biztosító a kártérítési összeget a károsultnak fizeti meg, a károsult – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – nem érvényesítheti kárigényét közvetlenül a biztosítóval szemben. 

Ez a szabály nem akadályozza meg, hogy a károsult a biztosítóval szemben annak bírósági megálla-
pítása iránt indítson keresetet, hogy a biztosított felelősségbiztosítási fedezete a károkozás időpont-
jában a károsult kárára fenn állt-e. 

A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elismerése, teljesítése és az azzal kapcsola-
tos egyezsége a biztosítóval szemben, csak akkor hatályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzájá-
rult, vagy azt utólag tudomásul vette. 

A biztosított bírósági marasztalása a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha a biztosító a perben
részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről lemondott.
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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 nyilvánva-
lan megalapozott. 

A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen, amennyiben a káro-
sult követelését a biztosított egyenlítette ki. 

Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények miatti felelősségét vagy összegszerű
helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a biztosító jogosult a
károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a biztosítottat terhelik; ha azokat a biz-
tosító viselte, a biztosított azokat neki visszafizetni tartozik.

A kár bejelentésének elmulasztására, illetve késedelmes teljesítésére visszavezethető késedelmi kama-
tokért a biztosító nem áll helyt, kivéve, ha a késedelem a biztosított önhibáján kívüli okból állt elő.

Ha a biztosított a kárbejelentés körében előírt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges körül-
mények kideríthetetlenné válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.

1.11.2 A kár té rí tés sza bá lyai

A biztosító - a biztosítási összeg mértékéig - az alábbi, biztosítási eseménnyel összefüggésben felme-
rült, károkat téríti meg a magyar jog szabályai szerint: 

a) a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenést, valamint az
elmaradt vagyoni előnyt,

b) azt a kárpótlást, valamint azokat az igazolt és indokolt költségeket, amelyek a károsultat ért
vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükségesek,

c) a kockázatba vett felelősségi károk járulékai, így a kamatot, a biztosított ellen a biztosítási ese-
ménnyel összefüggésben indított peres eljárás költségeit feltéve, ha a biztosító a perben részt
vett, vagy a részvételről lemondott, továbbá a kárrendezés során a biztosító előzetes jóváhagyása
alapján a biztosított által felkért szakértő költségét.

Amennyiben többen közösen okoznak kárt, a biztosító helytállási kötelezettsége saját biztosítottja
magatartásának felróhatóságához igazodik. Ha a károkozók magatartása felróhatóságának aránya
nem állapítható meg, a kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, és ehhez igazodik a
biztosító helytállási kötelezettsége is.

A biztosítási fedezet Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra
történő kiterjesztése esetén a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg csökken a biztosító azon
költségeivel, amelyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása, vagy egyéb – a kár rendezésé-
vel kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel. 

A biztosító a kártérítési összeg kifizetését – egyéb ettől eltérő megállapodás hiányában – kizárólag
belföldi fizetőeszközben teljesíti. 

A járadék egyösszegű megváltását (tőkésítését) a biztosító, a biztosított, illetve a károsult egyaránt
kezdeményezheti, arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak tényét és összegét mind a biz-
tosított, mind a károsult elfogadja.

Amennyiben a tényleges kár mértéke meghaladja a kártérítési limitet, úgy a biztosító az önrészt a
limit összegéből vonja le. 
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Amennyiben a jelen biztosítási szerződés alapján érvényesített kártérítési igény tekintetében egy más
típusú fedezetet nyújtó további biztosítási szerződés alapján is biztosítási védelem áll fenn, úgy a
szerződő/biztosított egyaránt vállalja, hogy a kárt mindenekelőtt a másik biztosítási szerződés alap-
ján kísérli meg érvényesíteni. 

Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező érdeket több biztosító egymástól függetlenül biztosít-
ja, úgy amennyiben a kárigényt a biztosítóhoz benyújtják, úgy a biztosító az általa kiállított fedeze-
tet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az abban megállapított biztosítási összeg erejéig
köteles fizetést teljesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szemben arányos megté-
rítési igényt érvényesíthet. A biztosítók ezen utóbbi megtérítési igény alapján a kifizetett kárt egymás
között azokkal a feltételekkel és biztosítási összegekkel arányosan viselik, amelyeknek megfelelően az
egyes biztosítók a biztosított irányában külön-külön felelnének. 

1.12 A BIZTOSÍTOTT KÁRMEGELÔZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A biztosított köteles a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében minden tőle elvárható
intézkedést haladéktalanul megtenni, valamint a rá vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani.

A biztosító jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenőrizni, vagy ellen-
őriztetni.

1.13 A BIZTOSÍTÓ MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE 

A biztosító visszakövetelheti a biztosítottól a kifizetett kártérítési összeget, ha a biztosított – illetve
akiért a biztosított jogszabály szerint felel – a kárt jogellenesen és:

a) szándékosan, vagy 

b) a jelen szerződésben meghatározott súlyosan gondatlan magatartásával okozta

Súlyosan gondatlan a biztosított károkozása különösen, ha

a) a biztosított tevékenységét nem a jogszabályban előírt hatósági engedélyek birtokában folytatja
és a károkozás ezzel összefüggésben történt,

b) a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelező rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi
feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott,

c) a kár a biztosítottra irányadó hatósági vagy szerződéses kármegelőzési előírások súlyos vagy folya-
matos megsértése miatt következett be,

d) a biztosított a kárt foglalkozási, szakmai szabályok, vagy a tevékenységére vonatkozó egyéb jog-
szabályi előírások súlyos megsértésével okozta,

e) a biztosított a kárt ittas vagy kábítószer hatása alatt lévő állapotban, illetve ezzel az állapotával
összefüggésben idézte elő, vagy ezen állapota a kár bekövetkeztében közrehatott,

f) a biztosított ismételt károkozása olyan ok miatt következett be, vagy abban olyan ok is közreha-
tott melynek megszüntetésre a biztosító a biztosítottat a korábbi károkozás alkalmával felhívta,
azonban azt a biztosított ennek ellenére nem szüntette meg, bár erre lehetősége lett volna.
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1.14 BIZTOSÍTÁSI TITOK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYOK, PANASZ ÜGYINTÉZÉS 
ÉS JOGVITA ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

1. A jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat a Biztosító az ügyfél hozzájárulása és a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 154.§-a és 155.§-a
alapján kezeli. A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szol-
gáltatásával összefüggően tudomására jutott személyes, egészségi és üzleti adatok – törvényi elő-
írásoknak megfelelő – teljes körű kezelésére. A biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biz-
tosítási titokként kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani.

2. A Biztosító részéről adatfeldolgozóként az UNIQA Software Service GmbH (A-1029 Wien, Untere
Donau Strasse 21.), a DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Kft., a DEKRA-EXPERT Kft., továb-
bá a Biztosító által felkért szakértő és a biztosítási szerződéssel kapcsolatban mindenkor kiszerve-
zett tevékenységet végző személyek, megbízottak járhatnak el. Az adatokat e személyek ismerhe-
tik meg a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint. Az ügyfél személyes adatai kezeléséről az adat-
kezelőnél tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés kivételével ada-
tai törlését, zárolását, törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen,
továbbá jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

3. BIZTOSÍTÁSI TITOK minden olyan – minősítetett adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiz-
tosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosí-
tó, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideért-
ve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biz-
tosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

4. A Biztosító az általa kezelt adatokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a biztosítási jog-
viszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogvi-
szonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A Biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel,
volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos adatot, amelynek kezelése esetében
az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll ren-
delkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

5. A biztosítási titok tekintetében a Biztosító a Bit. szerint jár el. Biztosítási titok csak akkor adható ki
harmadik személynek, ha
– a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes

képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írás-
ban felmentést ad, vagy

– a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

6. Az ügyfelek adatait a Biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a törvényben meghatározott
esetekben – az alábbi szervekhez továbbíthatja: a feladatkörében eljáró Felügyelethez, nyomozó-
hatósághoz és ügyészséghez, bírósághoz, a nyomozóhatóság, az ügyészség és bíróság által kiren-
delt szakértőhöz, bírósági végrehajtóhoz, hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőhöz, a hagyatéki
ügyben eljáró közjegyző által kirendelt szakértőhöz, adóhatósághoz, nemzetbiztonsági szolgálat-
hoz, Gazdasági Versenyhivatalhoz, gyámhatósághoz, egészségügyi hatósághoz, titkosszolgálati
eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szervhez, viszontbiztosító-
hoz, együttbiztosításban részt vállaló biztosítóhoz, állomány-átruházáskor az átvevő biztosítóhoz,
fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosítóhoz, biztosításközvetítőhöz, szaktanácsadóhoz,
a biztosító által kiszervezett tevékenységet végző partnerhez, alapvető jogok biztosához, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályo-
zásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörével összefüggésben eljáró magyar bűnüldöző
szervhez vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szervhez. A biztosítási
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titok megtartásának kötelezettsége alól kivételt képez az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési köte-
lezettség is. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás
során az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport
irányító tagja részére történő átadása.

7. A szerződés megkötésével a szerződő és a biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a Biztosító
harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez
(harmadik országbeli adatkezelőhöz) továbbítsa.

8. A biztosítási szerződés megkötésével a szerződő kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlatban esetle-
gesen megnevezett harmadik személyek felhatalmazásával azok adatainak megadására, továbbá,
hogy az ajánlatban megnevezett harmadik személyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ajánlattal
kapcsolatban megadott adataikat – továbbá ezen adatok megváltozása esetén a megváltozott
adatokat – a biztosító a jelen tájékoztatóban részletezett módon teljes körűen kezelje, továbbá
harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez
(harmadik országbeli adatkezelő) továbbítsa.  

Panasz ügyintézés és jogvita esetén alkalmazandó eljárás

Az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységével összefüggő panasz szóban (személyesen, vagy telefonon)
és írásban (e-mailben) terjeszthető elő az alábbiak szerint:

A szóbeli panasz – a biztosító székhelyén, valamint a cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein
működő ügyfélszolgálati irodákban – ügyfélfogadási időben személyesen (vagy meghatalmazott
útján); vagy telefonon, az alábbi telefonszámokon [+36 (1/20/30/70) 544 5555].

Írásbeli panasz eljuttatható:
– a biztosító központi ügyfélszolgálatára [1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.],
– a cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodákhoz;
– a fenti levelezési címünkre postai úton, vagy telefaxon a +36 (1) 2386 060 fax számra, valamint

elektronikus levélben panasziroda@uniqa.hu e-mail címre.

A panaszbeadványokon kérjük címzettként feltüntetni a Panaszmenedzsment Osztály megnevezést
is! A panaszkezelési eljárás részletes szabályai [Panaszkezelési Szabályzat] az www.uniqa.hu honla-
pon, valamint a biztosító cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodái-
ban ismerhető meg.

Amennyiben a panaszban megfogalmazott igény a biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességé-
vel, joghatásaival (pl.: kártérítés összege, vagy annak elutasítása) és megszűnésével kapcsolatosan
került elutasításra, úgy:
– Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) [H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172, 

telefon: 06 (1) 4899 100, e-mail:mailto: pbt@mnb.hu], vagy
– az ügy eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
eljárása kezdeményezhető.

Amennyiben az elutasított panaszban a Magyar Nemzeti Bankról (a továbbiakban: MNB) szóló
2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértését sérelmezik, úgy az 
MNB [1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 (1) 4899 100, 

e-mail cím: mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu] fogyasztóvédelmi eljárása kezdeményezhető.

A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele, hogy az ügyfél a – 2013. évi
CXXXIX. törvényben leírtak szerint – biztosítónál közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését és
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az is, hogy a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősüljön. A 40/2013. (XII.29.) számú
MNB rendelet szerint fogyasztó a az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy. Ennek alapján tehát, a panaszkezelés szempontjából nem
minősül fogyasztónak pl.: a gazdasági társaság, a szövetkezet, a társasház, az ügyvédi iroda,
vagy bármely más jogi személyiséggel rendelkező szervezet és a Bit. hatálya alá tartozó tevé-
kenységet végző személy, vagy szervezet sem!

A biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: (36-1) 4899-100 · Központi fax: (36-1) 4899-102
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu

1.15 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek vitás ügyeik rendezésére a magyar Polgári perrendtartás szabályait alkalmazzák. .

A szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek közölni, a szerződés felmondását tartalmazó
nyilatkozatukat pedig tértivevényes levélben kötelesek megtenni.

A jelen szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
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2. PÁF – PERFEKT ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG KÖRÉBEN OKOZOTT KÁROK
KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNÖS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

2.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e szabályzatban foglalt kiegészítő
különös feltételek figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a szerződésen kívüli károkozásokra.

