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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik 
legnagyobb biztosítócsoportjának tagja. Kapcsolat-
rendszere révén a nemzetközileg is élenjáró szaktu-
dást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki 
ügyfelei növekvő és mind összetettebb igényeit. A 
társaság ügyfelei kedvező, értékarányos árakat, kor-
szerű szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetése-
ik gyarapodását, teljes körű biztosítási kínálatot, 
jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot talál-
nak.   
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Ön-
nek általános felelősségbiztosítási termékünk jellem-
zőit. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum 
együttesen tartalmazza az általános felelősségbiz-
tosítás különös biztosítási feltételekre vonatkozó 
ügyfél-tájékoztatót, valamint a felelősségbiztosítás 
különös biztosítási és záradéki feltételeit (a további-
akban együttesen: különös biztosítási feltételek). 
 
A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes 
szabályozást a felelősségbiztosítások közös kárbiztosí-
tási feltételeit tartalmazó általános biztosítási feltéte-
lek, az egyes felelősségbiztosítási kockázatokra 
vonatkozó különös, valamint a záradéki feltételek 
(mint a kárbiztosítási szerződések szerződési feltételei) 
együttesen tartalmazzák, amelyek rögzítik azt is, hogy 
milyen típusú dologi károkozás, illetve mely típusú 
személyiségi jogsértés esetén van a biztosítónak helyt-
állási kötelezettsége. 
 
A különös biztosítási feltételekben nem szabályozot-
takra az általános biztosítási feltételek, míg a külö-
nös biztosítási feltételek az általános biztosítási 
feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös 
biztosítási feltételek és kiegészítő biztosítási feltéte-
lek (záradékok) rendelkezései az irányadók. 
 
Az általános szerződési feltételeket az ajánlat (díjtá-
jékoztató) egészíti ki, és teszi teljessé a felek között 
létrejött felelősségbiztosítási szerződést. 
A jelen különös biztosítási feltételek értelmében a 
biztosító kockázatviselése a biztosítottal szerződé-
ses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, 
vagy a biztosítottal szerződéses kapcsolatban ál-
lóknak szerződésen kívül okozott kárra/nem vagyo-
ni sérelemre terjed ki, melynek 
megtérítésére/sérelemdíj megfizetésére a biztosított a 
magyar polgári jog szabályai szerint köteles. Szerző-
désen kívüli károkra vonatkozó biztosítási fedezet 
kiterjed a biztosított által a vele szerződéses kapcso-
latban állók vagyonában a szerződés teljesítése során 
okozott olyan károkra, is, amely nem a szerződéses 
kötelezettségek megszegése miatt következett be. 
 
A biztosítási alapfedezet – igény szerint, ha a kocká-
zatvállalás során megismert információk alapján 

lehetőség van rá, pótdíj ellenében - az alábbiak szerint 
terjeszthető (bővíthető) ki a felelősségbiztosítások 
általános biztosítási feltételeihez tartozó közös zára-
dékokkal, illetve az általános felelősségbiztosításhoz 
tartozó alábbi különös záradékokkal: 
− a bérlői szerződésszegéssel a bérbeadónak oko-

zott károkra 

− a bérbeadói szerződésszegéssel a bérlőnek oko-
zott károkra, 

− a biztosított tevékenység végzéséhez szükséges-
daruzási tevékenységgel okozott károkra/nem va-
gyoni sérelemre, 

− az útkezelői, útkarbantartói kötelezettség elmu-
lasztásával okozott károkra/nem vagyoni sére-
lemre, 

− a biztosított gondozásában/kezelésében lévő 
növényi kultúrák által és gondozása során oko-
zott károkra/nem vagyoni sérelemre, 

− az állattartói záradék alkalmazásával a biztosí-
tott állattartói minőségében a haszon-, és hobby 
állatai által okozott károkra/nem vagyoni sérelem-
re, 

− nevelési, oktatási, gyermekellátási tevékenység 
során okozott károkra/nem vagyoni sérelmekre, 

− a biztosított tevékenység végzéséhez szükséges 
építési/szerelési tevékenységgel okozott károk-
ra/nem vagyoni sérelemre. 

 
A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendel-
kezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungá-
ria Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő fél 
között az általános biztosítási feltételek és jelen 
különös biztosítási feltételek alapján létrejött felelős-
ségbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell. 
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KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY  

1.1. A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása 
során biztosítási eseménynek minősül a biztosítási 
szerződésben (kötvényen) név szerint feltüntetett 
biztosított által  
− a biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló 

harmadik személynek, vagy  
− a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak 

szerződésen kívül okozott  
− kár/ és személyi sérüléses (élet, testi épség, egész-

ség sérülése) nem vagyoni sérelem,  
− amelynek megtérítésére/sérelemdíj megfizetésére 

a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint 
köteles (deliktuális felelősség),  

− és amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve 
biztosítással nem fedezett kárnak/nem vagyoni sé-
relemnek.  

 
1.2.  A szerződésen kívüli károkra vonatkozó biztosí-
tási fedezet kiterjed a biztosított által a vele szerző-
déses kapcsolatban állók vagyonában a szerződés 
teljesítése során okozott olyan károkra is, amely nem a 
szerződéses kötelezettségek megszegése miatt követ-
kezett be.  
 
