Műszaki specifikáció
a(z)

Bp2017

Világbajnokságot

Szervező

és

Lebonyolító NKft. vállalat közbeszerzési eljárás
keretén

belül

megvásárolni

felelősségbiztosítási fedezete tekintetében

1

kívánt

Tartalomjegyzék:
1. A közbeszerzési eljárás tárgya, Ajánlatkérő, Szerződő

3. oldal

2. Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek

4. oldal

3. Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek

4. oldal

4. A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek

5. oldal

5. Kombinált felelősségbiztosítás

6.oldal
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A közbeszerzési eljárás tárgya:
a(z) Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. tárgyalásos eljáráshoz rendelt értékhatár
keretén belül történő beszerzéssel vásárolja meg határozott időszakra vonatkozó: felelősségbiztosítási fedezetét.
Ajánlattétel ismertetése:
kombinált felelősségbiztosítás
Ajánlatkérőre / a közbeszerzést technikailag összefogóra / lebonyolítóra vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

név:

Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.

székhely:

1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.

cégjegyzékszám:

01-09-206809

adószám:

25295887-2-41

végzett tevékenység:
cégjegyzésre jogosult

egyéb sporttevékenység, ingatlan üzemeltetés, rendezvény
szervezés, bonyolítás
Szántó Éva – ügyvezető igazgató
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Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

biztosítás tartama:

határozott

kockázatviselés kezdete:

2017.07.01.
egy évvel a 2017-es budapesti FINA Világbajnokság

kockázatviselés vége:

zárórendezvénye

utáni

időpontig

(tervezetten:

2018.08.20.)
a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt
meghatározott
Várakozási idő

kockázatok

tekintetében

nem

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat
egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés
kezdetével indul

A szerződés(ek) felmondása:
a szerződő felek a szerződés időszakára tekintettel, a
felmondási időkorlát:

határozott tartamon belüli rendes felmondás jogát
kizárják.

Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat
egy összegben, ahol a számla kiállítása és postára

díjfizetés gyakorisága:

adása a szerződés hatálybalépését követő 15
munkanapon belül megtörténik

díjfizetés módja:

számla ellenében átutalással, előre

díjfizetés rendje:

Biztosítóhoz közvetlen
A díjra vonatkozó számla fizetési határideje annak

a fizetési határidőre vonatkozó megkötés

kézhezvételét követő 30. naptári nap. Ha ez
munkaszüneti nap, akkor az ezt követő munkanap.
a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt nem
jogosult a díjképzés menete és a díjképzés során

díjtartási kötöttség:

használt paraméterek (darabdíj, díjtétel, kockázati
szorzó) változtatására.

A közbeszerzési eljárás során használt, a díjképzésre, a díj bemutatására és a későbbi bontására vonatkozó
szabály:
a benyújtott ajánlat(ok) tekintetében elégséges valamennyi a műszaki specifikáció maradéktalan érvényben tartása
mellett egy, az adott részajánlat(ok)ra vonatkozó végső, kedvezményekkel csökkentett díj közlése
FELHÍVJUK

AZ

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT
DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.
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FELHÍVJUK

AZ

RÉSZAJÁNLAT

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT DÍJAZÁSNAK

TARTALMAZNIA KELL JUTALÉKOT.

A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek:
Megnevezés

Adat

Biztosító által kibocsátott elektronikus levelek
postázásának/küldésének iránya (kivétel

Alkusz e-mail címére

fedezetigazolások):
Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott

Alkusz és a Biztosított(ak)meghatározott e-mail

fedezetigazolások (küldésének iránya):

címére egyidejűleg
Szerződő/Biztosított(ak)

postacímére,

kivétel

törvényi hatály alá tartozó fedezet esetében, ahol a
Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi

mindenkori törvényi szabályozottság az irányadó és

dokumentum (díjbekérő, díjfelszólító, számla stb.)

az ott nevesített dokumentumok közvetlen a

postázásának iránya:

Szerződő/Biztosított(ak)

felé

postázhatóak

az

ALKUSZ egyidejű és azonos tartalmú értesítése
mellett
Alkusz postacímére, kivétel törvényi hatály alá
Biztosító által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak

tartozó fedezet esetében, ahol a mindenkori törvényi

megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi

szabályozottság az irányadó és az ott nevesített

dokumentum (kivétel fedezetigazolás) postázásának

dokumentumok közvetlen a Szerződő/Biztosított(ak)

iránya:

felé postázhatóak az ALKUSZ egyidejű és azonos
tartalmú értesítése mellett

Biztosító által a kibocsátott fedezetigazolás

Alkusz postacímére

postázásának iránya:
Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás
során készült valamennyi dokumentum (kárszám,
káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.)