A Perfekt Szolgáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzatban (PSZF) és a Perfekt
Munkáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzatban (PMF) nem nevesített tevékeny-
ségek és felelősségi kör tekintetében a PÁF rendelkezései az irányadóak.

2.2 A A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY, A BIZTOSÍTÓ HELYTÁLLÁSA

A jelen kiegészítő különös szabályzat alapján a biztosító megtéríti a károsultnak a biztosított által
szerződésen kívül okozott olyan személysérüléses és dologi károkat, melyekért a biztosított a polgári
jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási kötvényben meghatározott összeghatárig (limit) áll
fenn. A biztosító a sérelemdíj igények vonatkozásában ettől eltérő limitet is alkalmazhat.

2.3 KIZÁRÁSOK 

Nem téríti meg a biztosító egyéb rendelkezés hiányában:
a) azokat a károkat, amelyek a Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) kizárásra kerültek.
b) a Magyarország területén kívül okozott károkat,
c) azokat a dologi károkat, amelyeket a biztosított szerződésszegéssel, szerződés hibás teljesítésével,

és (vagy) szerződésteljesítése során szerződő partnerének egyéb módon okozott,
d) azokat a károkat, amelyeket a biztosított, mint rendszámmal ellátott gépjármű üzemben tartója

okozott, kivéve, ha a kár a gépjármű munkagépként való használata során keletkezett,
e) a biztosított által üzemeltetett járművek, munkagépek által okozott nem baleseti jellegű útrongá-

lási károkat,
f) azokat a károkat, amelyeket munkagépek, járművek, nyomása, helyváltoztatása következtében

mesterséges tereptárgyakban, (pl. utak, árkok, töltések, támfalak stb.) illetve a talaj vagy növényi
kultúrák letaposásával keletkeztek,

g) azokat a károkat, amelyek állati, növényi kultúrákban keletkeztek.
h) a biztosítottal más szerződési viszonyban álló kötelezett által harmadik személynek okozott szer-

ződésen kívüli károkat.

2.4 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, az PFSZ-ban leírtaknak megfelelően.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, valamint az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ)
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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3. PMF – PERFEKT MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ
KÜLÖNÖS SZABÁLYZAT  

3.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a munkahelyi/munka/
üzemi balesetekből származó munkáltatói felelősségi károkra.

3.1.a) Munkahelyi/munka baleset

Munkahelyi/munka balesetnek minősül a munkajogi szabályok alapján az a baleset, amely a munka-
vállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal szükségszerű összefüggésben éri.

3.1.b) Üzemi Baleset

Üzemi balesetnek minősül a társadalombiztosítási jogszabályok szerint az a baleset, amely a munka-
vállalót foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.

3.1.c) Munkaviszony

A jelen feltételek vonatkozásában munkaviszonynak minősül a munkaviszonyban, közszolgálati, illet-
ve közalkalmazotti jogviszonyban, szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban
végzett munka.

3.1.d) Munkáltató

Azon jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezet – ideértve az egyén vállalko-
zót is –, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatja.

3.1.e) Munkavállaló

Munkavállalónak tekintendő az a szervezett munkavégzés során foglalkoztatott személy, akinek jog-
viszonya a 3.1.c) pontban felsorolt munkaviszonynak minősül.

3.2 A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA, A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 
(KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE ÉS A KÁRTÉTELEK)

Jelen kiegészítő különös szabályzat alapján a biztosító a biztosítási szerződésben megállapított mér-
tékben és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési igényekre, illetve megtérítési követelé-
sekre, melyeket a biztosítottal, mint munkáltatóval szemben, munkavállalójának munkahelyi balese-
tével összefüggésben támasztanak, és amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési fele-
lősséggel tartozik.

A biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott mértékig terjed. 

A fedezet magában foglalja:

a) a vagyoni(közvetlen) károkat, továbbá a közvetett (elmaradt haszon) károkat, és az igazolt költsé-
geket,

b) a sérelemdíj igények vonatkozásában a biztosítási kötvényben meghatározott összeghatárig ter-
jed a biztosító helytállása,
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c) a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed továbbá a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel
kapcsolatosan, a társadalombiztosítási szervekkel szemben keletkezett megtérítési kötelezettségé-
re is a balesettel munkavállalónak nyújtott egészségbiztosítási ellátás, valamint baleseti nyugellá-
tás vonatkozásában.

3.3 KIZÁRÁSOK

Nem téríti meg a biztosító:

a) a Magyarország területén kívül történt munkahelyi balesetekből eredő kárigényeket,

b) ha a kárt a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett
számolnia és nem volt elvárható, hogy a munkáltató az adott károkozó körülményt elkerülje, vagy
a kárt elhárítsa,

c) foglalkozási megbetegedésekből eredő, illetve munkahelyi-munkaköri ártalom miatt támasztott
kárigényeket,

d) azokat a károkat, melyekért a biztosított, mint üzemben tartó a kötelező gépjármű felelősségbiz-
tosítás alapján tartozik felelősséggel, ide nem értve az üzemi balesetnek minősülő és a gépjármű
javítási, vagy karbantartási munkái során bekövetkezett károkat,

e) a dologi károkat, ideértve a munkavállaló által a munkahelyre bevitt és ott tartott bármilyen érték-
és vagyontárgyat, valamint ingóságot is, 

f) a munkavállalókat munkahelyükre menet vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek során,
illetve következtében keletkező károkat, kivéve, ha a baleset a biztosított saját tulajdonában lévő
vagy általa bérelt szállítóeszközén, utazás során történt,

g) ha a kár távmunka jogviszonnyal kapcsolatosan keletkezett,

h) ha a kárt a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta,

i) a kölcsönzött/bérelt munkavállalónak okozott kárt, 

j) a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás során keletkezett kárt, 

k) társadalmi/jótékonysági/önkéntes munkavégzés során keletkezett kárt, 

l) azokat a károkat, amelyek a biztosított munkáltató jogszabályban előírt felelősségénél szigorúbb,
szerződési vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapulnak.

3.4 A BIZTOSÍTÓ MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE

A PFSZ 1.13–ban meghatározott visszkereseti esetkörökön felül, a biztosító visszakövetelheti a bizto-
sítottól a kifizetett kártérítési összeget ha,

– ugyanazon munkavédelmi szabály, technológiai előírás be nem tartása miatt következett be az
üzemi/munka/munkahelyi baleset (sorozat károk),

– az üzemi/munka/munkahelyi baleset a munkavédelmi szabály, technológiai előírás súlyos megsér-
tése miatt következett be,

– az üzemi baleset veszélyére a munkavédelmi, érdekvédelmi szervezet, illetve a munkavállaló,
továbbá a Biztosító igazoltan felhívta a munkáltatót és az üzemi/munka/munkahelyi baleset a
szükséges intézkedés hiányában következett be.

H 4999/2014. 03./070 17



3.5 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A biztosított munkáltatót változás bejelentési kötelezettség terheli a PFSZ 1.10.2. szerint. A jelen
kiegészítő, különös szabályzat vonatkozásában ide tartozik különösen

– tevékenység jellegének megváltozása, új tevékenység folytatása, fokozott veszéllyel járó tevékeny-
ség bevezetése,

– új gyártási technológia bevezetése.

A jelen szabályzat vonatkozásában fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül különösen:

– gépi meghajtású közlekedési eszközökkel végzett tevékenység,

– gépi erővel működő szerszámgépek, berendezések használata,

– energia hordozó berendezések üzemeltetése,

– robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök gyártása, tartása, használata,

– egészséget súlyosan károsító anyagokkal történő munkavégzés,

– fokozott balesetveszéllyel járó építőipari tevékenység,

– az emberi környezetre veszélyes tevékenység.

3.6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító a biztosított által a munkavállaló javára kötött élet- vagy balesetbiztosítási szerződés alap-
ján járó biztosítási összeget a károsultnak járó kártérítésbe nem számítja be.

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt
Felelősségbiztosítási Szabályzatának (1.PFSZ), valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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PMF ZÁRADÉKOK

PMF1 TANULÓI/HALLGATÓI/GYAKORNOKI/ÖSZTÖNDÍJAS FELELŐSSÉG ZÁRADÉK 

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PMF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító az ezen záradékkal megkötött biztosítási szerződésekben, az ott megállapított mértékben
és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési igényekre, illetve megtérítési követelésekre,
amelyeket a biztosítottal mint gyakorlati képzést végzővel szemben támasztanak, a vele tanuló, hall-
gatói, gyakornoki, ösztöndíjas szerződést kötött személyeknek, valamint iskolaszövetkezeti nappali
tagozatos hallgató tagjának a gyakorlati képzés során, vagy azzal összefüggésben elszenvedett bal-
esete miatt, ha azért a biztosítottat a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősség terheli.

A biztosítás azokra a balesetekből eredő károkra terjed ki, amely a tanulót/hallgatót/gyakor -
nokot/ösztöndíjast

a) a biztosított tanműhelyében, székhelyén, telephelyén oktatási idő alatt, vagy

b) biztosított tanműhelyén, székhelyén, telephelyén kívül, a biztosított rendelkezése folytán, vagy
érdekében végzett oktatási, gyakorlati tevékenysége során érte.

Mindkét esetben feltétel, hogy a baleset üzemi jellegét a társadalombiztosítási szervek jogerősen
megállapítsák.

PMF2 KÖLCSÖNZÖTT/BÉRELT MUNKAVÁLLALÓ FELELŐSSÉG ZÁRADÉK 

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PMF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító ezen záradékkal megkötött szerződésekben, az ott megállapított mértékben és feltételek
szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési igényekre, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a
biztosítottal mint kölcsönzött/bérelt munkavállalót foglalkoztatóval szemben támaszt a kölcsön-
zött/bérelt munkavállaló a kölcsönvevő munkáltatónál történő munkavégzés során, vagy azzal
összefüggésben elszenvedett balesete miatt, ha azért a biztosítottat a magyar jog szabályai szerint
kártérítési felelősség terheli.

Kölcsönzött/bérelt munkavállalónak tekintendő az a személy, aki a munkaerő-kölcsönző céggel
megkötött munkaszerződése alapján ideiglenesen munkát végez a kölcsönvevő munkáltatónál.

A jelen záradék vonatkozásában kölcsönvevő munkáltatónak minősül az a jogi személyiséggel ren-
delkező, illetve nem rendelkező szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is – akinek irányítása alatt
az eredetileg nem nála állományban lévő munkavállaló ideiglenesen munkát végez.
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4. PSZF – PERFEKT SZOLGÁLTATÓI FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ
KÜLÖNÖS SZABÁLYZAT  

4.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a biztosított által nyújtott
szolgáltatás teljesítése során felmerülő szerződésszegéssel és szerződésen kívül okozott károkra (szol-
gáltatási kárigény).

A szerződésszegéssel okozott károk körébe nem tartoznak a részleges, a közbenső és az előzetes szer-
ződésszegéssel okozott károk. A biztosított által okozott részleges, közbenső és előzetes szerződés-
szegés esetén, a biztosított a kármentés és kárenyhítés céljából köteles haladéktalanul jelenteni az
eseményt a biztosítónak.

4.2 BIZTOSÍTÁS TÁRGYA, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY 

A szolgáltatói felelősségbiztosítás alapján a biztosított kérheti, hogy a biztosító a biztosítási szerző-
désben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt a szerződéses partnereinek (a
szolgáltatás igénybe vevőinek) a szolgáltatás hibás teljesítésével okozott olyan károk megtérítése
alól, amelyekért, mint a szerződésben nevesített szolgáltatás teljesítője a magyar jog szabályai sze-
rint, szerződésszegés miatt (szakmai), illetve szerződésen kívül okozott (szolgáltatói) kártérítési fele-
lősséggel tartozik.

A biztosított kártérítési felelősségének előfeltétele, hogy a biztosított a hibásan teljesített szolgáltatás
újbóli elvégzését megtagadja, vagy a szolgáltatás újbóli teljesítése a szolgáltatás jellegére tekintettel
nem lehetséges, illetve a biztosított a szolgáltatás újbóli elvégzésének kötelezettséget nem tudja tel-
jesíteni, valamint ha a szolgáltatást igénybe vevőnek/fogyasztónak a szolgáltatás újbóli elvégzéséhez
fűződő érdeke megszűnt.

Biztosítási eseménynek minősül a biztosítottal szembeni, hibás teljesítéssel megvalósított szerződés-
szegés miatti, szolgáltatási kárigény érvényesítése.

Jelen kiegészítő különös feltételek alapján a biztosító a károsultnak a biztosított által a szerződés
hibás teljesítésével okozott alábbi kárait téríti meg:

a) személysérüléses és dologi károk (személysérüléses kárnak minősül valakinek a halála, egészség-
károsodása, vagy testi sérülése folytán bekövetkezett vagyoni kár; dologi kárnak pedig az, ha vala-
mely tárgy, ingóság, vagy ingatlan megsérül, megsemmisül, vagy használhatatlanná válik),

b) a szerződés hibás teljesítésével összefüggésben a szerződő partnernél felmerült többletköltséget,
az elmaradt hasznot.

