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KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS 

ATLASZ GÉPJÁRMŰJAVÍTÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI  
 
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  az ATLASZ GSZK biztosítási feltételeinek 
Általános felelősségbiztosítási feltételei a következőkben foglaltak mellett kerülnek alkalmazásra: 
 

I). KOCKÁZATVISELÉS KÖRE 
 
1.) Megtéríti a biztosító a javításra, szervizre, felülvizsgálatra átvett gépjárművekben 

keletkezett azon károkat, amelyek 
 

- a gépjárművekben a munkahely, üzem területén történő mozgásával vagy mozgatásával, 
- a gépjárművek tárolásával és őrzésével, 
- a biztosított telephely ingatlanjainak fenntartásával, műszerek, szerszámok, gépek 
üzemeltetésével, 
- az alkalmazottak véletlenszerű kártevésével, 
- a szerviztevékenység részeként végzett próbaút során bekövetkező baleset 
következtében 

 
a gépjárművek rongálása, törése, megsemmisítése (tárgyrongálás) vagy a gépjárműveknek 
vagy azok részeinek, alkatrészeinek elveszése (lopás, rablás) miatt álltak elő és amelyekért 
a Biztosított gépjárműjavítóként a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott biztosítási fedezet azokra a szerződéses viszonyban okozott 

károk megtérítésére terjed ki, amikor a károsodott gépjárművel kapcsolatos – javítással, 
vagy szervízellátásával járó – főkötelezettséget jelentő közvetlen szolgáltatás tekintetében 
hibás teljesítés nem merült vagy nem merülhet fel. 

 
II). KIZÁRÁSOK 

 
3.) A biztosító nem nyújt fedezetet: 
 
 a.) a szolgáltatás közvetlen tárgyával* kapcsolatos felelősségi körre, 

b.) a gépjármű azon szerkezeti részeire, alkatrészeire, melyek sérülés, hiba, 
elhasználódás miatt már a kár bekövetkezését megelőzően is cserére, javításra 
szorultak, 

c.) az olyan gépjárműben keletkezett károkra, melynek átvételéről nem készült a 
Biztosított és megbízója között átvételi bizonylat**, 

d.) azokra a lopáskárokra (ide nem értve a rabláskárokat), melyek a telephely hivatalos 
vagy rendkívüli nyitvatartási ideje alatt következtek be, 

e.) azokra a károkra, melyek a károsodott gépjárműre érvényben lévő casco biztosítás, 
a károkozó gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása, vagy más 
biztosítási szerződés alapján megtéríthetők, 

f.) azokra, a próbaút során bekövetkező károkra, ahol a gépjárművet nem a Biztosított 
alkalmazottja vezette, 

g.) azokra a próbaút során bekövetkező károkra, melyek a biztosított telephelytől több 
mint 3 km távolságban történtek, 

h.) a gépjárműben elhelyezett poggyászt, rakományt vagy egyéb olyan, a gépjárműben 
hagyott dolgokat ért károkra, melyek nem képezik a gépjármű felszerelésének 
részét, 

i.) azokra a lopáskárokra, melyek  bekövetkezésének időpontjában nem valósultak 
meg a 4.) pontban leírt vagyonvédelmi előírások. 

 
* Jelen feltétel szempontjából a szolgáltatás közvetlen tárgya a Biztosított által átvett 
gépjárműveknek azok a szerkezeti részei, amelyeknek javítására, cseréjére, felülvizsgálatára, stb. 
a vállalkozó és a megrendelő között megállapodás jött létre, továbbá azok a szerkezeti részek, 
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amelyeket a munka teljesítéséhez szükségszerűen rendeltetési helyükről el kell mozdítani vagy 
meg kell bontani. 
 
 
 
** Jelen feltétel szempontjából megfelelő átvételi bizonylat olyan dokumentum, mely tartalmazza 
legalább az alábbiakat: 
 - a gépjármű típusa, rendszáma, 
 - a gépjármű átadás-átvételének időpontja, 
 - a kilométer-számláló állása, 
 - a Megbízó és a Biztosított képviselőjének aláírása. 
 