Alkusz postacímére

postázásának iránya:
minden egyéb esetben:

Alkusz postacímére
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Budapest 2017
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
a2017-es FINA Világbajnokságra vonatkozóan
Kötvény száma: ………….
Függelék
Különleges feltételek
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TARTALOM
Előszó
A szerződő felek:
1. Cikkely: Fogalom meghatározások
2. Cikkely: Végrehajtási rendelkezések
3. Cikkely: Kizárások
4. Cikkely: Kártérítési határértékek és levonások (önrész)
5. Cikkely: Földrajzi érvényesség
6. Cikkely: Kárigények rendezése
7. Cikkely: A Biztosított kötelezettségei
8. Cikkely: A kötvény érvényességének kezdete és futamideje
9. Cikkely: Alkalmazandó jog, viták és panaszok kezelése
10. Cikkely: Biztosítási díj
11. Cikkely: Biztosításközvetítési rendelkezés
12. Cikkely: A Biztosító Társaság
13. Cikkely: Gazdasági jellegű büntetések és kereskedelmi embargók
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3
4
5
8
17
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ELŐSZÓ
A jelen kötvény az összes kockázatra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a kifejezetten kizárt
események kivételével az összes esemény automatikusan fedezet alatt áll, még akkor is, ha
azok nincsenek felsorolva a kötvény alkalmazását leíró cikkelyben.
A kötvény az alábbi részekből áll:
● a jelen Különleges Feltételek
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A szerződő felek:
A jelen biztosítási szerződés (=kötvény) az alábbiak között jött létre:
Egyrészt a
Szerződő, a
Bp2017 Nonprofit Kft.
melynek székhelye:
H-1138 Budapest
Hajós Alfréd sétány 1, Magyarország,
aki a saját nevében valamint a célszerűnek számító egyéb szervezetek/személyek nevében
jár el,
valamint másrészt:
a ……………………….Biztosító Társaság.
akik az alábbiakban állapodnak meg:
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1. Cikkely: Fogalommeghatározások
A jelen kötvény végrehajtása kapcsán az alábbi definíciók alkalmazandók:
13.1.

Szerződő:
Bp2017 Nonprofit Kft.

13.2.

Biztosított:
A kötvény keretében az alábbi felek tekintendők biztosítottnak:
1.2.1. Szerződő
1.2.2. FINA
1.2.3. A fentebb definiált biztosítottakon kívül minden olyan személy vagy szervezet,
melyet a Szerződő szerződésszerűen a jelen felelősségbiztosítási kötvény
Biztosítottjaként befogadott, de csakis a Budapest 2017-tel kapcsolatos műveletekre,
tevékenységekre és vagyonelemekre vonatkozóan.
1.2.4. Valamennyi bejegyzett üzleti vállalkozás, függetlenül a Biztosított abban
fennálló részesedésétől, de azzal a feltétellel, hogy azt a biztosított tevékenységek
céljára hozták létre, éspedig oly mértékig, ameddig a Biztosított részesedése az ilyen
üzleti vállalkozásban kiterjed.
1.2.5. A biztosított bejegyzett vállalkozások esetében:
1.2.5.1. Azok Igazgatói és tisztségviselői, jogi képviselői (beleértve azon
személyeket is, akik a Budapest 2107 részéről kibocsátott megbízással
rendelkeznek, mikor is megbízás alatt jogilag a svájci jog szerinti „Mandat”
értendő), továbbá azon személyek is, akik őket helyettesítik, illetve akiket azok
a feladataik ellátása céljából kineveztek.
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1.2.5.2. Ezek ügynökei és ügysegédei, függetlenül attól, hogy fizetséget
kapnak-e vagy nem (beleértve azokat a személyeket is, akik a Budapest 2107
részéről kibocsátott megbízással rendelkeznek, mikor is megbízás alatt jogilag
a svájci jog szerinti „Mandat” értendő), amikor a feladataikat ellátják, beleértve
az orvosi és egyéb egészségügyi személyzetet is. Vonatkozik ez a külföldre
utazó vagy ott szolgálatot ellátó ügynökökre és ügysegédekre is, csakúgy mint
családtagjaikra, éspedig a nap 24 órájában.
1.2.5.3. Ezek tanítványai, függetlenül, hogy azok kapnak-e javadalmazást
vagy nem, akiket a fenti Biztosítottak fogadnak vagy edzésre küldenek.
1.2.5.4. Minden olyan személy, akik a Biztosított részére önkéntes alapon
segítséget nyújt.