A többletköltség körébe nem tartoznak a garanciális és szavatossági jogok érvényesítésével kapcso-
latos költségek, továbbá az eljárási és jogi képviseleti költségek és kamatok,  

c) sérelemdíj igényeket – a biztosítási kötvényben meghatározottak szerint.

A biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási kötvényben meghatározott összeghatárig (limit) áll
fenn. A biztosító a sérelemdíj igények vonatkozásában ettől eltérő limitet is alkalmazhat.
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4.3 KIZÁRÁSOK 

Nem té rí ti meg a biz to sí tó:

a) azokat a károkat, amelyek a Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) kizárásra kerültek,

b) a szolgáltatással szemben emelt esztétikai kifogások miatti kárigényt,

c) a Magyarország területén kívül okozott károkat, amennyiben a szerződésben a biztosítási fedezet
területi hatálya külön kiterjesztésre nem került,

d) azokat a károkat, amelyeket a biztosított, mint rendszámmal ellátott gépjármű üzemben tartója
okozott, kivéve, ha a kár a gépjármű munkagépként való használata során keletkezett,

e) a biztosított által üzemeltetett járművek, munkagépek által okozott útrongálási károkat,

f) azokat a károkat, amelyeket munkagépek, járművek, nyomása, helyváltoztatása következtében
mesterséges tereptárgyakban, (pl. árok, töltés, támfal stb.) illetve a talaj vagy növényi kultúrák
letaposásával keletkeztek,

g) a környezetveszélyeztető, károsító tevékenységgel okozott károkat,

h) a mezőgazdasági (szántóföldi, állattenyésztési és halászati) őstermékek és vadászati termékek által
okozott károkat,

i) ha a káresemény, külső harmadik személynek okoz kárt , 

j) a szolgáltatás ingyenes teljesítésével kapcsolatos károkat, 

k) a biztosított közreműködője által okozott károkat 

l) a jogosulatlanul igénybe vett közreműködő által okozott károkat 

m) a közreműködő szerződésszegése miatt a biztosítottnál jelentkező károkat, 

n) amennyiben a biztosított felelős a szolgáltatás teljesítésének lehetetlenné válásáért,

o) amennyiben a biztosított megtagadja a szolgáltatás teljesítését, 

p) a teljesítési késedelem miatti károkat, 

q) a biztosított szándékos károkozása miatti károkat. 

4.4 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének, helytállásának felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szer-
ződés tartalmazza, a PFSZ-ben leírtaknak megfelelően.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, valamint az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ)
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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4.5 PSZF ZÁRADÉKOK

4.5.1 PSZF Tervezői felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PSZF rendelkezéseit az e zára-
dékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító a biztosított helyett megtéríti azokat a biztosított szerződéses partnereinek okozott károkat,
amelyek a biztosított, illetőleg a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban, alvállalkozói/közreműködői jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló tervező, tervezői műve-
zető alábbiakban meghatározott tevékenységéből erednek, s amelyekért a biztosított a magyar polgá-
ri jog szabályai szerint, a szerződésszegéssel okozott károkért kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító a szerződés alapján – külön záradék hiányában – kizárólag Magyarország területén kivite-
lezésre kerülő:

a) a biztosított által készített vagy honosított tervek hibáiból,

b) a biztosítottal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy tagsági
viszonyban álló tervező által készített tervek hibáiból eredő kárigényekre nyújt fedezetet,

c) a tervezői művezetés körében okozott károkra a biztosítás akkor terjed ki, ha a művezetést a biz-
tosított a saját tervei alapján folytatott kivitelezés során végzi.  

4.5.1.1 Ki zá rá sok

A PFSZ-ben felsoroltakon kívül, nem téríti meg a biztosító:

a) a beszerzési és kivitelezési nehézségek miatti áttervezés következtében felmerülő többlet-költséget,

b) a tervezés határidejének be nem tartása miatt keletkező kárt, illetve az ennek következtében
jelentkező többletköltséget,

c) a gazdasági tervekben (költségvetésben) előforduló számszaki hibákból származó kárt, illetve
többletköltséget,

d) az áremelkedésből származó kárt vagy többletköltséget,

e) az esztétikai és korszerűségi hibából származó károkat,

f) a vizek – a talajvizet is beleértve – fizikai, kémiai vagy biológiai minőségének megváltozásával köz-
vetlen vagy közvetett összefüggésben keletkezett károkat,

g) az egyéb környezeti károkat; ideértve a nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés
következtében keletkezett károkat is,

h) szabadalmi, iparjogi és szerzői jogok megsértésével összefüggésben keletkezett károkat (jogsza-
vatosság),

i) az alvállalkozók/közreműködők szerződésszegésével kapcsolatosan felmerülő károkat, ha az alvál-
lalkozóknak/közreműködőknek kifizetett tervezői díj nem képezi az alapját a biztosítási díj számí-
tásának,

j) a tervezett mű kivitelezésének időtartamára és a határidőkre vonatkozó nyilatkozatokból eredő
kárt;

k) a hatósági engedélyek beszerzésének lemulasztásából eredő kárt,

l) a biztosítási esemény következtében keletkező üzemszünetre vagy termeléskiesésre visszavezet-
hető kárt, illetve a károsult elmaradt hasznát,

m) a műszaki, gazdasági tervek alapadataiban előforduló hibákból eredő kárt, ha azokat nem a ter-
vező szolgáltatta, illetve ha a megrendelő azokat a tervezővel nem ellenőriztette.
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4.5.2 PSZF Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység 
felelősségbiztosítása záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

Jelen záradék alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, melyeket a biztosított, mint személy-
vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység folytatója, e minőségében okozott és amelyekért a
biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

Jelen záradék alapján biztosított a személy- vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet a rend-
őrség által kiadott engedély birtokában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara tagjaként folytató egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás.

Jelen záradék keretében biztosított tevékenységnek a vállalkozás keretében végzett „A személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. tör-
vény által nevesített tevékenységek minősülnek. 

4.5.2.1 A biztosító a biztosított helyett az alábbi károkat téríti meg:

a) harmadik személyeknek– a személy-vagyonvédelmi, és magánnyomozói tevékenység ellátása
során kényszerítő eszközök szükséges mértékét túllépő alkalmazásából eredő személysérüléses
(halál, tartós egészségromlás, testi sérülés) károkat, továbbá

b) harmadik személyeknek (ide nem értve az őrzött területre, épületbe illetéktelen behatolót), illetve
a megbízónak és alkalmazottainak – személy-vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység
ellátása során okozott személysérüléses (halál, tartós egészségromlás, testi sérülés) károkat,
továbbá

c) személy-vagyonvédelmi tevékenység ellátása során az őrzött épületben, berendezési, felszerelési
tárgyakban okozott károkat, 

feltéve mindhárom esetben, hogy a biztosított kártérítési felelőssége az okozott károkért a polgári
jog szabályai alapján megállapítható.

A biztosítási fedezet a biztosított által jogosan igénybe vett alvállalkozó/közreműködő által okozott
károkra csak akkor terjed ki, ha a szerződés megkötésekor a biztosított a biztosítót tájékoztatta arról,
hogy tevékenysége ellátása során alvállalkozót/közreműködőt vesz igénybe.

4.5.2.2 Ki zá rá sok

A biztosító nem téríti meg az őrzött vagyontárgyak eltulajdonításából (lopás, betöréses lopás) eredő
károkat, és a más biztosítással fedezett károkat.

4.5.3 PSZF Kiállítások és időszakos rendezvények felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

4.5.3.1 A biz to sí tó meg té rí ti

A kiállítások és időszakos rendezvények szervezésének ellátása során a biztosított, mint:

a) a kiál lí tá sok és idô sza kos ren dez vé nyek szer ve zô je,

b) 1.2 a kiál lí tá si tár gyak és a kiál lí tá si te rü let sze mély- és va gyon vé del mét el lá tó,
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c) a kiál lí tá si te rü let üze mel te tô je ál tal 

a kiállítás, rendezvény résztvevőinek, nézőinek, és más harmadik személyeknek a kiállítás, rendez-
vény időtartama alatt, annak helyszínén okozott személysérüléses és dologi károkat, melyekért a biz-
tosított, szerződésen kívüli kártérítési felelőssége a magyar  polgári jog szabályai alapján fennáll. 

4.5.3.2 Ki zá rá sok

A biz to sí tó nem té rí ti meg a kárt,

a) ha a kiállítási tárgyak lopásából vagy rablásából ered,

b) ha a kiállítási tárgyak le- és felrakodása (installálása, és elszállítása) során keletkezett, ide nem
értve a már installált kiállítási tárgyak balesetszerű rongálódását, 

c) ha a rendezvény lebonyolítására szolgáló dolgokban (ideértve a rendezvény céljára igénybe vett
ingatlanban) keletkezett,

d) ha a fellépő vendégek, művészek, mutatványosok, meghívottak, versenyzők, artisták, kaszkadő-
rök, extrém sportot művelők tevékenységéből ered,

e) ha a kiállítások, rendezvények szervezői, üzemeltetői, valamint a kiállításokon, rendezvényeken
személy- és vagyonvédelmi feladatokat ellátók által egymásnak okozzák.

4.5.4 PSZF Ta ka rí tói fe le lôs ség zá ra dék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító megtéríti a biztosított által – takarítási tevékenysége során – szerződő partnerének oko-
zott olyan dologi károkat, amelyek a takarítási tevékenység tárgyát képező ingatlanban, berendezé-
si és felszerelési, épületgépészeti tárgyakban keletkeztek, s amelyekért a biztosított a magyar polgári
jog szabályai alapján a szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a szerződésen kívül okozott
személysérüléses és dologi károkért kártérítési kötelezettséggel tartozik.

4.5.4.1 Ki zá rá sok

Nem té rí ti meg a biz to sí tó:

a) a takarítással szemben emelt minőségi kifogásokkal (hibás teljesítéssel) kapcsolatban felmerült
költségeket, így: a takarítás újbóli elvégzésének, illetve hiányosságainak utólagos pótlásának költ-
ségeit, 

b) a vállalkozási szerződésben, a takarítási tevékenység helyeként megjelölt telephelyeken kívül oko-
zott károkat,

c) a lopásból származó károkat.

4.5.5 PSZF Au tó ja ví tói fe le lôs ség zá ra dék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

Jelen záradék alapján a biztosító fedezetet nyújt a biztosított által javításra, szervizre, felülvizsgálatra
átvett gépjárművekben okozott, a gépjármű megsemmisülésével, törésével, megrongálódásával elő-
álló mindazon károkra, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint a szerződésen kívül okozott
károkért kártérítési kötelezettséggel tartozik
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A biztosítási fedezet

– a gépjárművek üzem (műhely) területén történő mozgatásával,

– a műhely (épület, üzem) üzemeltetésével, valamint a műszerek, szerszámok, gépek használatával, 

– a műhely területén kívül (maximum azonban 10 km-es távolságon belüli), próbaút során, 

okozott károkra terjed ki, amennyiben a biztosított a magyar jog szerint, kártérítési kötelezettséggel
tartozik. 

4.5.5.1 Ki zá rá sok

a) a biztosítás fedezeti köréből kizárt a gépjármű javításával, szervizelésével, felülvizsgálatával járó,
főkötelezettséget jelentő közvetlen szolgáltatás hibás teljesítése miatt felmerült szavatossági, illet-
ve garanciális igények,

b) a lopáskárok, amelyek a tárolt és javításra, szervizelésre, felülvizsgálatra átvett gépkocsikban, azok
ellopása, illetve alkatrészeinek, tartozékainak, leszerelése miatt következnek be,

c) a javításhoz szükséges pótalkatrészek, cseretartozékok, célszerszámok, berendezések beszerzési
nehézségei miatt keletkező többletköltségekre,

d) az áremelkedés miatti többletköltségre,

e) az esztétikai, korszerűségi hibákból származó kártérítési igényekre,

f) a gépjármű olyan szerkezeti elemeinek, alkatrészeinek káraira, melyek a gépjármű biztosított ál tali
átvétele időpontjában sérültek, hibásak, elhasználódottak, vagy egyéb okból cserére szorulnak,

g) egyéb megállapodás hiányában a biztosított alvállalkozójának/közreműködőjének felróható okból
keletkezett károkra. 

A szolgáltatás közvetlen tárgyaival kapcsolatos felelősségi körre a biztosítás nem vonatkozik. A jelen
záradék szempontjából a javítási, szerelési, felülvizsgálati tevékenység a szolgáltatás közvetlen tárgya.