1.3.  Jelen különös biztosítási feltételek értelmében 
szerződéses jogviszonynak minősül a biztosítottal 
közvetlen és a szerződéses láncolaton keresztül nyúj-
tott/fogadott szolgáltatás esetén megvalósuló közve-
tett szerződéses kapcsolat is. 
 
1.4. Jelen különös biztosítási feltételek értelmében a 
biztosítottal szerződéses kapcsolatban állónak minő-
sül a biztosítottal szerződési láncon keresztül közvetett 
szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatás igénybe-
vevője is. 

2. BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBŐL KIZÁRT 
KÁROK/NEM VAGYONI SÉRELEM  

A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki: 

a) a biztosított által igénybe vett közreműködőnek 
(teljesítési segédjének/alvállalkozójának) a 
szolgáltatás teljesítése során okozott károk-
ra/nem vagyoni sérelemre,  

b) vétőképtelen személy által okozott károk-
ra/nem vagyoni sérelemre,  

c) bármely szerződéses kötelezettség megszegé-
sével a vele szerződéses kapcsolatban álló fél-
nek okozott károkra/nem vagyoni sérelemre,  

d) a munkáltatói, illetve a szakirányú oktatást 
folytatók tevékenysége körébe tartozó károkra, 
vagy az egyéb szervezett munkavégzés kereté-
ben természetes személy(ek) foglalkoztatásá-
ból eredő olyan károkra/nem vagyoni 

sérelemre, amelyek károsultja a munkavállaló 
vagy a foglalkoztatott, 

e)  építési-, szerelési tevékenységgel okozott ká-
rokra/nem vagyoni sérelemre,  

f) (i) a járművek, munkagépek által nem baleseti 
jellegű útrongálási károkra/nem vagyoni sére-
lemre;  
(ii) járművek, munkagépek által okozott nem 
baleseti jellegű, a mesterséges tereptárgyak-
ban okozott károkra/nem vagyoni sérelemre;  
(iii) a kár baleseti jellegére tekintet nélkül jár-
művek, munkagépek használata során a talaj 
vagy növényi kultúrák letaposásából származó 
károkra/nem vagyoni sérelemre,  

g) a légi, vízi-, vasúti- és kötöttpályás közlekedési 
tevékenység folytatásával vagy ilyen járművek 
üzemeltetésével okozott károkra/nem vagyoni 
sérelemre,  

h) bármilyen közúti közlekedési tevékenység során 
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre,  

i) a vadállomány által okozott, továbbá állatok 
által taposással, lelegeléssel okozott károk-
ra/nem vagyoni sérelemre,  

j) a vad-, haszon- és hobbyállat-tartói tevékeny-
ség folytatásával okozott károkra/nem vagyoni 
sérelemre,  

k) bármely élő állat által okozott károkra/nem 
vagyoni sérelemre,  

l) a valamely ingatlanban az alátámasztások 
gyengítése, eltávolítása, rezgése vagy megépí-
tésének elmulasztása miatt bekövetkező károk-
ra/nem vagyoni sérelemre,  

m) daruzási tevékenységgel okozott károkra/nem 
vagyoni sérelemre,  

n) útkezelői, útkarbantartói kötelezettség elmu-
lasztásával okozott károkra/nem vagyoni sére-
lemre,  

o) a vegyszerszórási károkra/nem vagyoni sére-
lemre,  

p) a biztosított gondozásában/kezelésében lévő 
növényi kultúrák által és gondozása során oko-
zott károkra/nem vagyoni sérelemre,  

q) bármely közüzemi szolgáltatással, így különö-
sen, de nem kizárólagosan víz, gáz, elektromos 
áram, távhőszolgáltatás és csatornaszolgálta-
tási tevékenységgel, okozott károkra/nem va-
gyoni sérelemre, 

r) raktározási tevékenységre.  

3. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ  

Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során 
a biztosítás díjalapja a biztosított éves nettó árbevé-
telének  
a) teljes tárgyévi - biztosítási évfordulótól biztosítási 

évfordulóig tartó időszakra vonatkozó - értéke (ha-
tározatlan tartamú biztosítás esetén)  

b) a biztosítási időszakra eső értéke (határozott tar-
tamú biztosítás esetén).  
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4.  A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE  

Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során 
súlyosan gondatlan magatartásnak minősül külö-
nösen, ha a biztosított vagy olyan személy, akinek a 
magatartásáért felelőséggel tartozik 
a) jogosultsághoz (engedély, nyilvántartásba 

vétel, bejelentés stb.) kötött tevékenységet jo-
gosultság nélkül vagy az abban meghatározott 
feltételek hiányában végzett,  

b) a jogszabályban, egyéb előírásban meghatáro-
zott személyi és/vagy tárgyi feltételek hiányá-
ban végezte a tevékenységét,  

c) a kárt/nem vagyoni sérelmet ittas állapotban 
vagy bódulatot keltő szer hatása alatt, ezzel az 
állapotával összefüggésben okozta, vagy ez az 
állapota a kár/nem vagyoni sérelem bekövet-
kezésében közrehatott,  

d)  a kárt/nem vagyoni sérelmet a kármegelőzési, 
kárenyhítési kötelezettségek, foglalkozási, bal-
esetvédelmi vagy egyéb kármegelőzési / kár-
enyhítési szabály súlyos megsértésével okozta, 
vagy ezen szabályok ismétlődő vagy folyama-
tos megsértésével összefüggésben okozta.  