1.3 Biztosított tevékenységek
A FINA Világbajnokság Budapest 2017előkészítése, megszervezése, lebonyolítása,
Magyarországon.
Beleértve az alábbiakban leírt tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó
összes olyan tevékenységet, melyek a Szervező Bizottság tevékenységi körébe esnek,
például:
❑ Kutatás, tervezés, felmérések, tanulmányok, kísérletek, tesztelések, ajánlások,
tanácsadás, segítségnyújtás, kapott vagy nyújtott betanítás/edzés.
❑ Egy vagy több videojel előállítása.
❑ Értékesítési, reklámozási és promóciós tevékenységek.
❑Termékeinek és/vagy beszállított áruinak áthelyezése, berakodása, kirakodása,
bérbeadása és szállítása.
❑Mindennemű eszközök bérlése, bérbeadása, letétbehelyezése harmadik személyek
vonatkozásában.
❑ Mindennemű személyi vagy más vagyonelem (beleértve az állatokat is) tulajdonlása,
bérlése, felügyelete, amennyiben az közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a Biztosított
tevékenységéhez.
❑A saját számlán kezelt építmények és berendezések építése, bontása, karbantartása,
javítása, kezelése.
❑ Telephelyeinek és / vagy berendezéseinek karbantartása, biztonsági őrzése, felügyelete.
❑Szurkolói zónák
❑ Társadalmi, sportolási, kulturális, szabadidős, oktatási tevékenységek és idegenforgalom
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❑ Minden olyan művelet/tevékenység, mely szükséges a rendezvény lezárásához
❑ Tesztelési események
A fentnevezett tevékenységek csak tájékoztatásul szolgálnak és semmiképp se jelentik a
biztosított tevékenységek bekorlátozását. A Biztosító Társaság kijelenti, hogy kellően
felmérte a Biztosított tevékenységével járó kockázatokat és vállalja, hogy nem tagadja meg a
fedezetet az ilyen tevékenységek tekintetében. A Biztosítottól csak azt kell elvárni, hogy
értesítse a Biztosító Társaságot, ha a tevékenységei körében olyan jelentős változások
állnának elő, amelyek a kockázat növekedésével járnak.

1.4. Harmadik Fél
Minden olyan személy, aki más, mint az érintett Biztosított. Érvényes az, hogy a Biztosítottak
egymással szemben harmadik feleknek számítanak, kivéve, ha megnevezetten „tisztán
pénzügyi veszteség”-re vonatkozik a fedezet, mely esetben a jelen kötvény szerinti
különböző Biztosítottak nem tekintendők egymással szembeni harmadik feleknek.