4.5.6 PSZF Ven dég lá tói fe le lôs ség zá ra dék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító megtéríti a károsultnak a biztosított által – szállásadói tevékenysége során – okozott azo-
kat a személysérüléses és dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai
alapján szerződésszegéssel, illetve szerződésen kívül okozott károkért kártérítési kötelezettséggel tar-
tozik. 

Jelen záradék alapján együttbiztosított a szállásadó üzemhez tartozó uszodák, szaunák, lőpályák,
teniszpályák, kerékpárkölcsönzés, játszóterek, parkolók vendéglők, automata büfék, bárok, fagylalto-
zók, büfék, eszpresszók, éttermek, teke- és bowling pályák, tánc- és sörsátrak, rendezvények tartásá-
ra szolgáló termek üzemeltetője.

4.5.6.1 Ki zá rá sok 

Nem biztosított: a kempinghelyek üzemeltetéséből, állattartásból, vizi-, légi-, szárazföldi járművek
közlekedéséből, üzemeltetéséből származó károk.
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4.5.7 PSZF Szállítmányozói felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A jelen záradék alapján kötött felelősségbiztosítási szerződés hatálya kiterjed:

a) az árutovábbítás szolgáltatáshoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység során bekövetkező
károkra,

b) áruk téves kiszolgáltatása és téves irányítása miatt bekövetkezett károkra,

c) az áru indításában, fuvaroztatásában és kiszolgáltatásában okozott olyan késedelem során bekö-
vetkezett károkra, amely késedelmet kizárólag a biztosított mulasztása okozott,

d) azokra a károkra, amelyek abból eredtek, hogy az áru kiszolgáltatása a rendelkezésre jogosult uta-
sításával ellentétben történt meg.

4.5.7.1 Ki zá rá sok

A fe de zet nem ter jed ki:

a) mobiltelefon, költözési ingóság, veszélyes áru, élő állat, pénz és értékpapír, gépjárművek, műtár-
gyak, nemesfémek, drágakövek, ékszerek,  szállítmányozásával kapcsolatos felelősségre,

b) cigaretta, szeszes italok szállítmányozása esetén 3 millió forintot meghaladó szállítmányokra,

c) a biztosított vagy alkalmazottai szándékos károkozására,

d) arra az esetre, ha a biztosított vagy alkalmazottai a birtokukban levő okmányokat arra illetéktele-
neknek hozzáférhetővé teszik, és a biztosítási esemény ezzel okozati összefüggésben következik
be,

e) biztosított saját alkalmazottainak halálára, betegségére, vagy testi sérülésére,

f) azokra a károkra, amelyeket a biztosított a tulajdonában levő vagy általa üzemeltetett gépjármű-
vekkel okoz,

g) hajók és repülőgépek üzemeltetéséből eredő károkra,

h) a szállítmányozói tevékenység során használt gépek, berendezések javítási költségeire,

i) elháríthatatlan külső ok (vis maior) következményeire,

k) fizetési késedelemből, ill. nemfizetésből eredő károkra,

k) kötbérigényekre,

l) azon károkra, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozás következményei,

m) a személyi sérülésből, halálesetből eredő károkra.

n) azon károkra, amelyek abból adódnak, hogy a szállítmányozó nem teljesíti igényérvényesítési
kötelezettségét a fuvarozóval, valamint a szállítmányozó által igénybe vett más közreműködővel
szemben, 

o) azokra a károkra, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a szállítmányozó a megbízó utasítása nélkül
nem teszi meg a megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat.

p) azokra a károkra, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a szállítmányozó közvetlenül fuvarozási tevé-
kenységet is végez (önszerződés). 
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4.5.8 PSZF Fuvarozói felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító jelen záradék alapján azokra a kártérítési igényekre nyújt fedezetet, amelyeket a biztosí-
tott által fuvarozott idegen vagyontárgyakban keletkezett károk miatt a biztosítottal szemben érvé-
nyesítenek feltéve, hogy a károkért a biztosított magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezett-
séggel tartozik.

A biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek az áru teljes vagy részleges megsemmisülése vagy
megsérülése folytán keletkeztek a küldemény átvétele és kiszolgáltatása közötti időszak alatt.

A biztosító kockázatviselése a Magyarország területén belül, belföldi feladási helyről, belföldi rendel-
tetési helyre fuvarozott áruban bekövetkezett károkra terjed ki, forintban történő kárkifizetés mellett.

4.5.8.1 Ki zá rá sok

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, 

a) amelyek, fuvarozott áru lopásából erednek,

b) amelyek fuvarozási késedelemből erednek (kötbér, fuvardíj visszatérítés),

c) amelyek a fuvarozott árukban a gépjármű műszaki hibája miatt következtek be,

d) amelyek az által keletkeztek, hogy a gépjárművet túlterhelték,

e) amelyek akkor következtek be, amikor az üzemben tartó által megbízott gépjárművezető, vagy
más személy a gépjárművet jogtalanul használta,

f) amelyek az által keletkeztek, hogy az áru fuvarozását jogszabály vagy hatósági rendelkezés külön-
leges feltételhez kötötte, de e feltételnek a biztosított nem tett eleget,

g) amelyek elháríthatatlan külső ok (vis maior) következményei,

h) amelyek a küldemény belső tulajdonságára vezethetők vissza, melyek folytán az áruban törés,
rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás és egyéb károsodás történt,

i) amelyek csomagolásnak a feladás alkalmával kívülről észre nem vehető hiányossága miatt követ-
keztek be,

j) amelyek a berakás, illetőleg a kirakás alkalmával következtek be, függetlenül attól, hogy a felek
megállapodása alapján ki felelős a be- vagy kirakásért,

k) abból származtak, hogy a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki,

l) amelyek azért következtek be, mert a fuvarozót a feladó nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel
nem ismerhető rendkívüli értékéről,

m) amelyek azért következtek be, mert a jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat a fel-
adó figyelmen kívül hagyta.

n) amelyek abból származnak, hogy a fuvarozó, a fuvarozási akadály felmerülése esetén késedelem
nélkül nem értesíti a feladót és hogy szükség esetén utasítást nem kér tőle, 

o) amelyek azért következnek be, mert a fuvarozó a küldemény megérkezését nem értesíti haladék-
tanul a címzettet.
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4.5.9 PSZF Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A Különös Szabályzat (PSZF)
rendelkezéseiben nem szabályozottak vonatkozásában az általános jellegű Felelősségbiztosítási
Szabályzat (PFSZ) rendelkezései az irányadóak. A Felek a mindenkori hatályos magyar jogszabályok
által biztosított módon és mértékben, közös megállapodással térhetnek el a fentiektől (egyedi zára-
dék stb.).

A biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási kötvényben meghatározott összeghatárig (limit) áll
fenn. A biztosító a sérelemdíj igények vonatkozásában ettől eltérő limitet is alkalmazhat. A biztosító,
a sérelemdíj igényeket az általános (PFSZ 1.7.1. és 1.7.2), valamint a különös kizárások (PSZF 4.3,
PSZFEO 4.5.9.2) figyelembe vételével bírálja el.

4.5.9.1. Értelmező rendelkezések

a) Biztosítási esemény

Jelen záradék alapján biztosítási eseménynek tekintendő, azaz a biztosító a biztosított helyett megtérí-
ti a károsultnak az egészségügyi szolgáltatás végzése során a foglalkozási szakmai szabályok felróható
megszegésével okozott egészségkárosodás, testi sérülés vagy halál miatti azon károkat, amelyekért a
károkozás időpontjában hatályos magyar jogszabályok alapján helytállási kötelezettség terheli.

A biztosított egyetemleges károkozása esetén a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosított felró-
hatóságának mértékéhez igazodik. 

b) Biztosított

Jelen záradék szerint biztosítottnak tekintendő a szerződésben név szerint feltüntetett, tulajdoni for-
mától és fenntartótól függetlenül, egészségügyi szolgáltatásra az egészségügyi hatóság által kiadott
működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, és minden
olyan természetes személy, aki a szolgáltatást a saját nevében nyújtja.

c) Egészségügyi dolgozó

Egészségügyi dolgozónak minősül a szakorvos, az orvos, a rezidens orvos, a fogorvos, a gyógysze-
rész, valamint az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá a
beteg ellátását végző, vagy abban közreműködő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy.

4.5.9.2 Különös kizárások

Nem terjed ki a biztosítási fedezet a következő esetekre:

a) azokra a károkra, amelyek a biztosított engedély nélkül végzett tevékenységére, valamint a tárgyi
és személyi feltételek hiányára, továbbá a nem finanszírozott ellátásokra vezethetők vissza,

b) az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak üzemeltetésé-
vel kapcsolatban, valamint az egészségügyi tevékenységet érintő munkaszervezéssel összefüggés-
ben bekövetkezett károkra,

c) az el nem végzett, vagy késedelmesen elvégzett szolgáltatásból és a várólistából eredő károkra, 

d) a hibás szolgáltatás újbóli elvégzésével, vagy a hiba kijavításával járó költségekre,

e) a beteg által magával vitt, magánál tartott ingóságban, vagyontárgyban bármilyen módon bekö-
vetkezett kárra,
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f) a jogszabályban meghatározott adminisztrációs, dokumentációs, illetve tájékoztatási kötelezett-
ség elmulasztása, vagy nem teljes körű teljesítéséből eredő kárra,

g) esztétikai okból végzett plasztikai műtét során okozott kárra,

h) RU–486 alkalmazása által okozott kárra,

i) röntgen és egyéb sugárártalom, beleértve a radioaktív anyaggal okozott kárra,

j) egészségügyi szolgáltatás körében okozott genetikai- valamint génmanipuláció általi károsodás-
ra,

k) egészségügyi szolgáltatás körében okozott HIV fertőzéssel,AIDS betegséggel, hepatitis fertőzés-
sel, illetőleg bármilyen más vírus, baktérium általi fertőzéssel okozott károkra,

l) mentőszállítási, betegszállítási szolgáltatásra visszavezethető károkra, 

m) képzés, gyakorlás, vizsgázás címén egyetemi, főiskolai hallgató, egészségügyi szakdolgozó,
egészségügyi szakközépiskolai tanuló tevékenysége körében okozott károkra,

n) egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos közigazgatási eljárás, büntetőeljárás, illetve sajtóper költ-
ségeire,

o) a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó adatvédelmi, titokvédelmi jogsértéssel okozott
kárra,

p) esztétikai és pszichikai károsodásokra,

q) nem a gyógyító tevékenységgel összefüggésben okozott egyéb felelősségi károkra.

r) a beutalási rend megsértésével és a progresszivitási szint helytelen megválasztásával kapcsolatos
kárra, 

s) alvállalkozók,  közreműködők tevékenységével okozott károkra, 

sz)termékfelelősségi károkra, ideértve a gyógyászati és gyógyászati segédeszközök által okozott
károkat is,

t) az aktív és passzív eutanáziából eredő károkra,

v) a nem konvencionális, természetgyógyászati szolgáltatásokkal, beavatkozásokkal és az azok során
alkalmazott anyagokkal, eszközökkel okozott károkra,

z) orvosi kísérletekkel kapcsolatos károkra, ideértve az őssejt beavatkozással kapcsolatos károkat is.

PSZFEO 1. Záradék a nem konvencionális, természetgyógyászati beavatkozásokkal és az azok
során alkalmazott anyagokkal, eszközökkel okozott károkra vonatkozóan

A jelen záradék azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek az Egészségügyi szolgálta-
tói/orvosi felelősségi záradékban (4.5.9) foglalt feltételektől.

A záradék szerint a biztosítás hatálya kiterjed az alábbiakban meghatározott nem konvencionális,
természetgyógyászati beavatkozásokkal kapcsolatos károkra.

A jelen záradék alapján kizárólag az alábbi, nem konvencionális, természetgyógyászati beavatkozá-
sok tartoznak a kockázati körbe:
– akupunktúra,
– akupresszúra
– kineziológia,
– fitoterápia,
– fényterápia,
– alternatív mozgás és masszázsterápiák
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A fenti tevékenységek csak abban az esetben tekinthetők kockázati körbe tartozónak, ha az azt
végző természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet rendel-
kezik a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt végzettséggel és működési enge-
déllyel.

A kockázati körbe tartozó tevékenységek során felhasznált anyagokkal, illetve használt eszközökkel
okozott károkra a biztosító felelősség vállalása nem terjed ki.

A jelen záradékban nem érintett kérdések vonatkozásában az Egészségügyi szolgáltatói/orvosi fele-
lősség záradékban (4.5.9., 4.5.9.1.,4.5.9.2.) foglaltak az irányadóak.