4.) A lopáskárok térítésének feltétele, hogy a biztosított telephelyen megvalósuljanak az alábbi 

vagyonvédelmi előírások/intézkedések: 
 
 a.) a biztosított telephely területe megvilágított, 
 b.) a telephely teljes egészében körülkerített (legalább 1,5 méter magas kerítéssel), 
 c.) a telephely kapuja legalább egy biztonsági zárral vagy minősített biztonsági lakattal 

zárható, 
 d.) nyitvatartási időn túl a telephelyen élőerős őrzés van, 

e.) a telephelyen lévő gépjárművek indítókulcsait lezárt helyiségben, azon belül 
legalább lemezszekrényben tárolják. 

 
III). A BIZTOSÍTÁS DÍJA 

 
5.) A biztosítás díjszámításának alapja a Biztosított éves bruttó árbevétele. 
 
6.) A biztosítás éves díját a díjszámítási alap és a szerződésben (ajánlat, kötvény) rögzített 

díjtétel szorzata adja. 
 
7.) A biztosítás minimális éves díja 60.000 Ft. 
 
8.) Az egy évnél rövidebb időtartamra kötött, határozott tartamú biztosítás esetén a biztosítás 

díját időarányosan kell meghatározni. 
 

IV). A KOCKÁZATVISELÉS HELYE 
 
9.) A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben pontos címmel feltüntetett 

magyarországi telephely (vagy telephelyek) valamint a próbaút kockázat tekintetében 
annak (azoknak) 3 kilométeres körzete. 

 
V). A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE 

 
10.) A Biztosított a szerződésben (ajánlat, kötvény) rögzített önrészesedést maga viseli, annak 

értéke a kártérítés összegéből levonásra kerül. Ha a szerződés az önrészesedés mértékét 
külön nem tartalmazza, úgy a biztosítás alap-önrészesedése a kár 10%-a, de minimum 
50.000 Ft. 

 
11.) A próbaút során bekövetkező károk minimális önrészesedése a kár 10%-a, de minimum 

150.000 Ft káreseményenként, mely összeg a kártérítés értékéből levonásra kerül. 
 

VI). A KÁROK MEGTÉRÍTÉSE 
 
12.) A biztosító a gépjárművet, alkatrészét, vagy tartozékát ért, javítással helyreállítható sérülés 

esetén az eredeti állapot helyreállítását szolgáló javítás költségeit téríti meg. A kártérítés 
felső határa a gépjármű káridőponti értéke, de maximum az adott gépjármű 
Eurotaxschwacke Katalógusban szereplő értéke, figyelemmel a szerződésben (ajánlat, 
kötvény) meghatározott káreseményenkénti kártérítési limitre. 
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13.) A gépjármű totálkára* esetén a biztosító a gépjármű káridőponti értékét, de maximum az 

adott gépjármű Eurotaxschwacke Katalógusban szereplő értékét téríti meg, figyelemmel a 
szerződésben (ajánlat, kötvény) meghatározott káreseményenkénti kártérítési limitre. 

 
 
 
* Jelen feltétel szempontjából totálkáros a gépjármű, ha 
 - ellopják, elrabolják, 

- olyan mértékben sérül, hogy helyreállítása a költségek és megtérülések 
figyelembevételével gazdaságtalan. 

 
14.) Amennyiben a károsodott vagyontárgy maradványa értéket képvisel, úgy annak összege a 

kártérítésből levonásra kerül. 
 

VII). EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
15.) Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az ATLASZ GSZK Általános 

felelősségbiztosítási feltételei és a Vagyon- és Balesetbiztosítási Általános Szabályzatban 
foglaltak az irányadók. 

 
16.) A biztosítási szerződésből eredő igények a káresemény bekövetkeztétől számított egy év 

alatt évülnek el. 
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