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KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS 

 
ATLASZ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI 

SZABÁLYZAT SZÁLLODÁK RÉSZÉRE 
 
 

I. 
Jelen kiegészítő szabályzat alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe ATLASZ Gazdálkodó Szervezetek Kárbiztosításának 
Kombinált Felelősségbiztosítási szabályzatát az e kiegészító szabályzatban szereplő eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
 

II. 
Jelen szabályzat alapján a biztosító a biztosított helyett megtéríti azokat a harmadik személyeknek 
okozott károkat, melyekért a biztosított a kötvényben feltüntetett szálloda illetőleg panzió 
működtetésével összefüggésében a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.  
 

III. 
ALAPFEDEZET 

 
A biztosítási fedezet az alábbi károkra terjed ki:  
 
1.) melyekért a biztosított, mint a kötvényben megjelölt szálloda működtetéséhez szükséges 

épületek és telek tulajdonosa, bérlője, haszonbérlője, kezelője, illetőleg bármely más 
jogcímen használója felelősséggel tartozik; 

 
2.) melyekért a biztosított, mint a kötvényben megjelölt szálloda alábbi berendezési és 

felszerelési tárgyainak tulajdonosa, bérlője, haszonbérlője felelősséggel tartozik 
 

a.) bútorok és a dekorációhoz felhasznált tárgyak  
b.) konyha, kávézó, éttermek, bárok, night club-ok, kaszinó összes berendezési és 

felszerelési tárgyai  
c.) elektromos készülékek, TV- és rádió antennák, felvonók  
d.) biztonsági berendezések  
e.) uszodához, parkhoz, kerthez tartozó felszerelési tárgyak, sportfelszerelések  
f.) üzemanyagtartályok, légkondícionáló berendezés 
g.) garázsok és egyéb parkolóhelyek felszerelési tárgyai  
h.) a szállodaépületen belül vagy kívül elhelyezett, a szálloda tevékenységével 

összefüggő hírdetések  
i.) egészségügyi ellátáshoz illetve elsősegély nyújtáshoz szükséges felszerelési tárgyak 
j.) fűtőberendezés  
k.) telefon  

 
3.) melyek ételek és italok forgalmazásával összefüggésben következtek be, feltéve, hogy a 

biztosított azokért felelősséggel tartozik, kivéve azokat a károkat, amelyek szalmonella-
vírusfertőzés következtében álltak elő 

 
4.) melyekért a biztosított, mint az alábbi szolgáltatások nyújtója felelősséggel tartozik: 

a.) bár 
b.) étterem 
c.) nightclub 
d.) fodrászat 
e.) szauna, gőzfürdő 
f.) kaszinó  
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A biztosítási fedezet nem terjed ki arra az esetre, ha a fenti szolgáltatásokat nem a biztosított 
nyújtja.  
Jelen biztosítás nem nyújt fedezetet a biztosítási esemény bekövetkeztével kapcsolat-ban 
felmerülő nem vagyoni károk megtérítésére.  
 

IV. 
A FEDEZET KITERJESZTÉSE 

 
A biztosítási fedezet külön pótdíj ellenében kiterjeszthető az alábbi kockázatokra: 
 
1.) Mosodai szolgáltatás 
 

a.) A szállóvendég által a szálloda mosodájába elismervény ellenében beadott ruházat 
ellopása, károsodása, nem a jogosultnak történő kiszolgáltatása, feltéve, hogy a 
keletkezett kárért a biztosított felelősséggel tartozik.  

 
b.) A mosodába beadott ruházatban hagyott tárgyakra, így különösen készpénzre és egyéb 

értékcikkekre a biztosítási fedezet nem terjed ki.  
 
2.) Poggyász és a szállóvendég által a szállodába bevitt egyéb vagyontárgyak  
 

a.) A szállóvendégnek a szállodába bevitt poggyászának illetve egyéb vagyontárgyának 
elveszése vagy károsodása, feltéve, hogy a biztosított a keletkezett kárért a Ptk. 
bekezdése alapján felelősséggel tartozik.  

b.) A biztosítási fedezet nem terjed ki a szállodába bevitt állatokra és gépjárművekre.  
c.) Kizártak a biztosítási fedezetből a készpénz, értékpapír, ékszer, drágakő, kéziratok, 

tervek, iratok, fizetési ígéretek, 100.000.- Ft egyedi értéket meghaladó illetve 
meghatározhatatlan értékű tárgyak.  

 
3.) Készpénz, értékcikkek 
 
A biztosítási fedezet kiterjed a szállóvendég által a szálloda páncélszek-rényében elismervény 
ellenében elhelyezett készpénzre, értékpapírra, ékszerre feltéve, hogy a biztosított az azokban 
keletkezett károkért felelősséggel tartozik. 
 

V. 
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 

 
A jelen szabályzat alapján köttött biztosítási szerződés keretében a biztosító a kötvényben 
kockázati körönként meghatározott biztosítási összeg erejéig nyújt kártérítést.  
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ZÁRADÉK  
A SZÁLLODÁK 

KIEGÉSZÍTŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁHOZ 
 
 
1.) Ezen külön feltétel alapján a felelősségbiztosítás azokban a járművekben bekövetkező - a 

biztosítottat terhelő - felelősségi károkra terjed ki, amelyeket a Colonnade Insurance S.A. 
Magyarországi Fióktelepe Kiegészítő Szállodai Felelősségbiztosítási szabályzat szerint a 
szállóvendégek állítottak le vagy helyeztek el, illetve olyan személynek adta át, akit annak 
átvételére jogosultnak tarthatott és amelyek 
- a szállásadó garázshelyiségeiben,  
- a szállásadó parkolóhelyein,  
- egyéb - a leállításra - kijelölt 

helyen találhatóak. 
 
 
2.) Az előző pontban megjelölt járművekre a biztosító megtéríti azokat a károkat is, amelyek a 

járművekben azok megsérülése, megsemmisülése során állottak elő 
- üzembehelyezés, vezetés vagy elmozdítás,  
- a biztosított, alkalmazottja vagy illetéktelen személy jogtalan használata,  
- a jármű elrablása 
- által következtek be.  

 
 
 
3.) A biztosítás nem fedezi:  

- a jármű belső szerkezeti részeinek hibáit és töréskárait, 
- a jármű ellopását, 
- a jármű alkatrészeinek és tartozékainak lopás- és rabláskárait, 
- a járműben lévő poggyász és egyéb rakományokban bekövetkezett kárt. Csónak 

utánfutón lévő vízi járművek nem minősülnek járműrakománynak.  
 
 
4.) Az önrészesedés összege a kötvényben kerül rögzítésre. Annak hiányában 50.000.- Ft/kár 

(levonásos). 
 
 
 
 
 
 