1.5. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos általános felelősség
Ide tartozik:
● a Biztosított tevékenysége végzéséből fakadó felelősség, különösen ha azt
vállalkozói, Igazgatói, sportbírói és/vagy tisztségviselői, munkáltatói, személyi vagy
egyéb vagyonelem tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői minőségében végzi, ideértve az
olyan állatokat is, melyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a Biztosított
tevékenységéhez.
● az olyan veszteségből fakadó felelősség, melyet szakmailag vagy szellemileg
helytelen cselekedet okoz, amilyen például a jogilag vagy tényszerűen megejtett
tévedés, a gondatlanság, a mulasztás, a nem helytálló nyilatkozat.
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2. Cikkely: Végrehajtási rendelkezések
2.1. A biztosított felelősség
A jelen kötvény célja, hogy fedezetet nyújtson a Biztosított számára a „Jóvátétel korlátozása”
4. Cikkelyben rögzített határok között mindazon pénzügyi következmények kapcsán, melyek
a Biztosított felelőssége miatt felmerülhetnek, legyen bármi is az oka/forrása az ilyen
felelősségnek, és pedig akár a Biztosított cselekedetei okán vagy az alvállalkozóinak, a
beszállítóinak és minden olyan entitásnak a cselekedetei okán, akik a tevékenységük alapján
Biztosítottnak minősülnek, amennyiben azok harmadik feleknél testi épség sérüléséhez,
anyagi kárhoz és következményi pénzügyi veszteséghez vezetnek.
A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen kötvény keretében a fedezet különösen vonatkozik
az alábbiakra:
Az olyan megállapodásokból fakadó következmények, melyeket a Biztosított írt alá s melyek
kiterjednek a felelősség és/vagy a biztosításkötési kötelezettség áthárítására és/vagy a
visszkereseti jogról való lemondásra, amennyiben az ilyen meghagyásokat/rendelkezéseket
● a Magyar Állam vagy más idegen Állam támasztotta,
● igazgatási hatóságok, kormányzati szervek, nem-kormányzati szervezetek (NGOk), helyi hatóságok, közszolgálati vagy félhivatalosan közszolgálati szervek (például
vasúttársaság, gázszolgáltató, elektromos vagy más közüzem illetve
telekommunkációs társaság) támasztották,
● bérlést nyújtó és lízingelő társaságok támasztották,
● olyan személyek vagy vállalkozások támasztották, akik/amelyek a Biztosított
részére vagyonelemeket vagy személyeket bocsátanak rendelkezésre a Biztosított
üzleti tevékenysége végzése céljából,
● olyan szomszédos szervezetek és/vagy társaságok támasztották, melyekkel a
Biztosított kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat kötött.
A jelen kötvény tartalmaz fedezetkiterjesztést, csak úgy, mint fedezetkorlátozást
(kizárási eseteket) is, melyeket részletesen az alábbiak írnak le:
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2.2. Fedezetkiterjesztés
2.2.1. Tiszta Pénzügyi Veszteség
A fedezet terjedelme:
A biztosítás kiterjed az olyan kárigényekre is, melyeket olyan jogszabályok
alapján támasztanak, melyek a biztosított társaságokkal szembeni
felelősséghez kapcsolódnak a tiszta pénzügyi veszteség okán, vagyis olyan
veszteség okán, melyet pénzügyi alapon mérni lehet, de mely nem adódik
személyek egészségi károsodásából vagy anyagi károsodásból.
Fedezetkorlátozás esetei:
Az említett, tiszta pénzügyi veszteségre vonatkozó fedezet kapcsán az alábbi
kockázatok kizárásra kerülnek:
Kártérítési igények:
a) melyek olyan kárból fakadnak, melyet a Biztosított (vagy a Biztosított
kérésére vagy nevében harmadik felek) által előállított vagy beszállított termék
vagy nyújtott munka/szolgáltatás okozott;
b) melyek a becsült költségek vagy egy hitelkeret túllépéséből fakadnak;
c) melyek olyan építmények és berendezések károsodásából fakadnak,
melyeknél korábban a Biztosított végzett tervezési tevékenységet;
d) melyek szabadalom vagy más szellemi termékre vonatkozó jogosultság
bitorlásából fakadnak, mikoris a szerzői jog és arculati jogok kivételt képeznek
és ezért ezek fedezet alatt állnak;
e) melyek pénzügyi műveletekre vonatkozó tanácsadás miatt veszteségből
fakadnak (például ingatlanügyletek, pénzpiaci műveletek vagy átruházható
értékpapírokkal kapcsolatos műveletek), illetve folyó pénzügyi műveletek
lebonyolításából valamint olyan tanácsadásból fakadnak, melyek spekulációs
vagy előre nem látható műveletekkel kapcsolatosak;
f) igények olyan veszteségek miatt, melyek pénzösszegek kifizetése vagy
fogadása során megejtett szabálytalanságok vagy a cash-flow-kezelés
kapcsán vagy pénz, értékpapírok és értékes tárgyak megsemmisülése vagy
eltűnése kapcsán keletkeznek;
g) melyek egy vagy több olyan vállalkozás cselekedeteivel vagy
mulasztásaival kapcsolatosak, melyek a Szerződő, annak társult cégei vagy
cégtársai vagy más társaság hatáskörébe esően járnak el (vállalkozások
felelősségi köre/D&O); (D&O = Igazgatók és tisztségviselők felelősségi köre);
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h) olyan kárigények, melyek számítógépes rendszerek tervezése, telepítése
kapcsán nyújtott tanácsadással vagy részvétellel kapcsolatosak;
i) olyan kárigények, melyek környezetkárosítással kapcsolatosak;
j) büntetőjogi jelleggel bíró kárigények, például az amerikai jog szerinti
büntetések vagy figyelmeztető bírságok illetve a jogszabályilag elrendelt
büntetések;
k) reklámozási/közzétételi jogok megsértéséből fakadó felelősség miatti károk
(kivétel: a szerzői jog és az arculati jogok, mert ezek fedezet alatt állnak);
l) munkavállalással kapcsolatos igények (például végkielégítéssel vagy
munkaszerződés megkülönböztetésen vagy jogszerűtlenségen alapuló
megszüntetésével kapcsolatos kárigények, munkavállalással kapcsolatos
hamis nyilatkozatok, a munkavállalásra vonatkozó jogszabályok megsértése,
törvénytelen munkahelyi zaklatás, törvénytelen megkülönböztetés,
munkavégzésből, előléptetésből történő törvénytelen kirekesztés);