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

5.1. Jelen különös biztosítási feltételek a felelősségbiz-
tosítások általános biztosítási feltételeivel együtt al-
kalmazandók. 
 
5.2. Eltérés a korábbi szerződéses feltételektől 
 
5.2.1. Szerkezeti változtatás 
 
A különös biztosítási feltétek részét képezi a záradé-
kok szövege is azzal, hogy a biztosítási fedezet kifeje-
zetten csak akkor terjed ki rájuk, ha ebben a felek 
írásban kifejezetten megállapodnak. 
 
5.2.2. A biztosítási esemény pontosításra került: 
 
A különös biztosítási feltételek értelmében szerződéses 
jogviszonynak minősül a közvetlen és a szerződéses 
láncolaton keresztül nyújtott szolgáltatás esetén meg-
valósuló közvetett szerződéses kapcsolat. 
 
A különös biztosítási feltételek értelmében a biztosítot-
tal szerződéses kapcsolatban állónak minősül a bizto-
sított által a vele szerződési láncon keresztül közvetett 
szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatás igénybe-
vevője is. 
 
5.2.3. Egyes esetekben módosultak, illetve pontosí-
tásra kerültek, illetve bővültek a kizárások az alábbiak 
szerint: 
 
A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki: 
- bármely szerződéses kötelezettség megszegésével 

a vele szerződéses kapcsolatban álló félnek oko-
zott károkra/nem vagyoni sérelemre,  

- a munkáltatói, illetve a szakirányú oktatást folyta-
tók tevékenysége körébe tartozó károkra, vagy az 
egyéb szervezett munkavégzés keretében termé-
szetes személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan 
károkra/nem vagyoni sérelemre, amelyek károsult-
ja a munkavállaló vagy a foglalkoztatott, 

- (i) a járművek, munkagépek által nem baleseti 
jellegű útrongálási károkra/nem vagyoni sérelem-
re; (ii) járművek, munkagépek által okozott nem 
baleseti jellegű, a mesterséges tereptárgyakban 
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre; (iii) a kár 
baleseti jellegére tekintet nélkül járművek, munka-
gépek használata során a talaj vagy növényi kultú-
rák letaposásából származó károkra/nem vagyoni 
sérelemre, 

- bármely élő állat által okozott károkra/nem va-
gyoni sérelemre,  

- raktározási tevékenységre. 
 

5.2.4. A biztosítási díj alapja a bruttó árbevétel he-
lyett a nettó árbevétel lett. 

 
5.2.5. Változtak a mentesülési szabályok: 

 
- A különös biztosítási feltételekben a biztosító men-
tesülési szabályai a korábbi szerződési feltételekhez 
képest szélesebb körben kerültek meghatározására. A 
biztosító mentesülése a biztosított mellett az olyan 
személy súlyosan gondatlan magatartása következ-
tében is bekövetkezik, akinek a magatartásáért a 
biztosított felelőséggel tartozik. 
 
- Mentesülési okként az engedélyhez kötött tevé-
kenységek esetén általánosabban a jogosultság bir-
toklásának hiánya vagy ezen feltételek nem teljesítése 
került megjelölésre. 
 
5.3. Eltérés a jogszabályban előírtaktól 
A jelen különös biztosítási feltételekben a biztosító 
mentesülésének esetei a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően, szélesebb kör-
ben kerültek kikötésre. 
 
A különös biztosítási feltételek értelmében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően 
szerződéses jogviszonynak minősül a közvetlen és a 
szerződéses láncolaton keresztül nyújtott szolgáltatás 
esetén megvalósuló közvetett szerződéses kapcsolat 
is. 
 
A különös biztosítási feltételek értelmében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően 
a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állónak mi-
nősül a biztosítottal szerződési láncon keresztül közve-
tett szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatás 
igénybevevője is. 
 

Allianz Hungária Zrt. 
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ZÁRADÉKOK 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE A BÉRLŐI FE-
LELŐSSÉGRE (G81) 

A jelen kiterjesztő záradék alapján - a felek erre vo-
natkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése 
ellenében - az általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A jelen kiterjesztő záradék alapján olyan dologi kár 
bekövetkezése is biztosítási esemény, amelyet  
− a bérbeadónak,  
− a bérleti szerződés megszegésével,  

− a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlan bér-
lőjeként a biztosított vagy olyan személy okoz, aki-
nek károkozásáért a biztosított kártérítési 
felelősséggel tartozik,  

− és amely kár megtérítéséért a biztosított a magyar 
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik,  

− amennyiben a kár oka tűz, vagy robbanás, vagy 
víz-, vagy gáz, vagy csatornavezeték, illetőleg 
technológiai csővezeték törése, vagy eldugulása és 
e vezetékek törésével, dugulásával összefüggés-
ben kiszabaduló víz vagy gőz, és 

− a kár nem minősül biztosítással nem fedezett kár-
nak, illetve kizárt kockázatnak.  

