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Külön feltételek

Jelen Külön feltételekben foglalt speciális részletszabályok
az Általános Vagyon- és Felelôsségbiztosítás Általános- és
Különös, továbbá a Kiegészítô felelôsségbiztosítás Általános
feltételeivel együtt érvényesek. Amennyiben a vagyonbiztosítás Általános, illetve Különös feltételei, vagy a Kiegészítô
felelôsségbiztosítás Általános és Különös feltételei jelen feltételektôl eltérô szabályokat tartalmaznak, a jelen Külön feltételekben foglalt szabályozás az irányadó.

5. Biztosítási összeg
A biztosítási összeg a biztosított tevékenységgel kapcsolatos káreseményenkénti térítés felsô határa.
Az igényelt káreseményenkénti és egy biztosítási idôszakra
vonatkozó térítési összeg külön díj megfizetése ellenében
többszörözhetô.
A kötvényben meghatározott biztosítási összeg egyben a
biztosító káreseményenkénti, illetve idôszakonkénti térítésének felsô határa.

1. Szerzôdô
Jelen Külön feltételek alapján szerzôdô a biztosítási szerzôdésben nevesített

6. Díjfizetés
a) tervezômérnök, vagy
b) tervezômérnököt foglalkoztató gazdasági társaság, vállalkozás, vagy egyéb szervezet,

Az idôszaki biztosítási díj elôre egy összegben fizetendô,
azonban a szerzôdô és a biztosító részletfizetésben is megállapodhat.

amely a biztosított tevékenységre vonatkozóan szerzôdéses
jogviszonyt létesít.

Jelen külön feltétel alapján létrejött szerzôdés bármely okú
megszûnése esetén a biztosítót minden esetben az évfordulóig járó díj illeti meg.

2. Biztosított
Jelen Külön feltételek alapján biztosítottnak minôsül a biztosítási szerzôdésben nevesített

7. Fedezetfeltöltési kötelezettség
Adott biztosítási idôszakra, illetve tartamra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási idôszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken.
Ilyen esetben a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletének 6.9. pontjában foglalt elôírásoknak történô, folyamatos megfelelés biztosítására a díjat a szerzôdônek
megfelelôen ki kell egészítenie ahhoz, hogy a rendeletben
elôírt, eredeti szerzôdés szerinti fedezet ismét rendelkezésre álljon. Ez az úgynevezett fedezetfeltöltés.

a) tervezômérnök, az általa végzett biztosított tevékenységgel okozott károk tekintetében.

3. Biztosított tevékenység
Jelen Külön feltételek vonatkozásában biztosított tevékenység a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6.9. pontjában meghatározott készülékcsere gázszerelésének mûszaki-biztonsági szempontú ellenôrzése. A tevékenységet kizárólag tervezômérnök végezheti.

A fedezetfeltöltés díja a biztosítási esemény bekövetkezésétôl, az adott biztosítási idôszak évfordulójáig, vagy a szerzôdés megszûnéséig még hátra lévô napok számának megfelelô tartamra, arányosan kerül megállapításra.

4. Biztosítási esemény
A pótlólagosan fizetendô fedezetfeltöltési díj egy kockázati
napra jutó mértéke, az adott feltöltést közvetlenül megelôzô
idôszak egy kockázati napra jutó díjának kétszerese,
amennyiben az adott idôszakban egyszeri feltöltés vált szükségessé. Egy adott biztosítási idôszakra, illetve tartamra vonatkozó kettô, vagy több díjfeltöltési igény esetén, a pótlólagosan fizetendô fedezetfeltöltési díj egy kockázati napra jutó
mértéke, az adott feltöltést közvetlenül megelôzô idôszak
egy kockázati napra jutó díjának háromszorosa.

Jelen Külön feltételek alapján biztosítási eseménynek minôsülnek azon:
• dologi károk,
• személyi sérüléses károk, továbbá
• az ezekkel közvetlenül összefüggô, sérelemdíj megfizetésre vonatkozó követelések,
amelyek biztosított tevékenységgel közvetlen összefüggésben a biztosítottal szemben támasztanak és amelyekért, a
biztosított a magyar jog szabályai szerint is kártérítési felelôsséggel tartozik.

Abban az esetben, ha egy adott biztosítási esemény kapcsán
szükségessé váló fedezetfeltöltéssel kapcsolatos pénzügyi
elszámolásra nem a folyó biztosítási idôszakban, illetve periódusban, hanem egy késôbbi biztosítási idôszakban, eset-
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leg a szerzôdés megszûnése után kerül sor, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a vonatkozó fedezetfeltöltés díjszükségletének elôzetes kiegyenlítéséhez köti.