2.2.2. Bérbeadott, lízingszerződés alatt álló illetve bérbevett földterület, építmény és
telephely
A fedezet terjedelme:
A biztosítási fedezet kiterjed az olyan kárigényekre is, melyek az alábbiakból
fakadnak:
a) olyan földterület, építmény vagy telephely károsodása, mely bérbe lett adva, mely
lízingszerződés tárgya, vagy mely ki lett bérelve, s mely részben vagy egészben a
Szerződő általi használatra szolgál;
b) olyan építményrészek vagy telephelyek/helyiségek (például közös lépcsőház vagy
garázs) károsodása, melyeket már bérlőkkel, lízingszerződéses személyekkel,
bérbeadókkal vagy a tulajdonossal együtt használnak;
c) olyan fűtési és meleg vízellátó rendszerek, mozgólépcsők, felvonók és
emelőeszközök valamint légkondicionáló, szellőztető és nedves helyiségi
berendezések károsodása, melyeket kizárólag a jelen kötvény fenti a) és b)
pontjaiban említett földterületen, építményben vagy építmény részben vagy
helyiségekben használnak;
Olyan kár esetében, melynél a felelősséget nem lehet meghatározni, a jelen
biztosítási fedezet a kár azon részére korlátozódik, amelyért a társaság a bérleti
szerződés, a lízingszerződés vagy a bérbeadási feltételek alapján felelősséggel
tartozik.
Fedezetkorlátozás esetei:
A fenti ponttal összhangban az alábbi kockázatokból fakadó kárigények kizárásra
kerülnek:
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a) az olyan kár:
● melyet tűzeset, villám, robbanás, vízszint megemelkedése, áradás és vihar,
jégverés, lavina, hóteher, összedőlés, sziklaomlás, földcsuszamlás okoz;
● melyet vezetékes víz, esővíz, hóolvadás vize, jégolvadás, vezetékes víz
torlódása valamint talajvíz okoz;
● mely üvegezést érint (ablaktábla, kirakatüveg, üvegpadló, üvegtető,
üvegajtó és üvegtáblákkal készült falazat, stb.);
Ez a kizárás azonban az olyan károsodásra korlátozódik, melyet az aktuális
(bérbeadott, lízingszerződés alatt álló illetve lízingelt)építmények szenvednek el és
nem vonatkozik az ilyen kárból fakadó bevételkiesésre és egyéb gazdasági
veszteségekre, valamint nem vonatkozik a jogszabályi rendelkezések megsértése
esetére sem.
b) az olyan kár, melyet a nedvesség fokozatos hatása okoz, valamint a fokozatos
állagromlás (kopás és elhasználódás miatti károsodás, tapéta károsodása, kifakulás
és hasonló jelenségek);
c) az ingatlan/vagyonelem eredeti állapotának visszaállításával járó költségek,
amennyiben előzőleg ezeken önhatalmú változtatást eszközölt a Biztosított vagy
eszközöltek a Biztosított kérésére;
d) a környezet károsításával kapcsolatos kár.
Ez a kiterjesztés nem foglalja magába az olyan bútort vagy gépeket, berendezéseket
ért károkat, melyek akár tartósan hozzá vannak erősítve a földterülethez, az
építményhez vagy a helyiségekhez, feltéve, hogy nincsenek megemlítve a fenti c)
pontban.

2.2.3. A Biztosított felelősségviselése Megbízókénti minőségében
A jelen biztosítás fedezi az olyan igényeket, melyek felvetik a biztosított társaság
felelősségét, amikor az megrendelői/megbízói minőségében jár el, éspedig olyan kár
miatt, mely harmadik felek tulajdonában álló földterületet, építményt és egyéb
műveket érint és melyet bontási munkák, földmunkák és építési munkálatok okoztak
(megbízó/fővállalkozó felelőssége).
Ezen fedezet csak az 500.000 Euro alatti értékű munkákra érvényes. Ettől
költségesebb építési munkák esetében külön (fő)vállalkozói felelősségbiztosítási
kötvényt kell kiváltani.
Kötelezettségek:
A biztosítás futamidejének kezdete előtt tájékoztatást kell adni a megépítendő
építményekről:
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● harmadik felek építményei szomszédságában, amennyiben a lejtés több
mint 25 fok vagy ha tóparton kell építeni;
● ha az építés cölöpökre vagy kőalapozásra történik, vagy ha szükségessé
válik a vízszint vagy a talajvízáramlás megváltoztatása.
Hogy a Fővállalkozói felelősségbiztosítást kiterjesszék az ilyen építményekre, a
Biztosító Társaság
● kérheti olyan intézkedések megtételét, melyeket az megfelelőnek tart;
● bizonyos összegekig korlátozhatja a biztosítás érvényét és alkalmazhat bizonyos
levonásokat;
● követelheti az arányos biztosítási díj megfizetését.

2.2.4. Rakodás és lerakodás során okozott kár
A fedezet terjedelme:
A biztosítási fedezet kiterjed az olyan járműveket ért károk miatti felelősségre is,
melyek harmadik felek tulajdonát képezik, ha a kár daruval, emelőeszközzel,
raklapemelővel, villástargoncával vagy más rakodási vagy lerakodási
gépi/mechanikus eszközzel vagy akár kézzel végzett rakodási/lerakodási műveletek
során keletkezett.
Fedezetkorlátozás esetei:
Az itt tárgyalt fedezet nem terjed ki az olyan felelősségviselési igényekre, melyek
magával a rakománnyal kapcsolatosak, illetve a biztosított társaságok által kibérelt
vagy lízingelt vagy kölcsönvett olyan járművek káraival kapcsolatosak, melyek
óvadéki szerződés/speciális megőrzési szerződés tárgyát képezik.