 
A biztosító helytállási kötelezettsége csak akkor követ-
kezik be, ha az e pontban felsorolt valamennyi feltétel 
együttesen fennáll. 
 
2. Az általános biztosítási feltételek azon kizárása, 
mely szerint „a biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező vagy 
általa bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más 
jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy 
ellenőrzése alatt lévő vagyontárgyakban keletkezett 
károkra”, jelen záradék értelmében nem alkalmazan-
dó a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanban 
elhelyezett, és a bérbeadó tulajdonát képező vagyon-
tárgyakban okozott károkra. 
 
A különös biztosítási feltételek azon kizárása, mely 
szerint „a biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki bármely szerződéses kötelezettség megsze-
gésével a másik szerződő félnek okozott károkra” nem 
vonatkozik a bérleti szerződés megszegésével a bér-
beadónak okozott - jelen záradék szerinti - károkra. 
 
3. A jelen fedezet kiterjesztés alapján sem térülnek 
meg: 
a) a bérlemény, valamint a bérlemény rendeltetés-

szerű használata során, a bérlemény felszerelése, 
berendezései (cső-, vezetékhálózat) természetes 
elhasználódásával, kopásával összefüggésben 
bekövetkezett károk, veszteségek, 

b) az ingatlan bérbeadásának részleges- vagy teljes 
megszüntetéséből, szüneteltetéséből származó 
elmaradt vagyoni előny és a felmerülő többletkölt-

ségek (termeléskiesés, többlet bérleti költségek, 
ideiglenes ingatlan vagy eszköz bérleti költségek), 

c) a bérelt ingatlanon a bérbeadó - és amennyiben 
hatósági engedély szükséges a hatóság – engedé-
lye nélkül végrehajtott beruházásokból eredő 
károk, illetve azok a költségek, amelyek az eredeti 
állapot helyreállításával kapcsolatban merülnek 
fel. 

 
4. Eltérő megállapodás hiányában a jelen kiegészítő 
záradék alapján fedezett károk éves és káresemé-
nyenkénti kártérítési limitje megegyezik az általános 
felelősségbiztosítás kártérítési limitjével, amely limit 
együttesen vonatkozik az általános felelősségbiztosí-
tásra és a bérbeadói felelősségbiztosítási záradék 
szerinti fedezetre.  
A jelen fedezet kiterjesztés alapján térülő károkra 
eltérő kártérítési limit (szublimit) is meghatározható. 
 
5. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a jelen 
záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő a 
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köte-
les fizetni. 
 
6. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a Válla-
lati felelősségbiztosítások általános biztosítási fel-
tételei és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE A BÉRBEADÓI 
FELELŐSSÉGRE (G82) 

A jelen kiterjesztő záradék alapján – a felek erre vo-
natkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése 
ellenében - az általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A jelen kiterjesztő záradék alapján olyan dologi kár 
bekövetkezése is biztosítási esemény, amelyet  
− a bérlőnek,  
− a bérleti szerződés megszegésével,  

− a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlan bér-
beadójaként a biztosított vagy olyan személy okoz, 
akinek károkozásáért a biztosított kártérítési fele-
lősséggel tartozik,  

− és amely kár megtérítéséért a biztosított a magyar 
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik,  

− amennyiben a kár oka tűz, vagy robbanás, vagy 
víz-, vagy gáz, vagy csatornavezeték, illetőleg 
technológiai csővezeték törése, vagy eldugulása és 
e vezetékek törésével, dugulásával összefüggés-
ben kiszabaduló víz vagy gőz, és 

− a kár nem minősül biztosítással nem fedezett kár-
nak, illetve kizárt kockázatnak. 

 
A biztosító helytállási kötelezettsége csak akkor követ-
kezik be, ha az e pontban felsorolt valamennyi feltétel 
együttesen fennáll. 
 
2. A különös biztosítási feltételek azon kizárása, mely 

szerint „a biztosító helytállási kötelezettsége nem 
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terjed ki bármely szerződéses kötelezettség meg-
szegésével a másik szerződő félnek okozott ká-
rokra” nem vonatkozik a bérleti szerződés 
megszegésével a bérbeadónak okozott - jelen zá-
radék szerinti - károkra. 

 
3. A jelen fedezet kiterjesztés alapján sem térülnek 
meg: 

a) az ingatlan bérbeadásának részleges- vagy teljes 
megszüntetéséből, szüneteltetéséből származó 
elmaradt vagyoni előny és a felmerülő többletkölt-
ségek (termeléskiesés, többlet bérleti költségek, 
ideiglenes ingatlan vagy eszköz bérleti költségek), 

b) a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a bérelt 
ingatlanban folyó tevékenység megszüntetéséből, 
szüneteltetéséből származó elmaradt vagyoni 
előny, vagy gazdasági hátrány miatti károk, 

c) a bérbe adott ingatlan felújítása, javítása, karban-
tartása vagy az erről szóló tájékoztató hiánya 
vagy hiányossága következtében a bérlőnél je-
lentkező elmaradt vagyoni előny. 

