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TEVÉKENYSÉGI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
A Tevékenységi felelôsségbiztosítási szerzôdés (a továbbiakban szerzôdés)
a Groupama Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója (továbbiakban VF ÁSZF
vagy általános feltételek), az azt kiegészítô jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a
Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerzôdô) között.
Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják
az általános szerződési feltételeket.
Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az általános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az
általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti
megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen
szerződés részét.

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 12425/1 – Hatályos 2015. július 1-jétől visszavonásig.

1. A biztosítási esemény
Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a szerzôdésben meghatározott üzleti tevékenységének vagy foglalkozásának gyakorlása során
szerződésen kívül okozott olyan vagyoni károk, amibe beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, amelyekért a magyar jog szabályai
szerint, a biztosított, mint a szerzôdésben megnevezett üzleti tevékenység
folytatója, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség
és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

2. A kockázatviselés időbeli hatálya
A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott,
bekövetkezett, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett, és biztosítási eseménynek minősülő károkra
terjed ki.

3. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások
A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Groupama Biztosító Zrt.
Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatójában meghatározottakon túl nem terjed ki
az alábbiakra:
3.1. Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett minőségében vagy tevékenységi körében okozza.

3.2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet,
testi épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más
személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra.
3.3. A biztosító kockázatviselési köre nem tejed ki a biztosított részére megtérülô, illetve a más biztosítással fedezett károkra.
3.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a. gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként
való használata során keletkezett károkra;
b. álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károkra;
c. rendezvény szervezőjeként okozott károkra;
d. úthálózat karbantartójaként okozott károkra;
e. közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott károkra;
f. a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálási
károkra;
g. a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemekben okozott károkra;
h. a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott
károkra.
3.5. A biztosító csak a különös vagy kiegészítô feltételek alapján, az
ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:
a. munkáltatói felelôsségi károkra;
b. a bérlői minőségben a bérbadónak okozott károkra;
c. a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károkra;
d. környezetszennyezéssel okozott károkra;
e. a termékfelelôsségi károkra;
f. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzését vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra.

4. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott
Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös
Szerződési Feltételeitől
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. által kínált
Tevékenységi Felelősségbiztosítás korábbi feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a Tevékenységi Felelősségbiztosítás jelen feltételei több ponton eltérnek, mert a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03. 15. napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete, díjnemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti megszűnés, fedezetfeltöltés,
megtérítési igény, felelősségbiztosításra vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárása, felelősségbiztosításra vonatkozó egyéb
változások stb.).
Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl az előző Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös
Szerződési Feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:
– a biztosítottak körének szabályozása a VF ÁSZF-be került át;
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– a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések
átalakításra kerültek a „szerződésen kívül okozott kár” bevezetésével;
– a jogi védelemmel kapcsolatos rendelkezések a VF ÁSZF-be kerültek át;
– a kockázatviselés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés bekerült
a korábbi általános feltételekből a különös feltételekbe;
– az általános kizárások és korlátozások átkerültek a VF ÁSZF-be;
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– a különös kizárások között a 3.4. a-f. pontokban új, korábban csak
egyedileg alkalmazott kizárások szerepelnek;
– a 3.4. h. pontban szereplő kizárás a korábban alkalmazott kizárás
pontosítása a biztosítási esemény fogalmának pontosításával összhangban;
– a korábbi 3.6. d. korlátozás kikerült;
– a korábbi 3.6. e. és f. pontok átkerültek a VF ÁSZF-be;
– a 3.5. b., c. és f. szerinti pontosítások új rendelkezések.