PSZFEO 2. Záradék az alvállalkozók, közreműködők tevékenységével okozott károkra
vonatkozóan

A jelen záradék azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek az Egészségügyi szolgálta-
tói/orvosi felelősségi záradékban (4.5.9) foglalt feltételektől.

A záradék szerint a biztosítás hatálya kiterjed az alábbiakban meghatározott alvállalkozói, közremű-
ködői feladatvégzéssel kapcsolatos károkra.

A jelen záradék alapján kizárólag az alábbi jogviszonyokon alapuló tevékenységek tartoznak a kocká-
zati körbe:
– vállalkozói
– alvállalkozói
– megbízási

A fenti tevékenységek abban az esetben tekinthetők a jelen záradék kockázati körébe tartozónak, ha
a végzett feladat nem minősül az Eütv.3.§.e) pont hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatói tevé-
kenységnek, továbbá ha az azt végző természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet rendelkezik a tevékenység folyamatos biztosításához szükséges, jogszabályban
előírt végzettséggel, működési engedéllyel, illetve egyéb működési feltételekkel.

A jelen záradékban nem érintett kérdések vonatkozásában az Egészségügyi szolgáltatói/orvosi fele-
lősség záradékban (4.5.9.,4.5.9.1.,4.5.9.2.) foglaltak az irányadóak.

4.5.10 PSZF gyógytornász, tornaedzői felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A biztosító megtéríti a károsultnak azokat a biztosított által munkaköri feladata ellátása során a fog-
lalkozási szabályok megsértésével okozott halál, illetve egészségkárosodás miatti károkat – amelye-
kért a biztosítottat a magyar jogszabályok alapján szerződészegéssel, valamint szerződésen kívül
okozott károkért kártérítési kötelezettség terheli.

Jelen záradék értelmében biztosítottnak minősül a gyógytornász, tornaedzői tevékenységet egyéni
vállalkozóként, munkaviszony vagy társas vállalkozás keretében a társaság tagjaként folytató termé-
szetes személy, vagy ilyen tevékenységet végző gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet.
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4.5.10.1 Kizárások

Nem terjed ki a biztosítási fedezet a következő esetekre:

a) a biztosított engedély nélkül végzett tevékenységére,

b) esztétikai és pszichikai károsodásokra,

c) nem a biztosított tevékenységgel összefüggésben okozott egyéb felelősségi károkra.

4.5.11 PSZF Könyvvizsgálói, Adótanácsadói, Könyvviteli szolgáltatói, Igazságügyi szakértői
felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

4.5.11.1 Biztosított lehet:

Könyvvizsgálók

Aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja mint
természetes személy (egyéni vállalkozó), illetve a Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálói tár-
saság.

Adótanácsadók

Az 1. pont szerint biztosított könyvvizsgáló és könyvvizsgáló társaság,

Azok a természetes személy(ek) (egyéni vállalkozó(k)), illetve az a gazdasági társaság(ok),
amely(ek)nek a biztosított tevékenységet folytató alkalmazottja(i) vagy tagja(i) adószakértői igazol-
vánnyal, okleveles adószakértő vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkez(nek)ik.

Könyvviteli szolgáltatás

Az 1. pont szerint biztosított könyvvizsgáló és könyvvizsgáló társaság, okleveles könyvvizsgálói vagy
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó), aki sze-
repel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában.

Az a gazdasági társaság, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
megbízott tagja, alkalmazottja okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
rendelkezik és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy szerepel a könyvviteli szolgáltatást vég-
zők nyilvántartásában.

Igazságügyi szakértő

Az igazságügyi szakértői tevékenység keretében a névjegyzékben szereplő szakterületén az a termé-
szetes személy (egyéni vállalkozó) vagy gazdasági társaság, aki az igazságügyi szakértői névjegyzék-
ben szerepel.

4.5.11.2 Biztosítási esemény

A biztosító megtéríti a károsultnak a biztosított által okozott tisztán vagyoni károkat, amelyekért a
biztosított a magyar polgári jog szabályai alapján szerződésszegés miatti kártérítési kötelezettséggel
tartozik az alábbi feladatok során: 
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Könyvvizsgálók

– a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a beszámoló felülvizsgálata, sza-
bályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének tanúsítása annak érdekében, hogy a vizs-
gált szervezet megbízható és valós összképet kapjon a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről,

– a gazdasági társaságok, az egyéb szervezetek alapításakor, átalakulásakor, megszűnésekor a törvé-
nyekben előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési, záradékolási feladatok ellátása,

– a gazdálkodó szervezet működésének átvilágítása, értékelése, a gazdálkodó szervezetek alapításá-
val, megszűnésével, átalakulásával, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rend-
szerével kapcsolatos pénzügyi-, adó-, számviteli szakértői tevékenység, szakvélemény készítése és
az ezekkel kapcsolatos tanácsadás,

– a könyvvizsgálók más – törvényben meghatározott – feladatának elvégzése,

Adótanácsadók

– írásos megbízás alapján jogi személyek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adóival, adó jellegű
kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával összefüggő tanácsadás, segítségnyújtás, a kötelezett-
ségek teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság előtti képviselet, adóbevallás elkészítése.

Könyvviteli szolgáltatás

A számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének
kialakításával, a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve

– a főkönyvi nyilvántartások vezetését,

– az összesítő feladások készítését,

– a beszámoló összeállítását,

– a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági dönté-
seket megalapozó következtetések levonását is,

– az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbíz-
hatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei
megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgál-
tatása,

– adó-, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése, adóhatóság előtti képviselet,

– bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Igazságügyi szakértő

Hatóság kirendelése vagy megbízási szerződés alapján valamely szakkérdésben szakvélemény készí-
tése az alábbi szakterületeken:

– adó- és járulék,

– könyvszakértés,

– biztosítás,

– pénzpiac,

– tőkepiac.
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4.5.11.3. Tisztán vagyoni kár fogalma

Tisztán vagyoni károk jelen szerződés értelmében azok a károk, amelyek nem személysérüléses károk
(halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülé-
se, eltűnése, használhatatlanná válása), és nem is ilyen károkra vezethetők vissza. Dolognak számít a
pénz és az értékpapír is. Tisztán vagyoni kárnak minősül a tisztán pénzügyi veszteség, ezen felül a
vagyoni károk körébe tartoznak az ezzel kapcsolatos költségek és kamatok is.

4.5.11.4 A biztosítás időbeli hatálya

a) A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a bizto-
sító részére bejelentett károkra terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérően nem rendelkezik.

b) Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a károkozás időpontja az a nap, amikor a károsodást
eredményező szakmai szabályszegést elkövették. Amennyiben a szabályszegés bármilyen írásos
anyagon alapul, úgy a szabályszegés akkor tekintendő elkövetettnek, amikor a biztosított ezt az
írásos anyagot a megrendelőnek aláírva átadja vagy a megrendelő megbízásából az adóhatóság
felé benyújtja. Minden más esetben a szabályszegés akkor tekintendő elkövetettnek, amikor a biz-
tosított ezt megalapozó kijelentést vagy nyilatkozatot tesz.

c) Ha a kár mulasztásra vezethető vissza, akkor kétség esetén a szabályszegést azon a napon követ-
ték el, amikor az elmulasztott cselekedetet legkésőbb meg lehetett volna tenni ahhoz, hogy a kár
bekövetkezését megakadályozza.

4.5.11.5 Kizárások

A biztosító nem téríti meg

a) az elmaradt vagyoni előnyt (elmaradt haszon);

b) az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével okozott kárt;

c) az értékpapír, értéktárgy, számlák, bizonylatok eltűnésével, elvesztésével, ellopásával összefüggés-
ben keletkezett károkat;

d) a biztosítottat terhelő mulasztási bírságot.

4.5.12 PSZF Mérnök koordinációs és projekt lebonyolítói felelősség záradék

Jelen záradék alapján létrejött biztosítási szerződés vonatkozásában a PFSZ és a PSZF rendelkezéseit
az e záradékban foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni.

Jelen  záradék alapján a biztosító megtéríti az olyan károkat amelyeket a biztosított a mérnöki szer-
ződés alapján végzett mérnök koordinációs és projekt lebonyolítói tevékenysége során okoz és a biz-
tosított a  magyar polgári jog szabályai alapján szerződésszegéssel okozott károkért kártérítési köte-
lezettséggel tartozik.

4.5.12.1 Kizárások

Nem fedezi a biztosítás 

a) a szavatossági és jótállási igényeket; 

b) az elmaradt vagyoni előnyt (elmaradt haszon);

c) a szabadalmi, védjegy és szerzői jogok megsértéséből adódó károkat (jogszavatosság);
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d) a határidők elmulasztásából és határidőkre vonatkozó nyilatkozattételből (pl. részátadások, az
építmény kivitelezésének időtartama, stb.) eredő károkat (teljesítési késedelem, közbenső és elő-
zetes szerződésszegés); 

e) a költségkeretek és hitelek túllépéséből eredő károkat; 

f) a tervezett építmény, gép, berendezés, létesítmény kivitelezőire vonatkozó tanácsadásból eredő
károkat;

g) a kutatás, fejlesztési tevékenység során okozott károkat, illetve az alapvetően műszaki szempont-
ból új gépek, berendezések, létesítmények tervezésével okozott károkat, ha a kár oka az új fejlesz-
tésre vezethető vissza;

h) az olyan tervezési vagy számítási módszerek alkalmazásból származó károkat, amelyek a tudo-
mány és technika ismert szabályainak megfelelően nem lettek kellően kipróbálva;

i) a hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségben okozott károkat,

j) az értékbecsléssel kapcsolatos károkat, ha ezek a becslési értékkel kapcsolatosak; 

k) a számlavezetés során bekövetkezett károkat. 

l) a biztosítási szerződések nem kellő időben történő megkötéséből, meghosszabbításából vagy
megújításából, ezek nem kielégítő vagy nem teljes terjedelméből, valamint a biztosítási díjak nem
időben történő kifizetéséből eredő károkat;

m) a jelzálog nem megfelelő kezeléséből adódó károkat (a kamatfizetést is beleértve).
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5. PTF – PERFEKT TERMÉK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ
KÜLÖNÖS SZABÁLYZAT  

5.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a termékfelelősségből
származó károkra.

5.2 BIZTOSÍTÁS TÁRGYA, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A termék felelősségbiztosítás alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meg-
határozott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért, mint
valamely termék gyártója, importálója, forgalmazója a magyar polgári jog szabályai szerint termék-
felelősséggel tartozik.

A biztosítási fedezet a biztosított által gyártott, importált, forgalmazott termék hibája által okozott
személysérüléses (halál, testi sérülés, egészségkárosodás), és dologi károkra terjed ki. A termék akkor
hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható. 

Terméknek minősül minden ingó dolog, akkor is, ha utóbb más dolog alkatrészévé vált.

Káresemény a biztosított által gyártott, importált, forgalomba hozott, szolgáltatott termék, károko-
zása, ha a kár a termék: 

– valamely hibája, vagy

– egészségre fokozottan veszélyes tulajdonsága miatt keletkezett.

5.3 KIZÁRÁSOK 

Nem téríti meg a biztosító:

a) magában a hibás termékben keletkezett károkat, 

b) azokat a károkat, amelyek a hibás termék más termékekkel való egyesítése, e termékbe való
beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeztek,

c) azokat a költségeket, amelyek a hibás termék kijavítása, kicserélése folytán, illetőleg kifogástalan
más termékkel való pótlása folytán állnak elő,

d) azokat a károkat, költségeket, amelyek a biztosított jótállásvállalásának, vagy szavatosság alapján
fennálló kötelezettségének a megsértéséből állnak elő,

e) azokat a károkat, amelyek a kárt okozó termék forgalomból való kivonásával, visszahívásával,
megsemmisítésével, vagy egyéb a termékkel kapcsolatos kiadásokkal összefüggőek,

f) azokat a károkat, amelyek a termékre vonatkozó felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások
hiányából, illetve hibáiból állnak elő,

g) ha a termék nem került kereskedelmi forgalomba, vagy a termelő a terméket nem üzletszerű gaz-
dasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta,
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h) ha a termék a gyártáskor vagy a forgalomba hozatalkor hibátlan volt, a hiba oka ezt követően
keletkezett, vagy az a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető,

i) ha a hibát nem a biztosított résztermékének hiányossága, hanem az ebből előállított végtermék
szerkezete, illetőleg összetétele okozta, továbbá ha a végtermékben jelentkező hiba a végtermék
gyártójának használati utasítása miatt keletkezett. 

5.4 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, a PFSZ-ban leírtaknak megfelelően.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a termékfelelősségre vonatkozó magyar jog-
szabályok, valamint az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ) ren-
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.5 PTF ZÁRADÉKOK

5.5.1 PTF 1. Záradék

Csak e záradék alkalmazása mellett terjed ki a fedezet azokra a károkra, amelyek a hibás termék más
termékekkel való egyesítése, e termékbe való beépítése, feldolgozása folytán magában az új termék-
ben keletkeztek. Ez esetben PTF 5.3.b pontja nem érvényes.