 
4. Eltérő megállapodás hiányában a jelen kiegészítő 
záradék alapján fedezett károk éves és káresemé-
nyenkénti kártérítési limitje megegyezik az általános 
felelősségbiztosítás kártérítési limitjével, amely limit 
együttesen vonatkozik az általános felelősségbiztosí-
tásra és a bérbeadói felelősségbiztosítási záradék 
szerinti fedezetre. A jelen fedezet kiterjesztés alapján 
értelmezett károk térítésére eltérő kártérítési limit 
(szublimit) is meghatározható. 
 
5. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a jelen 
záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő a 
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köte-
les fizetni. 
 
6. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben az A 
vállalati felelősségbiztosítások éltalános biztosítási 
feltételei és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE AZ ÚTKEZELŐI, 
ÚTKARBANTARTÓI KÖTELEZETTSÉG EL-
MULASZTÁSÁVAL OKOZOTT KÁROK-
RA/NEM VAGYONI SÉRELEMRE (I58) 

A jelen kiterjesztő záradék alapján – a felek erre vo-
natkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése 
ellenében - az általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A különös biztosítási feltételekben meghatározotta-
kon kívül biztosítási esemény azon kár/nem vagyoni 
sérelem bekövetkezése is, amelyet a biztosított, mint 
útkezelő vagy fenntartó a külön jogszabályban meg-
határozott útkarbantartói kötelezettségének elmu-
lasztásával okozott, és amely kár megtérítéséért/nem 
vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíj megfizeté-

séért a biztosított a magyar polgári jog szabályai 
szerint felelősséggel/kötelezettséggel tartozik. 
 
2. A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító kizá-
rólag az úttest hibája vagy gyűrődése által okozott 
károkért/nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelem-
díj megfizetése iránti igényért áll helyt a közút fenntar-
tója vagy kezelője helyett. 
3. A különös biztosítási feltételek azon kizárása, mely 
szerint „a biztosító helytállási kötelezettsége nem 
terjed ki a külön jogszabályban meghatározott útke-
zelői, útkarbantartói kötelezettség elmulasztásával 
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre”, jelen zára-
dék alkalmazása esetén hatályát veszti. 
 
4. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a jelen 
záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő fél a 
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köte-
les fizetni. 
 
5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a Vál-
lalati felelősségbiztosítások általános biztosítási fel-
tételei és az Ááltalános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE NÖVÉNYI KUL-
TÚRÁK ÁLTAL ÉS GONDOZÁSA SORÁN 
OKOZOTT KÁROKRA/NEM VAGYONI SÉ-
RELEMRE (J59) 

Jelen záradék alapján – a felek erre vonatkozó írásbeli 
megállapodása esetén, pótdíj fizetése ellenében - az 
általános felelősségbiztosítás különös biztosítási fel-
tételei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A különös biztosítási feltételekben meghatározotta-
kon kívül biztosítási esemény azon a biztosított gondo-
zásában/kezelésében álló növényi kultúrák által és 
gondozása során okozott olyan kár/nem vagyoni 
sérelem bekövetkezése, amely kár megtérítéséért/nem 
vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíj megfizeté-
séért a magyar polgári jog szabályai szerint felelős-
séggel/kötelezettséggel tartozik. 
 
2. A különös biztosítási feltételek szerinti kizárás, mely 
a növényi kultúrák által és gondozása során okozott 
károkat/nem vagyoni sérelmet kizárja, jelen záradék 
alkalmazása esetén hatályát veszti. 
 
3. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a jelen 
záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő fél a 
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köte-
les fizetni. 
 
4. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a Vál-
lalati felelősségbiztosítások általános biztosítási fel-
tételei és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 
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A FEDEZET KITERJESZTÉSE ÁLLATTARTÓI 
KÁROKRA/NEM VAGYONI SÉRELEMRE 
(I60) 

A jelen kiterjesztő záradék alapján – a felek erre vo-
natkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése 
ellenében - az általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az alábbiak szerint módosulnak: 
 
1. A különös biztosítási feltételekben meghatározotta-
kon kívül biztosítási esemény azon kár/nem vagyoni 
sérelem bekövetkezése is, amelyet a biztosított ha-
szonállattartói minőségében okozott, és amely kár 
megtérítéséért/nem vagyoni sérelem miatt igényelt 
sérelemdíj megfizetéséért a magyar polgári jog szabá-
lyai szerint felelősséggel/kötelezettséggel tartozik. 
 
2. Jelen záradék alkalmazása szempontjából haszon-
állat: a hobby- és haszonállat.  
 
3. Jelen záradék alkalmazása esetén sem terjed ki a 
biztosítási fedezet a veszélyes ebekre és a vadállatok-
ra. 
 
4. A különös biztosítási feltételek azon kizárása, mely a 
hobby-, és haszonállattartói tevékenységgel okozott 
károkat/nem vagyoni sérelmet kizárja, jelen záradék 
alkalmazása esetén hatályát veszti. 
 
5. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a jelen 
záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő a 
biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat köte-
les fizetni. 
 
6. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a Vál-
lalati felelősségbiztosítások általános biztosítási fel-
tételei és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 

A FEDEZET KITERJESZTÉSE A NEVELÉSI, 
OKTATÁSI, GYERMEKELLÁTÁSI TEVÉ-
KENYSÉG SORÁN OKOZOTT SZEMÉLYI 
SÉRÜLÉSES/NEM VAGYONI SÉRELEM-
RE/KÁROKRA (IAP) 

Jelen záradék alapján - a felek erre vonatkozó írásbeli 
megállapodása esetén, pótdíj fizetése ellenében - az 
általános felelősségbiztosítás az alábbi biztosítási 
fedezettel egészül ki: 
 
1. Fogalmak 
 
A köznevelési rendszer intézményei: a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti közneve-
lési intézmények.  

 
Gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intéz-
ményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvá-
sáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a 

nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a 
nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig 
terjedő időben, továbbá a pedagógiai program része-
ként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül 
tartott foglalkozások, programok ideje alatti felügye-
let. 
 
Külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási 
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább hét 
tanuló részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel 
foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus- vagy neve-
lő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatott személy felügyeletével megszervezett 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó állam 
területére irányuló térítésköteles kirándulás. 
 
Extrém sport: a kötelező egészségbiztosítás ellátásai-
ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint. 

 
2. Biztosítási esemény 
 
2.1 A jelen záradékban foglaltak szerint biztosítási 
esemény azon a tanulónak okozott 

a) személyi sérüléses nem vagyoni sérelem és 
b) a személyi sérüléssel összefüggő kár  

bekövetkezése, amely kár megtérítéséért/nem vagyoni 
sérelem miatt igényelt sérelemdíj megfizetéséért a 
biztosított, a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: 
Nkt.) szóló, valamint a nemzeti felsőoktatásról (a to-
vábbiakban Nft.) szóló törvények alapján köteles, és 
amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve biztosí-
tással nem fedezett kárnak/nem vagyoni sérelemnek. 
 
2.2 Biztosítási eseménynek minősül tanulmányi és 
külföldi iskolai kirándulások (a továbbiakban együtt: 
kirándulások) során a tanulónak okozott 

a) személyi sérüléses nem vagyoni sérelem és 
b) a személyi sérüléssel összefüggő kár   

bekövetkezése, amely kár megtérítéséért és nem va-
gyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíj megfizetéséért 
az Nkt. értelmében a biztosított köteles, és amely nem 
minősül kizárt kockázatnak, illetve biztosítással nem 
fedezett kárnak/nem vagyoni sérelemnek. 
 
3. A biztosítás alanyai 

 
Biztosított: köznevelési intézmény. 

 
4. Kizárások 
 
4.1. A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki 
a köznevelési intézmény felügyelete alatt megvalósuló 
extrém sport tevékenységeken való részvétel során a 
tanulónak okozott személyi sérüléses nem vagyoni 
sérelmekre és a személyi sérüléssel összefüggő károk-
ra. 
 
4.2. A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki 
a gyakorlati képzés során vagy azzal összefüggésben 
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a gyakorlati szakképzést folytató felügyelete alatt álló 
tanulónak okozott jelen biztosítási fedezet szerinti 
károkra és személyi sérüléses nem vagyoni sérelemre, 
ideértve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során 
bekövetkezett balesetet is. 
 
4.3. A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki 
a más biztosítással korábban biztosítási fedezetbe 
vont és onnan megtérülő károkra. 
 
4.4. A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki 
a gépjármű felelősségbiztosítás körébe tartozó károk-
ra. 
 
5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1. Az általános felelősségbiztosítási fedezetnek a 
jelen záradék szerinti kiterjesztése esetén a szerződő 
fél a biztosítási szerződésben meghatározott pótdíjat 
köteles fizetni. 
 
5.2. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a 
Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási 
feltételei és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók. 

DARUZÁSI ZÁRADÉK (IAO) 

1. Jelen kiterjesztő záradék alapján - a felek erre 
vonatkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj 
fizetése ellenében - az Általános felelősségbiztosítási 
fedezet vonatkozásában a biztosítási fedezet kiterjed 
a biztosítási szerződésben kifejezetten meghatározott 
biztosított tevékenység végzéséhez szükséges daruzá-
si tevékenység során bekövetkezett károkra/nem 
vagyoni sérelmekre. 
 
2. A különös biztosítási feltételek szerinti kizárás, mely 
szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed 
ki a daruzási tevékenységgel okozott károkra/nem 
vagyoni sérelemre, jelen záradék alkalmazása esetén 
hatályát veszti. 
 