2.2.5. A Biztosított általi kezelésre, megőrzésre és rendelkezésre bocsátott tárgyak
károsodása
A fedezet terjedelme:
A biztosítás fedezi az alábbiakat ért károk miatti jogi felelősséget:
a) olyan vagyonelem, melyet a biztosított társaság azért vont be, mert azt használni
vagy azon dolgozni szándékozik;
b) olyan vagyonelem, mely a Szerződő által végzett valamely olyan tevékenység
elvégzéséből vagy el-nem-végzéséből származik, melyekaz ilyen vagyonelemen
vagy azzal történnek (például átalakítás, javítás).
Fedezetkorlátozás esetei:
A biztosítás nem érvényes az alábbi és olyan igényekre:
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a) mely olyan kárból fakad, amelyik olyan vagyonelemmel kapcsolatos, amelyet a
biztosított társaság azért vont be, hogy annak őrzését vagy szállítását biztosítsa,
illetve mert az ki lett jelölve és át lett véve kiállítási céllal, vagy mert arra
kölcsönvételben, bérlésben, lízingszerződésben vagy lízing keretében tett szert;
b) mely olyan kárból fakad, amelyik olyan vagyonelemmel vagy vagyonelemrészekkel kapcsolatos, amelyen illetve amellyel közvetlenül valamilyen műveletet
kellett vagy kellett volna elvégezni. Az alábbiak szintén ilyen
tevékenységnek/műveletnek számítanak: projektek kidolgozása és lebonyolítása,
irányelvek és utasítások kiadása, felügyelet és ellenőrzés és hasonló tevékenységek,
továbbá működési próbák, függetlenül attól, hogy mely személyek végzik el ezen
próbákat;
c) mely olyan kárból fakad, amelyet terepi járművek, vízi járművek vagy légi járművek
szenvedtek el.
Amennyiben másik biztosító társaság nyújtott biztosítási fedezetet, úgy a jelen
kötvény szerinti fedezet feltételesen érvényes.

2.2.6. Excess Felelősségbiztosítás olyan járművek közlekedésére, melyek a biztosított
társaságok birtokában vannak, az Amerikai Egyesült Államok kizárása mellett
A fedezet terjedelme:
Figyelemmel a jelen kötvény szerinti biztosítási feltételekre, a fedezet kiterjed
a biztosított társaságok felelősségviselésére is, ha az olyan tulajdonban tartott
járművek használatából fakadóan kár keletkezik, amelyekre kötelező a
forgalmi rendszám és a biztosítás. A jelen fedezet feltételes alapon érvényes
a helyileg megkötött gépjármű felelősségbiztosítás esetében.
Fedezetkorlátozás esetei:
A jelen fedezetkibővítés nem érvényes az alábbiakra:
● az olyan járművekkel okozott károkra, melyek olyan veszélyes árukat szállítanak,
amelyek szerepelnek a vonatkozó magyar jogszabályokban illetve az azoknak
megfelelő külföldi jogszabályokban;
● a tehergépkocsikra és a pótkocsikra;
● a nem vétkes nem biztosított vagy az alulbiztosított gépjárművezetők kapcsán vagy
a személyes testi épség védelmére vonatkozó törvény illetve hasonló USA-beli
jogszabályok alapján támasztott kárigényekre;
● az USA-ra és Kanadára, sem pedig az ezen országokból eredő kártérítési
igényekre.
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Gazdasági társaságok, kivéve azokat, melyek az USA-ban vagy Kanadában találhatók
A Biztosított köteles kiváltani az érintett országban lehetséges maximális értékű
gépjármű felelősségbiztosítást, mikor is annak értéke feleljen meg legalább 500.000
Euro-nak.
Amennyiben hanyagságból egy ilyen biztosítás nem kerül megkötésre, úgy a jelen
kötvény szerinti fedezet érvényesül. Ebben az esetben egy 500.000 Euro-s levonási
érték kerül alkalmazásra.