5.5.1.1 A biztosító a záradék alapján az alábbi károkat fedezi:

amelyek a hibás termék más termékekkel való egyesítése, e termékbe való beépítése, feldolgozása
folytán magában az új termékben keletkeztek. Jelen biztosítási szerződés esetén a PTF 5.3.b pontja
nem érvényes.
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6. PKF – PERFEKT KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNÖS
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT  

6.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a fokozott veszéllyel járó
tevékenységgel kapcsolatos felelősségből származó károkra.

6.1.1 A biztosítás tárgya, biztosítási esemény

Jelen kiegészítő különös szabályzat alapján kötött biztosítási szerződés keretében a biztosított követel-
heti, hogy a biztosító a szabályzatban és a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint
mentesítse őt az olyan kár megtérítése alól, amelyért mint az emberi környezet (az emberi életfeltéte-
lek, a föld, a víz, a levegő, az élővilág, a táj és a települési környezet) károsítója a magyar polgári jog
(magánjog) szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik (veszélyes üzemi felelősség): 

– valamely termékre (termék határérték),

– valamely technológia fajlagos szennyezőanyag kibocsátási mennyiségére (technológiai határérték),

– adott területen a szennyező forrás által kibocsátható szennyezőanyag mennyiségére (területi
határérték), vonatkozóan, ha az jogszabály vagy környezetvédelmi hatóság által megállapított
határértéket eléri, vagy meghaladja, valamint ezzel együtt a szennyezés bekövetkezte előrelátha-
tatlan, vagy hirtelen és váratlan volt, vagy a normális üzemfolyamattól eltérő eseményre, vagy kör-
nyezetszennyezés elhárítására szolgáló technológiai berendezés károsodására (meghibásodására)
vezethető vissza.

A fokozott veszéllyel járó/veszélyes üzemi tevékenység folytatójának az minősül, akinek érdekében a
környezetszennyezést okozó veszélyes üzem működik.

6.2 KIZÁRÁSOK 

Nem téríti meg a biztosító:

a) magukban a szennyezést előidéző dolgokban keletkezett károkat, 

b) a lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő környezetszennyezési károkat,

c) azokat a károkat, amelyek a biztosított által szerződéssel, vagy egyoldalú nyilatkozattal vállalt,
jogszabálynál szigorúbb felelősség körében állnak elő,

d) a genetikai károkat,

e) a környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírságból eredő károkat

f) vegyszerezéssel, vegyszer kiszórásával okozott károkat.

g) a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövetkezett károkat a 2004/35 EU irányelv és az
„1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól” alapján. 
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6.3 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, a PFSZ-ben leírtaknak megfelelően.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Környezet védelmének általános szabályairól
szóló törvény, továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó polgári jogi szabályok, valamint az UNIQA
Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ) rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
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7. PBVF – PERFEKT BÉRBEVEVŐI KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNÖS
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 

7.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a bérlői, szerződésszegés-
sel okozott, valamint a szerződésen kívüli károkozásért való felelősségből származó károkra. 

7.2 A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

Jelen kiegészítő különös biztosítási szabályzat alapján a biztosító a biztosított helyett megtéríti azokat
a bérbeadó ingatlanában, gépeiben, berendezéseiben okozott károkat, melyek a jelen szabályzatban
meghatározott biztosítási esemény(ek) folytán következtek be, s melyekért a biztosított a magyar
polgári jog szabályai szerint a szerződésszegéssel okozott, továbbá szerződésen kívül okozott káro-
kért való kártérítési felelősséggel tartozik.

7.3 BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Jelen szabályzat szerint biztosítási eseménynek minősül a
– tűz,
– robbanás,
– vezetékes vízkár.

7.3.1 Tűzkár

A tűz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, mely gyulladási hőmérséklet hatá-
sára alakul ki öntáplálóan, ill. terjedőképesen hő-, és fényhatás (láng) kíséretében.

Tűzkárnak minősül,

– ha a tűz a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta,

– ha a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban (pl. szárítók,
kemencék, kazánok, öntőüstök) a tűz úgy okoz kárt, hogy valamely váratlan előre nem látható,
meggátolhatatlan okból a berendezés túlhevül.

7.3.2 Robbanás károk

A robbanás a gázok vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkező erő meg-
nyilvánulása. 

Robbanáskárnak minősül:

a) ha egy tartály (kazán, csővezeték) robbanásának esete csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mér-
tékben reped szét, hogy a tartályon belül és kívül a nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki, 

b) ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai átalakulás idézi elő, az így keletkező kárt a biztosító
akkor is megtéríti, ha a falazata nem repedt szét, 

c) a légritkulás okozta károk nem minősülnek biztosítási eseménynek.
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7.3.3 Vízkárok

Vízvezetéktörésnek minősül a vízvezeték olyan meghibásodása, mely az ivóvíz, a szennyvíz, az ipari
víz, és a központi főtés vezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, ill. tartozékainak törése,
repedése miatt állt elő.

7.4 KIZÁRÁSOK 

Nem téríti meg a biztosító a kárt:

7.4.1 Tűzkárként,

a) ha a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, biológiai
égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következik be,

b) ha magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megtéríti az abból átterjedő tűz egyéb
vagyontárgyakat ért kárát,

c) ha a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban elhasználódás, használatuk
közbeni kilyukadás, repedés, víz vagy hűtőfolyadék kimaradása folytán állt elő, valamint az ezek
hatására magukban a kiáramló anyagokban keletkezett,

d) az olyan károkat, melyek a biztosított vagyontárgyakon úgy keletkeznek, hogy azokat megmun-
kálás végett, vagy egyéb célokból hasznos tűz vagy hőhatásának teszik ki, ez vonatkozik az olyan
vagyontárgyakra is, melyekben, vagy melyek segítségével hasznos tüzet vagy hőt közvetítenek,
vagy vezetnek tovább,

e) vegyszerek maró hatására illetve vegyi folyamatok hatására az e folyamatoknak kitett anyagokban
és tárgyakban keletkezett károkat,

f) tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződésből származó károkat,

g) ha az bármely anyag (növényi vagy állati termék, stb.) feldolgozása közben (nyílt főzés, forró
levegős szárítás) rendeltetésszerűen használt energia hőhatására a feldolgozás alatt lévő anyag-
ban égés, pörkölődés, elszíneződés vagy alakváltozás miatt áll elő.

7.4.2 Robbanás kárként,

a) ha az céltudatos, tervszerű robbantás eredményeként keletkezett,

b) ha rendeltetésszerű használat során a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül jött létre a
vagyontárgyakban, de megtéríti az egyéb vagyontárgyak ebből származó károsodását,

c) ha folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt
anyag természetes nyomása miatt álltak elő.

7.4.3 Vezetékes vízkárként,

a) ha az a csővég nyitva hagyása, ill. a csővezeték, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak,
szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,

b) ha kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,

c) ha magában a meghibásodott csővezetékben és a tartályokban, készülékekben vagy berendezé-
sekben keletkezett,
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d) ha a hideg- és a melegágyak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állattartó épületekben lévő
csővezetékek és szerelvények meghibásodása folytán keletkezett

e) ha a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak
elmulasztása következtében keletkezett.

7.5 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, az PFSZ-ben leírtaknak megfelelően.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári
Törvénykönyv, valamint az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ)
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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8. PBAF – PERFEKT BÉRBEADÓI KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNÖS
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 

8.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a bérbeadói, szerződés-
szegéssel okozott, továbbá a szerződésen kívüli károkozásért való felelősségből származó károkra. 

8.2 A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

Jelen kiegészítő különös biztosítási szabályzat alapján a biztosító mentesíti a biztosítottat, mint bér-
beadót a bérlő bérlemény területén lévő, a bérlet rendeltetésszerű gyakorlásához szükséges vagyon-
tárgyaiban okozott olyan károk megtérítése alól, melyek jelen szabályzatban meghatározott biztosí-
tási események folytán következtek be – s melyekért a biztosított a magyar polgári jog, illetve a bér-
leti szerződés alapján, szerződésen kívüli, valamint a szerződésszegéssel okozott károkért kártérítési
felelősséggel tartozik. 

8.3 BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Jelen szabályzat szerint biztosítási eseménynek minősül a

– tűz,

– robbanás,

– vezetékes vízkár

– valamint, ha a biztosított vagyontárgyak ezen események valamelyikének bekövetkezése során
végzett tűzoltás, bontás vagy kiürítés következtében megsemmisülnek vagy károsodnak.

8.3.1 Tűzkár

A tűz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, mely gyulladási hőmérséklet hatá-
sára alakul ki öntáplálóan, ill. terjedőképesen hő-, és fényhatás (láng) kíséretében.

Tűzkárnak minősül, ha 

– vezetékes vízkár

– a tűz a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta,

– vezetékes vízkár

– a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban (pl. szárítók, kemen-
cék, kazánok, öntőüstök) a tűz úgy okoz kárt, hogy valamely váratlan előre nem látható, meggá-
tolhatatlan okból a berendezés túlhevül.

8.3.2 Robbanás károk

A robbanás a gázok vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkező erő meg-
nyilvánulása. 
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Robbanáskárnak minősül, 

a) ha egy tartály (kazán, csővezeték) robbanásának esete csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mér-
tékben reped szét, hogy a tartályon belül és kívül a nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki, 

b) ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai átalakulás idézi elő, az így keletkező kárt a biztosító
akkor is megtéríti, ha a falazata nem repedt szét, 

c) a légritkulás okozta károk nem minősülnek biztosítási eseménynek.

8.3.3 Vezetékes vízkárok

Vízvezetéktörésnek minősül a vízvezeték olyan meghibásodása, amely az ivóvíz, a szennyvíz, az ipari
víz, és a központi főtés vezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, ill. tartozékainak törése,
repedése miatt állt elő.

8.4 KIZÁRÁSOK 

Nem téríti meg a biztosító a kárt:

8.4.1 Tűzkárként,

a) ha a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, biológiai
égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következik be,

b) ha magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megtéríti az abból átterjedő tűz egyéb
vagyontárgyakat ért kárát,

c) ha a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban elhasználódás, használatuk
közbeni kilyukadás, repedés, víz vagy hűtőfolyadék kimaradása folytán állt elő, valamint az ezek
hatására magukban a kiáramló anyagokban keletkezett,

d) az olyan károkat, melyek a biztosított vagyontárgyakon úgy keletkeznek, hogy azokat megmun-
kálás végett, vagy egyéb célokból hasznos tőz vagy hőhatásának teszik ki: ez vonatkozik az olyan
vagyontárgyakra is, melyekben, vagy melyek segítségével hasznos tüzet vagy hőt közvetítenek,
vagy vezetnek tovább,

e) vegyszerek maró hatására illetve vegyi folyamatok hatására az e folyamatoknak kitett anyagokban
és tárgyakban keletkezett károkat,

f) tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződésből származó károkat,

g) ha az bármely anyag (növényi vagy állati termék, stb.) feldolgozása közben (nyílt főzés, forró
levegős szárítás) rendeltetésszerűen használt energia hőhatására a feldolgozás alatt lévő anyag-
ban égés, pörkölődés, elszíneződés vagy alakváltozás miatt áll elő.

8.4.2 Robbanás kárként,

a) ha az céltudatos, tervszerű robbantás eredményeként keletkezett,

b) ha rendeltetésszerű használat során a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül jött létre a
vagyontárgyakban, de megtéríti az egyéb vagyontárgyak ebből származó károsodását, 

c) ha folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt
anyag természetes nyomása miatt álltak elő.
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8.4.3 Vezetékes vízkárként, 

a) ha a csővég nyitva hagyása, ill. a csővezeték, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak,
szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,

b) ha kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,

c) ha magában a meghibásodott csővezetékben és a tartályokban, készülékekben vagy berendezé-
sekben keletkezett,

d) ha a hideg- és a melegágyak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állattartó épületekben lévő
csővezetékek és szerelvények meghibásodása folytán keletkezett

e) ha a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak
elmulasztása következtében keletkezett.

8.5 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, a PFSZ-ben leírtaknak megfelelően.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári
Törvénykönyv, valamint az UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának (PFSZ)
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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9. PVTF – PERFEKT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI KIEGÉSZÍTŐ 
KÜLÖNÖS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

9.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatban (PFSZ) írt feltételeket az e módozatban foglalt kiegészí-
tő különös rendelkezések figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni a vezető tisztségviselői
felelősségből származó károkra.