3. Jelen záradék alkalmazás során a biztosító helytál-
lási kötelezettsége nem terjed ki 

a) a szállítás vagy raktározás/tárolás során keletke-
zett károkra/nem vagyoni sérelemre; 

b) a csomagolás hiányosságaiból keletkező károk-
ra/nem vagyoni sérelemre; 

c) a daruzott dolog belső tulajdonságaival összefüg-
gő károkra/nem vagyoni sérelemre, melyek folytán 
a daruzott dologban törés, rozsdásodás, elszóró-
dás, beszáradás, belső romlás vagy ezekhez ha-
sonló más károk/nem vagyoni sérelem keletkeztek, 
amennyiben azok nem balesetszerű (biztosítási) 
esemény következményei; 

d) a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett 
által végzett kirakodás közben bekövetkezett ká-
rokra/nem vagyoni sérelemre; 

e) a nem megfelelő teherbírású talajon történő letal-
palásból, emelésből eredő károkra/nem vagyoni 
sérelemre; 

f) épület vagy építmény bontására, de nem kizárt a 
lebontott építmény törmelékeinek rakodása; 

g) bontott anyag, törmelék, bármilyen szemes rako-
mány fel-, vagy lerakodása során a rakomány tö-
mege, vagy ráhullása kapcsán, vagy a rakomány 
jellegéből eleve eredő túlzott erejű lezuhanása 
miatt a szállítójárműben keletkezett kárigényekre; 

h) a biztosított biztosítási szerződésben megjelölt 
ténylegesen végzett tevékenysége/biztosított tevé-
kenység végzése alá vont, hibás alkatrészben oko-
zott bármilyen kárigényre/nem vagyoni sérelemre; 

i) a szolgáltatás tárgyában okozott károkra (bele-
értve azok bármely elemé-
ben/részében/egységében vagy kiegészítőiben 
okozott károkra - függetlenül attól, hogy a kivitele-
zési/beépítési szerződés szerint a beépítés pillana-
tában kinek a tulajdonában van), amennyiben a 
szolgáltatás tárgyát képező árut a szerző-
dő/biztosított (vagy kapcsolt vállalkozásai, vagy 
teljesítési segédje, vagy akinek magatartásáért fe-
lelősséggel tartozik) értékesítette a szolgáltatás 
megkezdése előtt, vagy annak során; 

j) eleve átépítés, bontás alatti részekben okozott 
károkra, ezekből származó igényekre; 

k) a speciális és/vagy nagytisztaságú (tiszta tér) 
helyeken (pl. de nem kizárólag: műtők, laborok, 
nagytisztaságú gyártóterek) végzett tevékenység-
gel összefüggésben a „tiszta tér” állapottal kap-
csolatos károkra/nem vagyoni sérelemre; 

l) a munkálatok kapcsán leállt, vagy nem/késve 
induló termelés/kereskedés, vagy bármilyen mó-
don a termelésben/kereskedésben bekövetkezett 
zavar miatt termelés/kereskedés kieséssel, késve 
vagy nem termeléssel/kereskedéssel kapcsolatos 
igényekre. 

 
4. A szerződő fél/biztosított a jelen záradék szerinti 
kiterjesztése esetén a szerződő pótdíjat köteles fizetni.  
 
5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a 
Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási 
feltételek és az Általános felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók.  

ÉPÍTÉSI/SZERELÉSI ZÁRADÉK (IAR) 

1. Jelen kiterjesztő záradék alapján – a felek erre 
vonatkozó írásbeli megállapodása esetén, pótdíj 
fizetése ellenében - az általános felelősségbiztosítási 
fedezet vonatkozásában a biztosítási fedezet kiterjed 
a biztosítási szerződésben kifejezetten meghatározott 
biztosított tevékenység végzéséhez szükséges építé-
si/szerelési tevékenység során okozott károkra/nem 
vagyoni sérelmekre. 
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2. Az általános felelősségbiztosítási fedezet különös 
biztosítási feltételeinek azon kizárása, mely szerint a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki az 
építési-, szerelési tevékenységgel okozott károkra/nem 
vagyoni sérelemre, jelen záradék hatálya alá tartozó 
építési/szerelési tevékenység vonatkozásában nem 
alkalmazandó. 
 
3. A biztosító helytállási kötelezettsége jelen záradék 
vonatkozásában nem terjed ki: 

a) egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületekhez 
kapcsolódó építőipari kivitelezési tevékenységekre; 

b) a megmunkálásra/szerelésre beszállított anya-
gokhoz, rész-/félkész termékekhez/alkatrészekhez, 
vagy ezek szerelésé-
hez/megmunkálásához/megrendeléshez mellé-
kelt adatok vagy dokumentációk hiányából vagy 
nem megfelelőségéből/pontatlanságából/nem a 
valós anyagösszetételt, méretet, vagy más szüksé-
ges paramétert tartalmazó adataiból eredő igé-
nyekre; 

c) más termék előállítására, megmunkálására szol-
gáló gépek /gyártóeszközök/berendezések, vala-
mint gép/gyártóeszköz/berendezés alkatrészek, -
részek és -szerszámok, mint termékek által gyár-
tott, megmunkált további termékben okozott ká-
rokra, valamint a termeléssel, termeléskieséssel, 
késve vagy nem termeléssel kapcsolatos károk-
ra/nem vagyoni sérelmekre; 

d) a biztosított által összeszerelt (akár átvetetett, 
akár még nem) gyártó gép hibás teljesítése, hibás 
terméke miatt hibásan működése és ezzel hibás 
munkadarab gyártása és ezzel a megrendelőnek 
okozott károkra, termeléskiesésre; 