2.2.7. Az Excess Felelősségbiztosítást olyan járművek közlekedésére, melyek nem a
biztosított társaságok birtokában vannak, az Amerikai Egyesült Államok kizárása mellett
A fedezet terjedelme:
A biztosítási feltételek keretében a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított
olyan károk miatti felelősségére is, melyek a tulajdonban nem tartott olyan
járművek használatából fakadnak, amelyekre kötelező a forgalmi rendszám és
a biztosítás, hogy a cégek azokkal munkát végezhessenek. A jelen fedezet
feltételes alapon érvényes a helyileg megkötött gépjármű felelősségbiztosítás
esetében és annak feltételezésével, hogy polgári kártérítési igényeket
támasztanak az alábbiakkal szemben:
● a Szerződővel szemben, ha a gépjármű nem a Szerződő nevére lett
regisztrálva, nem tartozik hozzá és nem egy olyan lízingszerződés keretében
került megszerzésre, amelyet a Szerződő kötött meg;
● az együttbiztosított személyekkel szemben, ha a gépjármű nem a Szerződő
nevére illetve az igénnyel megtámadott személy nevére lett regisztrálva, illetve
ha az a Szerződőhöz vagy a vele biztosított személyhez tartozik és nem egy
olyan lízingszerződés keretében került megszerzésre, amelyet a Szerződő
vagy a vele együtt biztosított személy kötött meg.
A biztosítási fedezet csak akkor érvényes, ha:
● a gépjármű felelősségbiztosítás keretében nyújtott kártérítés
határértékei nem megfelelőek;
● a Szerződő/együttbiztosított személy nincs fedezve egy meglévő
gépjármű felelősségbiztosítás által;
● nincs gépjármű felelősségbiztosítás, azon tény ellenére, hogy a
Szerződő illetve az az együttbiztosított személy, aki ellen a kárigény
szól, joggal feltételezhette, hogy egy ilyen gépjármű
felelősségbiztosítás érvényesen létezik;
● a gépjármű felelősségbiztosítást nyújtó társaság visszkereseti joggal
él;
● a gépjármű vezetője vagy birtokosa a Szerződő tekintetében jogi
kivételezést élvez.
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Fedezetkorlátozás esetei:
a) A fedezet kizárja az olyan gépjárműben keletkezett kárt, amelynek a
használata okot szolgáltatott a fennemlített felelősségbiztosítási fedezet
alá eső igényekre.
b)

A fedezet nem vonatkozik az olyan gépjárművek által okozott károkra,
amelyek a vonatkozó magyar jogszabályokban vagy a hasonló külföldi
előírásokban szereplő veszélyes rakományt szállítanak, illetve a
tehergépjárművek és pótkocsik által okozott károkra.

c)

A fedezet nem vonatkozik az olyan kárigényekre, melyeket a a nemvétkes
nembiztosított vagy az alulbiztosított gépjárművezetők kapcsán vagy a
személyes testi épség védelmére vonatkozó törvény illetve hasonló USAbeli jogszabályok alapján támasztottak.

d) A BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG által nyújtott fedezet nem terjed túl azon a
különbségen, mely a jelen kötvény szerinti biztosítási kártérítési
határértékek és
● azon összeg között van, melyet a mindenkori országban a kötelező
vagy létező gépjármű felelősségbiztosítás fedez;
● az 500.000 Euro-s összeg között van, amennyiben a gépjárműre
nem váltották ki a gépjármű felelősségbiztosítást;
USA és Kanada kizárása:
A jelen fedezet kiterjesztés nem érvényes az USA és Kanada tekintetében.

2.2.8.Választottbíróságok
A Biztosító Társaság a felelősség szerződéses kiterjesztései tekintetében lemond a
kifogásolási jogáról és tudomásul veszi a felek által szerződésileg megállapított
választott bírósági szabályok alkalmazását, éspedig azzal a feltétellel, hogy a választott
bíróság azokat méltányosan kezeli. A feltételek teljesülnek, amennyiben:
a). a Választott bíróság által hozott döntések a választott bírósági
eljárással tárgyalt igényeknek/követeléseknek megfelelnek;
b). a választott bírósági cikkelyezés megfelel a választott bírósági
eljárásokra vonatkozóan általánosan elfogadott nemzetközi elveknek.
Ezen elvek feleljenek meg különösen a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara és más ahhoz hasonló intézmények békéltetési és
döntőbíráskodási megállapodásainak, az ENSZ Európai Választott
bíróságokkal foglalkozó Gazdasági Bizottsága rendelkezéseinek, valamint
az ENSZ választott bíráskodási szabályainak (UNICITRAL).
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c). az ad-hoc választott bírósági testületek által hozott döntések
megfelelnek a nemzetközileg elfogadott jogi elveknek, azaz hogy egyik
felet sem részesítik előnyben, amikor a választott bírósági testület tagjait
kijelölik, valamint hogy a döntnökök szakképzettsége kielégíti a
nemzetközileg elfogadott kritériumokat.

2.2.9. Veszteségek/károk megelőzési költségei (a termékvisszahívással járó költségekre
vonatkozó fedezet nélkül)
A jelen kötvény fedezetet nyújt a veszteségek/károk megelőzési költségeire.
Az itt rögzített fedezet kiterjesztés nem vonatkozik az Amerikai Egyesült
Államokra illetve Kanadára.
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3. Cikkely: Kizárások
A biztosítási fedezet nem vonatkozik az alábbi kockázatokra:
3.1 Kár vagy kárnövekmény, melyet az alábbi okoz:
● olyan fegyver vagy szerkezet, melynek szándék szerint fel kell robbannia a
nukleáris atom szerkezeti megváltoztatása révén;
● bárminemű nukleáris fűtőanyag, radioaktív termék vagy hulladék, illetve bárminemű
olyan ionizáló sugárzási forrás, melyek együtt járnak egy nukleáris létesítmény
létrehozójának a kizárólagos felelősségével, vagy melyek származnak egy külföldi
nukleáris létesítménnyel kapcsolatos áruszállításból vagy szolgáltatásból, vagy
amelyek közvetlenül kihatnak egy nukleáris létesítményre;
● ionizáló sugárzás bárminemű forrása (különösen mindennemű radioaktív izotóp),
melyet olyan nukleáris létesítményen kívül használnak vagy szándékoznak használni,
mely a Biztosított vagy egy, a felelősségi körébe utalt személy tulajdonában vagy
használatában van, illetve melynek kapcsán a felelőssége merülhet fel annak
tervezése, elkészítése vagy csomagolása okán.