10. Önrészesedés
Az önrész mértékét a biztosítási szerzôdés tartalmazza.
A szerzôdés feltételei szerint vonatkozó önrészt a biztosító,
a káreseményenként teljesítendô szolgáltatási összegbôl
minden esetben levonja. Önrész levonás címén a biztosító a
%-ban, illetve forintban megállapított önrész mérték alapján
számított magasabb összeget érvényesíti.

8. A kockázatviselés idôbeli hatálya
A biztosító kockázatviselése a biztosított személy által, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt okozott és legkésôbb a szerzôdés megszûnését követô 1 éven belül a biztosító részére
bejelentett biztosítási eseménynek minôsülô károkra terjed
ki.

Az önrészesedés mértékét el nem érô károkat a biztosító
nem téríti meg.

A biztosítási esemény idôpontja a biztosítottal szemben támasztott, jogszerû kártérítési követelést megalapozó károkozási körülmény megvalósulásának napja.

11. Kizárások
A vagyonbiztosítás Általános feltételeiben, továbbá a kiegészítô felelôsségbiztosítás Általános feltételeiben szerepeltetett kizárásokon túl, jelen külön feltételek alapján nem minôsül biztosítási eseménynek és a biztosító nem téríti meg az
alábbi károkat:

Amennyiben a jogszerû kártérítési követelés alapja a biztosítottnak felróható valamely mulasztás, a biztosítási esemény
idôpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a mulasztás
miatt bekövetkezett kár még elkerülhetô lehetett volna.

a) a dologi, illetve személysérüléses kárnak nem minôsülô,
ezekkel közvetlenül nem összefüggô tisztán vagyoni károkat (pl. elmaradt haszon),
b) a szavatossági, jótállási kötelezettségekre visszavezethetô közvetlen és közvetett követeléseket,
c) beszerzési lehetôségek, vagy kivitelezési körülmények
kedvezôtlen alakulása,
d) bármilyen a bekötôvezeték építésére, kivitelezésére vonatkozó munkálat megkezdése elôtti szakszerûtlen kivitelezés miatt, azzal összefüggésbe hozható károkat,
e) az el nem végzett, vagy késedelemmel végrehajtott szolgáltatás miatt bekövetkezett károkat,
f) a megbízó által adott téves, hiányos vagy valótlan adatszolgáltatásból eredô károkat.

9. A biztosító szolgáltatása
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító – a
káreseményenkénti limit figyelembevételével – megtéríti a
károsultat ért károk kapcsán, az alábbiakban részletezett
okokra alapított, olyan kárigényeket, amelyekért a biztosított
a hatályos magyar jog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik:
a) dologi és személyi sérüléses károk,
b) sérelemdíj, illetve a sérelemdíj után felszámítandó kamat.
Biztosítási esemény bekövetkezése kapcsán megtéríti továbbá a biztosító az alábbi költségeket:

12. Mentesülés
1. a biztosító útmutatásai alapján, vagy a biztosító elôzetes
jóváhagyásával felmerült
a) a biztosítottal szemben – a káresemény kapcsán – támasztott jogi eljárás költségei (pl. eljárási díj, illeték,
perköltség stb.),
b) a biztosított jogi képviseletének költsége,
c) a káresemény jogalapjának, összegszerûségének
megállapítása érdekében felmerült esetleges szakértôi költség,
2. a biztosítottat terhelô, társadalombiztosítási megtérítési
igények,
3. a kárenyhítés
költségeit.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt:
a) jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással
a) a szerzôdô fél, vagy valamely, a jelen szerzôdés alapján biztosítottnak minôsülô személy;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, érdemi vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk, megbízottjuk; vagy
c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének, vagy szakmai vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje,
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított
tagja, munkavállalója, vagy megbízottja okozta.

A biztosító szolgáltatásait – a káreseményenkénti, illetve idôszakonkénti limit figyelembevételével, a díjfeltöltésre vonatkozó szabályok alkalmazásával – legfeljebb a vonatkozó biztosítási összeg erejéig teljesíti.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például, ha a
kár:

Amennyiben a biztosító a biztosítottal szembeni peres eljárás kapcsán, per-, illetve ügyvédi költségeket térített és a bíróság utóbb a biztosított javára per-, illetve ügyvédi költségeket ítél meg, a biztosított köteles azt a biztosítónak – a korábban általa teljesített összeg mértékéig – visszafizetni.

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkoholszint),
b) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsággal okozati összefüggésben következett be.
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Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt valamely, a jelen szerzôdésben biztosítottnak minôsülô személy, illetve a szerzôdô, kármegelôzési,
vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével okozta.

13. Megtérítési igény
A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési
igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô hozzátartozó.
A biztosított köteles a megtérítési igény érvényesítéséhez
szükséges valamennyi eredeti okmányt, bizonylatot a biztosító rendelkezésére bocsátani.
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