e) a hőkezelés/felületkezelés/megmunkálás során 
keletkezett deformációkból, repedésekből eredő 
igényekre, valamint normalizálatlan acélok de-
formációjából, illetve repedéséből eredő igényekre  

f) felhasznált anyagok újra beszerzésével kapcsola-
tos igényekre; 

g) leállt, vagy nem/késve induló termelés/kereskedés, 
vagy bármilyen módon a termelés-
ben/kereskedésben bekövetkezett zavar miatt 
termelés/kereskedés kieséssel, késve vagy nem 
termeléssel/kereskedéssel kapcsolatos igényekre; 

h) a beszerzési nehézségek miatti, vagy áremelke-
désből származó többletköltségekre/igényekre; 

i) kizárólag esztétikai kifogásokból/”hibákból” szár-
mazó és a funkcionalitást nem befolyásoló igé-
nyekre; 

j) vibráció, vagy a teherhordó szerkezetek meggyen-
gítése vagy eltávolítása miatt bekövetkezet károk-
ra/nem vagyoni sérelemre; 

k) a biztosított biztosítási szerződésben meghatáro-
zott ténylegesen végzett tevékenység/biztosított 
tevékenység előtti megvizsgálási, hibafeltárási kö-
telezettség megszegése és/vagy téves, vagy hiá-
nyos tájékoztatási miatt bekövetkező károkra/nem 
vagyoni sérelemre; 

l) az esztétikai és korszerűségi hibákból származó 
kártérítési igényekre/nem vagyoni sérelemre 

m) a biztosított biztosítási szerződésben megjelölt 
ténylegesen végzett tevékenység/biztosított tevé-
kenység végzése alá vont, hibás alkatrészben oko-
zott bármilyen kárigényre/nem vagyoni sérelemre; 

n) a szolgáltatás tárgyában okozott károkra (bele-
értve azok bármely elemé-
ben/részében/egységében vagy kiegészítőiben 
okozott károkra - függetlenül attól, hogy a kivitele-
zési/beépítési szerződés szerint a beépítés pillana-
tában kinek a tulajdonában van), amennyiben a 
szolgáltatás tárgyát képező árut a szerző-
dő/biztosított (vagy kapcsolt vállalkozásai, vagy 
teljesítési segédje, vagy akinek magatartásáért fe-
lelősséggel tartozik) értékesítette a szolgáltatás 
megkezdése előtt, vagy annak során; 

o) eleve átépítés, bontás alatti részekben okozott 
károkra, ezekből származó igényekre; 

p) az épületek tetőzetének megbontásával össze-
függésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt 
bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre; 

q) a speciális és/vagy nagytisztaságú (tiszta tér) 
helyeken (pl. de nem kizárólag: műtők, laborok, 
nagytisztaságú gyártóterek) végzett tevékenység-
gel összefüggésben a „tiszta tér” állapottal kap-
csolatos károkra/nem vagyoni sérelemre; 

r) a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, eh-
hez kapcsolódó hiányos ill. elégtelen biztonsági in-
tézkedések miatt, továbbá munkaterület alatt és 
körüli ponyvázás, takarás és bármilyen módon a 
kezelés alá nem vont felületek nyilvánvalóan hiá-
nyos és elégtelen, vagy eleve elmulasztott állag-
megóvásával kapcsolatos károkra/nem vagyoni 
sérelemre; 

s) próbaüzemmel vagy próbaterheléssel összefüg-
gésében bekövetkezett károkra/nem vagyoni sére-
lemre; 

t) földmunka végzéssel kapcsolatos károkra/nem 
vagyoni sérelemre; 

u) nyílt láng, vagy gyújtásra alkalmas hő használatá-
val kapcsolatban felmerült igényekre; 

v) a záradék hatálya nem terjed ki az alábbi létesít-
ményeken végzett vagy ezekkel kapcsolatos tevé-
kenységre: 

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek ki-
tett környezetben 

- csak bontási munka, 
- foghíjbeépítés, 
- alagút és tárnaépítés, 
- duzzasztógátak és víztározók, 
- kútfúrás, vagy bármilyen kútműveleti tevékeny-

ség 
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, el-

osztó és távvezetékek,  
- folyóvizek, vasúti töltések, utak stb. alatti irányí-

tott ferde fúrás, 
- nukleáris berendezések, atomerőművek, 
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- mélyművelésű bányászati gépekkel és beren-
dezésekkel, illetve akna és alagútépítési be-
rendezésekkel végzett munkák, 

- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai, 
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya 

meghaladja a 30%-ot, 
- szénhidrogént is feldolgozó üzemekben vagy 

bármely erőműben végzett tevékenység. 
 

4. A szerződő fél/biztosított a jelen záradék szerinti 
kiterjesztése esetén a szerződő pótdíjat köteles fizetni.  
 
5. Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a fele-
lősségbiztosítások általános biztosítási feltételek és az 
általános felelősségbiztosítás különös biztosítási fel-
tételei az irányadók.  
 
 

Allianz Hungária Zrt 
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