9.2 BIZTOSÍTOTT

A jelen szerződés értelmében biztosított:

a) azon – a szerződésben az általa betöltött pozícióval megjelölt - természetes személy, aki a jelen
biztosítási szerződés feltételei szerinti károkozó magatartás általa történt kifejtésének időpontjá-
ban vezető tisztségviselő, cégvezető, felügyelőbizottsági tag, vezető állású munkavállaló, vagy
kinevezett jogi megfelelőségi megbízott;

b) a társasági fedezet tekintetében a szerződő és a szerződésben megjelölt leányvállalat;

c) az a) pontbeli személy az ott megjelölt feltételekkel az a) pontbeli jogviszonyának megszűnése
(kilépése) után is – feltéve, hogy a kilépés kizárólag az életkor vagy egészségügyi okok miatt tör-
ténik (retirement cover);

d) az a) pontbeli személy házastársa vagy élettársa annyiban, amennyiben a kártérítési igény a biz-
tosított által a jelen szerződés értelmében kifejtett károkozó magatartásra alapítottan velük szem-
ben az ő közös tulajdonukra kerül előterjesztésre, vagy a házastárs/élettárs birtokolja a vagyontár-
gyat; a jelen biztosítási szerződés értelemszerűen nem vonatkozik a házastárs vagy élettárs által
elkövetett jogellenes és károkozó magatartások következtében előállt károk miatt előterjesztett
kártérítési igényekre;

e) az a) pontbeli személy szerződés szerinti károkozó magatartása kifejtését követő halála, cselekvő-
képtelenné válása esetén az a) pontbeli személy törvényes képviselője, örököse, jogutódja annyi-
ban, amennyiben a kártérítési igény a biztosított által a jelen szerződés értelmében kifejtett káro-
kozó magatartásra alapítottan velük szemben kerül érvényesítésre.

A jelen biztosítási szerződés szempontjából nem minősül biztosítottnak a gazdasági társaság könyv-
vizsgálója, a végelszámoló (függetlenül attól, hogy korábban vezető tisztségviselő volt), a vagyon-
felügyelő, valamint a felszámolóbiztos.

9.3 LEÁNYVÁLLALATOK EGYÜTT BIZTOSÍTÁSA

Jelen szerződés értelmében leányvállalatoknak azon, a szerződésben a szerződő által megjelölt gaz-
dasági társaságok minősülnek, amelyek tekintetében a szerződő (anyavállalat) közvetlenül, vagy
leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi felté-
telek közül legalább eggyel rendelkezik:

— a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni
hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
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— más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egye-
dül birtokolja, vagy

— a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy

— a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján
— függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jog-
tól — döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

A leányvállalat az a gazdasági társaság, amelyre a fentiek szerint a szerződő, mint anyavállalat meg-
határozó befolyást képes gyakorolni.

9.4 BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

A jelen vezető tisztségviselői felelősségbiztosítási szerződés alapján a szerződő/biztosított követelhe-
ti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon, feltételekkel és mértékben mentesítse őt
olyan kár megtérítése alól, amelyre jogszabály szerint köteles. Eszerint

— a biztosított követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt azon, tisztán pénzügyi veszteségként jelent-
kező kár megtérítése alól, amelyet mint a társaság vezető tisztségviselője e minőségében jogellenes
és károkozó magatartásával összefüggésben okozott és amelyért a biztosított a magyar jogi szabá-
lyozás vezető tisztségviselőkre irányadó felelősségi szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;

— a biztosított követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt azon, tisztán pénzügyi veszteségként
jelentkező kár megtérítése alól, amelyet mint a társaság vezető állású munkavállalója e minőségé-
ben jogellenes és károkozó magatartásával összefüggésben okozott és amelyért a biztosított a
magyar jogi szabályozás vezető állású munkavállalókra irányadó felelősségi szabályai szerint kárté-
rítési felelősséggel tartozik (vezető állású munkavállalók fedezete);

— a biztosított követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt azon, tisztán pénzügyi veszteségként
jelentkező kár megtérítése alól, amelyet mint cégvezető, felügyelőbizottsági tag vagy kinevezett
jogi megfelelőségi megbízott e minőségében jogellenes és károkozó magatartásával összefüggés-
ben okozott és amelyért a biztosított a magyar jogi szabályozás irányadó felelősségi szabályai sze-
rint kártérítési felelősséggel tartozik;

— a szerződő követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt azon, tisztán pénzügyi veszteségként jelent-
kező kár megtérítése alól, amelyet a társasággal szemben a biztosított jogellenes és károkozó
magatartásával összefüggésben okozott és amelyért a szerződő a magyar jogi szabályozás vezető
tisztségviselőkre, illetve vezető állású munkavállalókra irányadó felelősségi szabályai szerint kártérí-
tési felelősséggel tartozik (ún. társasági fedezet).

9.5 BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

9.5.1 Vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók fedezete

Jelen felelősségbiztosítási szerződés alapján – a szerződésben meghatározott mértékben és feltéte-
lekkel – a biztosító mentesíti a biztosítottat a szerződőnek okozott olyan kár megtérítése alól, melyet
a biztosított

— vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége során e minőségében elkövetett kötelezettségsze-
gés következtében okoz, és amelyért a magyar jogi szabályozás értelmében a vezető tisztségvise-
lőkre irányadó felelősségi szabályok alapján kártérítési felelősséggel tartozik;
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— vezető állású munkavállaló vezető tevékenysége során e minőségében elkövetett kötelezettség-
szegés következtében okoz, és amelyért a magyar jogi szabályozás értelmében a vezető állású
munkavállalókra irányadó felelősségi szabályok alapján kártérítési felelősséggel tartozik;

— cégvezető, felügyelőbizottsági tag, kinevezett jogi megfelelőségi megbízott tevékenysége során e
minőségében elkövetett kötelezettségszegés következtében okoz, és amelyért a magyar jogi sza-
bályozás értelmében az irányadó felelősségi szabályok alapján kártérítési felelősséggel tartozik.

9.5.2 Társasági fedezet

Jelen felelősségbiztosítási szerződés alapján – a szerződésben meghatározott mértékben és feltéte-
lekkel — a szerződő követelheti, hogy a biztosító mentesítse őt azon kár megtérítése alól, melyet a
biztosított vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége, avagy a vezető állású munkavállaló veze-
tő tevékenysége során elkövetett kötelezettségszegése következtében harmadik személynek okoz, és
amelyért a szerződő gazdasági társaság a magyar jogi szabályozás vezető tisztségviselőkre, illetve
vezető állású munkavállalókra irányadó felelősségi szabályai alapján kártérítési felelősséggel tartozik.

9.6 A KOCKÁZATVISELÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

A PFSZ 1.5 pontjában foglalt, időbeli hatállyal kapcsolatos rendelkezések a jelen biztosítási szerződés
tekintetében – a felek eltérő megállapodása hiányában – az alábbiakkal egészülnek ki:

9.6.1 A szerződés hatályba lépése előtt okozott károkra kiterjesztett fedezet (claims made)

Ha a felek másként nem állapodnak meg, jelen biztosítási szerződés alapján a biztosító kockázatvise-
lése kiterjed azon – a hatályos jogi szabályozás értelmében el nem évült – kárigényekre, amelyeknél
az igényérvényesítés alapját képező kárt a jelen szerződés hatályba lépését megelőzően okozták
(időben nem korlátozott visszamenőleges fedezet). Utóbbi, jelen szerződés hatályba lépése előtt
kifejtett károkozó magatartások tekintetében e rendelkezés csakis annyiban alkalmazandó, amennyi-
ben a károkozó magatartás ténye a szerződő/biztosított számára a jelen biztosítási szerződés meg-
kötéséig nem vált ismertté.

Az újonnan csatlakozó leányvállalatok számára a biztosítási védelem csakis azon károkozó magatar-
tások tekintetében áll fenn, amelyeket az irányítási vagy ellenőrzési jognak a szerződő általi 9.3 pont-
ban meghatározottak szerinti megszerzését megelőzően legfeljebb 12 hónappal követtek el. Jelen
szerződés alapján az irányítási vagy ellenőrzési jog megszerzésének időpontjának a harmadik szemé-
lyekkel szembeni hatálybalépés időpontja tekintendő. További feltétele ezen rendelkezésnek az is,
hogy a szerződő, a leányvállalat és az igényérvényesítéssel érintett biztosított sem bírt tudomással a
károkozásról az irányítási vagy ellenőrzési jog megszerzésének időpontjában.

9.6.2 Az igénybejelentések szerződés megszűnését követő, utólagos megtételének határideje
(utófedezet)

A jelen szerződés megszűnését követően a biztosító - a szerződésben meghatározott időtartamú -
úgynevezett utófedezetet vállal csakis azon károk tekintetében, amelyeket a szerződésben kikötött
kockázatviselési időszak alatt okoztak. A jelen pont nem alkalmazható a szerződés díjfizetési kötele-
zettség elmulasztása miatti megszűnése esetén.

A szerződés megszűnését követő kárigény érvényesítés tekintetében a szerződés irányadó, mely tar-
talmazza a kiterjesztett kárbejelentés megtételére nyitva álló időtartamot. Ezen, szerződésben meg-
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jelölt időtartam lejárta után a kiterjesztett kárbejelentési időszakra hivatkozással további igényérvé-
nyesítésnek nincs helye. 

Amennyiben a felek a szerződésben mást nem kötnek ki, úgy a kiterjesztett kárbejelentési időszak a
szerződés megszűnésének időpontjától számított 1 év.

A leányvállalat tekintetében a jelen szerződés megszűnésének időpontjaként azon időpont alkalma-
zandó, amikor a 9.3 pontban foglalt feltételek már nem állnak fenn. Ennek megfelelően a leányvál-
lalat tekintetében a kiterjesztett kárbejelentési időszak – annak szerződésben való kikötése esetén - a
szerződés ezen utóbbi módon való megszűnésének időpontjában kezdődik el és a felek által a szer-
ződésben kikötött időtartammal áll fenn.

A szerződés megszűnésének időpontjától kezdődően fennálló ezen utólagos biztosítási fedezet a tel-
jes kiterjesztett kárbejelentési időszakban fennáll, mégpedig mindösszesen az utolsó biztosítási idő-
szak (év) lejártakor érvényben lévő biztosítási szerződési feltételek szerint, az utolsó biztosítási idő-
szakban (évben) ki nem merített biztosítási összeg erejéig.

9.6.3 Területi hatály

Jelen szerződés alapján a biztosító az egész világ területén okozott, bekövetkezett és érvényesített
károkra nyújt fedezetet.

9.7 KIZÁRÁSOK

9.7.1 A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi kárigényekre:

a) amelyek bármely – harmadik személyeket, munkavállalókat, biztosítottakat ért - testi sérülésből,
egészségkárosodásból, lelki sérelemből, érzelmi megrázkódtatásból származó és/vagy dologi kár
megtérítésére irányulnak;

b) amelyek olyan, vezető tisztségviselő által kifejtett mulasztás vagy hiba következtében előállt kár
megtérítésére irányulnak, amelyek nem sorolhatók az ügyvezetés körébe;

c) amelyek a tagok vagy az alapítók hatáskörébe tartozó döntések következtében álltak elő;

d) amelyek a gazdasági társaság létesítő okiratának valamely tiltó rendelkezésének megszegéséből
erednek; 

e) amelyeknek a tárgyát képező, ügyvezetési (vezetői) feladatokkal kapcsolatos magatartást vagy
mulasztást a vezető tisztségviselő (vezető állású munkavállaló) nem személyesen fejtette ki;

f) amelyek tipikusan más típusú fedezetet nyújtó biztosítási szerződés útján biztosíthatóak;

g) amelyek munkavállalói díjazás és jutalmazás elmaradásából származnak;

h) amelyek csaláson, bűncselekményen és/vagy a biztosított illegális profitszerző tevékenységén,
vagy ezekből származó gazdagodásán alapulnak;

i) amelyek szándékos károkozásból vagy a jogszabályi rendelkezésektől való szándékos eltérésből
származnak beleértve a jogszabály alapján kiadott utasítások, határozatok, felhatalmazások szán-
dékos megsértéséből származó károkat;

j) amelyek tőzsdei részvénykibocsátásból és tőzsdei kereskedésből származnak;

k) amelyek vagyonkezelői- vagy nyugdíjalappal, nyereségrészesedési vagy alkalmazotti javadalma-
zási programmal összefüggő kárigények;
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l) a versenyjogi szabályozás, vagy a szerzői jogra és iparjogvédelemre vonatkozó jogszabályoknak a
megsértéséből származnak;

m) amelyek a biztosított és a károsult közötti jogviszonyra alkalmazandó szabályok szerint elévültek;

n) előterjesztésére egészben vagy részben nem a biztosítottnak az irányított társaság ügyvezetése,
illetve felügyelete során kifejtett magatartásával, hanem foglalkozása (szakmai tevékenysége)
gyakorlásával, illetve kötelezettségének elmulasztásával összefüggésben kerül sor (műhiba).
Szakmai tevékenységnek minősül különösen – de nem kizárólag - a felsőfokú végzettséget igény-
lő foglalkozás gyakorlása (pl. ügyvéd, orvos, könyvvizsgáló, mérnök);

o) amelyek bármely angolszász (common law) jogrendszerű ország bírósága, vagy hatósága által
meghozott határozat rendelkezése alapján kerülnek előterjesztésre.

