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Vállalkozói felelősségbiztosítás és céges felelősségbiztosítás feltétel (részlet) 

 

Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás 

 

I. A kockázatviselés tárgya 

1. Jelen Kiegészítő feltétel alapján megkötött általános felelősségbiztosítás szerződés keretében a 

biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a 

– személysérüléses károkat és 

– szerződésen kívül okozott dologi károkat, 

melyeket a vállalkozó vagy cég (ügyfél) a biztosítási szerződésben meghatározott minőségé-

ben okoz, és amelyekért a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tarto-

zik. 

 

2. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából 

 

2.1. szerződésen kívül okozott kárnak csak az minősül, ha 

– a biztosított vállalkozó vagy cég a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szol-

gáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel 

a biztosítási szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerződéses 

jogviszonyban vagy aki nem igénybevevője a biztosított vállalkozó vagy cég által 

nyújtott szolgáltatásnak; 

– a biztosított vállalkozó vagy cég, a biztosítási szerződésben megjelölt tevékenység folytató-

jaként ezen vállalkozás épületeinek – ideértve az épületberendezési és épületgépészeti 

(felvonók, fű-tő-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat – helyiségeinek, építmé-

nyeinek, reklámberendezéseinek fenntartója és üzemben tartója minőségében okoz kárt.  

Nem minősülnek szerződésen kívüli károkozásnak az épület, építmény tulajdonosának, bér-

beadójának, bérlőjének, üzemeltetőjének egymásnak okozott kárai. 

 

2.2. személysérülés az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved;  

 

2.3. dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik. 
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II. Kizárások a kockázatviselés köréből (erre nem fizet az általános felelősségbiztosítás) 

 

1. Az általános felelősségbiztosítási feltételekben felsorolt eseteken kívül nem fedezi az általános 

felelősségbiztosítás 

a) a szerződésszegéssel okozott dologi károkat; 

b) a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott károkat; 

c) a termékfelelősségi károkat (azon károkat, melyek megtérítésére a biztosított, mint valamely 

termék gyártója, forgalmazója köteles); 

d) a biztosított vállalkozót vagy céget mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján ter-

helő kártérítési kötelezettségeket; 

e) tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségeket. 

 

2. Csak az erre vonatkozó külön feltétel alkalmazásával terjed ki a felelősségbiztosítási védelem 

a) azon biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre, melyek a biztosított vállalkozó vagy 

cég alvállalkozójának a tevékenységéből erednek; 

b) a biztosított vállalkozót vagy céget mint vízi jármű üzemben tartóját terhelő kártérítési 

kötelezettségekre; 

c) a biztosított vállalkozót vagy céget mint személy- és vagyonvédelmi, valamint magán-

nyomozói tevékenység folytatóját terhelő kártérítési kötelezettségekre. 

 

III. A biztosító megtérítési igénye általános felelősségbiztosítás esetén 

Az általános felelősségbiztosítási feltételekben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan kár-

okozásnak minősül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a 

biztosított vállalkozótól vagy cégtől (ügyféltől), ha 

a) a kár a tevékenységre vonatkozó egészségügyi, egészség-védelmi előírások megszegése 

miatt következett be; 

b) a kár a biztosított által üzemeltetett épületre vonatkozó építkezési és karbantartási szabá-

lyok megszegése miatt következett be. 
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