9.7.2 A fizetésképtelenségi kizárás

A biztosítási fedezetből kizártak továbbá azon kárigények, amelyek 

a) a szerződő azon hitelezője, tulajdonosa, vagy a szerződővel egyéb módon kapcsolatban álló har-
madik személy részéről kerülnek érvényesítésre, amely a fizetésképtelenség kialakulásában jogel-
lenesen közreműködött;

b) érvényesítésére a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását követően a szerződő hitelezője,
vagy tulajdonosa részéről kerül sor;

c) a szerződő vagyonfelügyelője vagy felszámolója részéről kerülnek érvényesítésre;

d) fizetésképtelenség esetén a tartozás fedezetéül szolgáló vagyon elrejtésével, eltitkolásával, meg-
rongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével, vagy színlelt ügylettel, illetve kétes
követeléssel kapcsolatosak, továbbá az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes ügyletből
erednek vagy azzal összefüggenek;

e) a felszámolás elrendelését követő, jogszabályban előírt (beszámolási, leltárkészítési és egyéb) tájé-
koztatási kötelezettségek megsértésével kapcsolatosak.

9.8 A SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A jelen biztosítási szerződés alapján a szerződőt és a biztosítottat egyaránt közlési, illetve változás
bejelentési kötelezettség terheli az alábbi adatok és körülmények tekintetében:

a) a társaság létesítő okiratának módosítása;

b) a cég legfőbb szervének a végelszámolás elrendeléséről szóló határozata;

c) amennyiben a társaság a bíróságnál csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet kíván benyújtani és azt
a társaság legfőbb szerve, illetve egyszemélyes társaságnál annak tulajdonosa jóváhagyta;

d) amennyiben a társasággal szemben felszámolási eljárást indítottak, az erről való tudomásszerzés
ténye;

e) amennyiben az adós társaság felszámolási eljárás megindítását kívánja kérelmezni és azt a társa-
ság legfőbb szerve, illetve egyszemélyes társaságnál annak tulajdonosa jóváhagyta;

f) amennyiben a szerződő/biztosított a jelen biztosítási szerződés tárgyát képező kockázat tekinte-
tében további biztosítással is rendelkezik - a másik biztosító és a biztosítási összeg megjelölése
mellett;
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g) a vezető tisztségviselővel (cégvezetővel) szemben bármely, a tisztségre vonatkozó jogszabályi
követelmény fennállásának megszűnése, valamint valamely, vezető tisztségviselővel szembeni
kizáró ok, vagy összeférhetetlenségi ok felmerülése;

h) amennyiben bármely körülmény folytán felmerül a gyanúja annak, hogy az ügyvezetési tevé-
kenység nem a jogi személy érdekének megfelelően kerül ellátásra;

i) amennyiben bármely körülmény folytán felmerül a gyanúja annak, hogy a felügyelőbizottsági
tagok az ellenőrzési kötelezettségüket elmulasztják, vagy nem megfelelően teljesítik;

j) amennyiben a szerződő, vagy valamely együtt biztosított a biztosítottal szemben olyan tartalmú
nyilatkozatot tesz – egy adott biztosítási eseményre hivatkozással, vagy esetlegesen a biztosítottal
ezzel kapcsolatban megkötött egyezség formájában – miszerint harmadik személyek kártérítés
iránti igénye esetén őt mentesíti vagy a saját kártérítés iránti igényeiről vele szemben lemond,
úgy azt a szerződő a biztosítóval haladéktalanul, írásban köteles közölni. 

9.9 A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

9.9.1 Kárbejelentés, kárrendezés 

A kárigény bejelentése körében a szerződő/biztosított a PFSZ 1.11.1. pontjában foglaltakon túlme-
nően az alábbi dokumentumok biztosító részére való átadására kötelezett különösen:

a) írásbeli nyilatkozat (esetleírás) arról, hogy a biztosítottnak mely magatartása, mulasztása vezetett
/vezethet a kár bekövetkezéséhez, hogyan, mikor, milyen módon derült ki/fedezték fel a kárt és
mikor, miben jelentkezett/jelentkezhet és milyen összegben a kár;

b) a biztosított saját, felelősséggel kapcsolatos írásbeli nyilatkozata és esetleírása;

c) a biztosított arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a kárigényt előterjesztő személy a biztosí-
tott közeli hozzátartozójának minősül-e;

d) a biztosított arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a károsult nem természetes személy tekin-
tetében ő maga vagy közeli hozzátartozója rendelkezik-e tulajdoni hányaddal;

e) a kártérítés iránti igény biztosítottal való közlését tartalmazó dokumentumok és teljes levelezés;

f) az adott tisztségre, pozícióra vonatkozó valamennyi, a jogok és kötelezettségek, valamint a fele-
lősség, továbbá a tényleges feladat- és hatáskör megállapítása szempontjából releváns dokumen-
tum, úgymint többek között a kinevezést tartalmazó irat, megbízási szerződés, munkaszerződés,
munkaköri leírás, belső szabályzatok, a társaság legfőbb szervének vonatkozó határozatai;

g) amennyiben az adott tisztség betöltése valamely végzettséghez kötött, úgy az annak való megfe-
lelés igazolása diploma, vagy más, az adott végzettséget tanúsító okiratok másolatai és önéletrajz
útján;

h) az üggyel kapcsolatban indult bármely hatósági és egyéb (belső vagy külső) vizsgálat során
készült valamennyi dokumentum; 

i) a szerződő/biztosított írásbeli nyilatkozata arról, hogy a kárbejelentés tárgyát képező ügyben a
jogi védekezés körében kíván-e maga jogi képviselőt megbízni, vagy a biztosítóra bízza a képvise-
lő kijelölését;

j) a kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok, úgymint többek között kimutatások,
nyilvántartások, mérlegek, eredmény-kimutatások, szöveges beszámolók, szakértői vélemények,
számlák, hatósági határozatok, jegyzőkönyvek;
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k) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a gazdasági társaságnál korábban történt-e a kárbejelentés tárgyát
képező károkozó magatartáshoz/mulasztáshoz hasonló eset, amennyiben igen, úgy valamennyi
olyan – fentebb részletezettek szerinti – dokumentum becsatolása, amelyek igazolják, hogy az
újabb kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen intézkedéseket, milyen eredménnyel foga-
natosítottak.

9.9.2 A kártérítés szabályai 

A biztosító – a biztosítási összeg mértékéig- az alábbi, biztosítási eseménnyel összefüggésben felme-
rült károkat téríti meg a magyar jog szabályai szerint.

a) Tisztán pénzügyi veszteségek

A jelen biztosítási szerződés alapján a biztosító megtéríti a biztosított jelen szerződés szerinti károko-
zó magatartásából származó tisztán pénzügyi veszteséget, nem sorolva ide a károkozó magatartás
eredményeként bekövetkező dologi károkat és személyi sérülést, mint kárt. 

b) A jogi védekezés költségei

A biztosító megtéríti a biztosított jelen szerződés szerinti károkozó magatartásával összefüggésben
felmerülő jogi képviselet igazolt költségeit (számlával igazolt munkadíj és költség), feltéve, hogy
azok felmerülését megelőzően a biztosított a biztosítóval előzetesen írásban egyeztetett.

c) A hatósági eljárás költségei

A biztosító megtéríti a biztosított jelen szerződés szerinti károkozó magatartásával összefüggésben
indult bármely hatósági eljárás igazolt költségeit és az azt lezáró jogerős határozatban kiszabott és az
igazoltan megfizetett bírságot, feltéve, hogy az eljárás megindulásáról, illetve az arról való tudo-
másszerzésről a biztosított haladéktalanul, írásban tájékoztatja a biztosítót és a költségek a biztosító
útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel.

d) A jóhírnév megsértésével összefüggésben felmerülő költségek 

A biztosító megtéríti a biztosított jelen szerződés szerinti károkozó magatartásával okozati összefüg-
gésben felmerült és igazolt azon költségeket, amelyek a biztosított által ily módon képviselt társaság
jóhírnevének megsértése miatt merültek fel. A biztosító ezen szolgáltatási kötelezettségének feltéte-
le a jóhírnév sérelmével, vagy annak lehetőségével kapcsolatos bármely (előzetes) információ, gyanú
szerződő/biztosított általi tudomásszerzést követő haladéktalan, írásbeli bejelentése a biztosítónak. 

A jelen szerződés alapján a jóhírnév sérelmével összefüggésben felmerülő költség alatt a megfelelő
nyilvánosság biztosításával kapcsolatban felmerült költségek, valamint a sérelmes helyzet megszün-
tetésével, a jogsértést megelőző állapot helyreállításával és a jogsértéssel előállított dolog megsem-
misítésével vagy jogsértő mivoltától való megfosztásával felmerült és igazolt költségek értendők,
amelyek a biztosító útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel.

9.9.3 Kifizetési sorrend, a biztosítási összeg kimerülése esetén követendő szabályok

Több kártérítés iránti igény biztosítóhoz való bejelentése esetén a biztosító a jelen szerződés alapján
főszabályként olyan sorrendben vállalja az egyes biztosítási szolgáltatások teljesítését, amilyen idő-
beli sorrendben az egyes igények a biztosítóhoz benyújtásra kerültek. 

Amennyiben a biztosító a rendelkezésére álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett károk-
ra a biztosítási összeg nem nyújt elegendő fedezetet, a biztosító a fedezett károkat a következő sor-
rendben téríti meg:
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1. a biztosított vezető tisztségviselő által okozott kár, feltéve, hogy azt helyette a társaság nem térí-
tette meg;

2. ezt követően a biztosító kérheti a szerződőt, hogy írásban nyilatkozzon a további kárbejelentések
tekintetében – a még ki nem merített biztosítási összeg erejéig – a kifizetések sorrendjéről és
összegéről, valamint arról, hogy a biztosítási összeggel nem fedezett további károk megtérítése
mely biztosítottra hárul.

9.10 TOVÁBBI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK, TÖBBSZÖRÖS BIZTOSÍTÁS

Amennyiben a jelen biztosítási szerződés alapján érvényesített kártérítési igény tekintetében egy más
típusú fedezetet nyújtó további biztosítási szerződés alapján is biztosítási védelem áll fenn, úgy a
szerződő/biztosított egyaránt vállalja, hogy a kárt mindenekelőtt a másik biztosítási szerződés alap-
ján kísérli meg érvényesíteni. 

Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező érdeket több biztosító egymástól függetlenül biztosít-
ja, úgy amennyiben a kárigényt a biztosítóhoz benyújtják, úgy a biztosító az általa kiállított fedeze-
tet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az abban megállapított biztosítási összeg erejéig
köteles fizetést teljesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szemben arányos megté-
rítési igényt érvényesíthet. A biztosítók ezen utóbbi megtérítési igény alapján a kifizetett kárt egymás
között azokkal a feltételekkel és biztosítási összegekkel arányosan viselik, amelyeknek megfelelően az
egyes biztosítók a biztosított irányában külön-külön felelnének.

9.11 A BIZTOSÍTOTT ÁLTALI ELISMERÉS, TELJESÍTÉS ÉS EGYEZSÉG

A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elismerése, teljesítése és az azzal kapcsola-
tos egyezsége a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzájárult
vagy azt utólag tudomásul vette. 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. A biztosított bírósági marasztalása a biztosí-
tóval szemben akkor hatályos, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondos-
kodott vagy ezekről lemondott.

9.12 A BIZTOSÍTÓVAL SZEMBENI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSA

A biztosítási szerződés alapján fennálló igények a végleges megállapításuk előtt sem teljesen sem
részlegesen nem ruházhatók át harmadik személyre a biztosító erre vonatkozó, kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül. Egyéb megállapodás hiányában ezen rendelkezés nem érinti a károsult harma-
dik személyek igénytől való elállási jogát.

9.13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartal-
mazza, a PFSZ-ben leírtaknak megfelelően.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
UNIQA Biztosító Zrt. Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzatának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

52 H 4999/2014. 03./070



H
 4

99
9

/2
01

4.
 0

3.
/0

70

Esetleges panaszaival forduljon Vezérigazgatóságunkhoz:
UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
Telefon: +36 1 5445-555 • Fax: +36 1 2386-060