3.2 Kár, melyet az alábbi okoz:
● polgárháború vagy idegen földön dúló háború;
● terrorizmus vagy szabotázs jegyében megejtett cselekmények, amennyiben
összehangolt terrorizálásról vagy szabotázsról van szó, mikor is ha a Biztosított
felelőssége részben vagy egészben felmerül, úgy a jelen kötvény hatályba lép.
● sztrájk, zendülés vagy polgári rendbontás;
● földrengés, vulkán kitörése, árhullám vagy egyéb nagyhatású katasztrófa;
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3.3 Olyan repülőgép, vízijármű, melyhez szükség van vezetői engedélyre, amennyiben az a
Biztosítotthoz tartozik vagy azt a Biztosított használja;
3.4 Légi, tengeri, folyami vagy tavi olyan navigáció következményei, melyet olyan
járművekkel/eszközökkel végeznek, amelyek a Biztosított tulajdonában, őrzésében vagy
használatában vannak;
3.5 Olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal okozott kár, melyeket speciálisan légi vagy
űrhajózási eszközökhöz vagy mélyfúrási platformokhoz terveztek;
3.6 Olyan járművekkel okozott kár, amelyek a Biztosított tulajdonában, bérlésében,
őrzésében vagy használatában vannak, éspedig olyan kockázatok tekintetében,
melyekre jogszabály alapján biztosítást kell kötni;
3.7 A (Biztosított) kezelésében, őrzésében vagy rendelkezésére tartott vagyonelemekben
okozott kár, ha az azok közúti gépjárműves, vasúti, tengeri, folyami vagy légi szállítása
során keletkezett (beleértve rakodás és kirakodás során keletkezett károkat is);
3.8 A Biztosított ügynökei és ügysegédei valamint látogatói által letétbe helyezett ruházat
vagy kézicsomag tartalmát ért kár: készpénz és bankjegy, banki vagy postai csekkek,
készpénz- illetve hitelkártyák, órák és ékszerek, személyazonossági igazolvány, útlevél
és gépjárművezetői jogosítvány;
3.9 Annak következményei, hogy a WEB-en marketing folyik illetve a termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatban illegális információk válnak hozzáférhetővé (függetlenül
attól, hogy az ilyen következmények a beágyazott oldalak elégtelen felügyeletének
tudhatók-e be);
3.10 A Biztosított olyan minőségében fennálló személyes felelőssége, mint egy társaság
vagy egyesület (vagy más bejegyzett szervezet) igazgatója vagy tisztségviselője, az
olyan tények tekintetében, melyek nem tudhatók be annak a bejegyzett szervezetnek,
amelynél az igazgatói vagy tisztségviselői beosztás fennáll; a gazdasági társaságokra
vagy egyesületekre (illetve egyéb bejegyzett szervezetekre) vonatkozó törvények és
jogszabályok megsértése, alapszabályok megsértése, vállalatirányítási olyan
tévedésekés kihágások, melyek számviteli eszközhiányhoz vezetnek;
3.11 Minden olyan bűnténnyel okozott kár és mindennemű büntetés, melyet személyesen
okoznak a Biztosított terhére.
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3.12

A Budapest 2107 alvállalkozóinak a személyes felelősségviselése.

3.13 Kivéve a Biztosított megbízói/fővállalkozói minőségében fennálló feltételes
felelősségét, a jelen kötvény kizárja az alábbiak következményeit:
● magánszféra megsértése, tisztességtelen kereskedelem, hamisítás, megtévesztő
reklámozás, kereskedelmi titkok közreadása, licensz, védjegy vagy védett szellemi
termék jogtalan használata;
● számítógépes bűnözés, különösen számítógépi vírus szándékos terjesztése (kalózszoftver, mely olyan információkat tartalmaz, melyek vélhetően szennyezik,
szétzilálják vagy tönkreteszik azt a rendszert, amelyikbe azt betelepítették);
● névre szóló információk jogtalan gyűjtése, eltárolása, kezelése, karbantartása vagy
terjesztése;
3.14 Azbeszt: mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nemkövetkezményi pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve az azbeszt okoz;
3.15 Elektromágneses hullámok: elektromágneses mezők vagy elektromágneses
sugárzások bárminemű készülékkel vagy berendezéssel történő létrehozása miatti károk;
3.16 Számítógép-vírus: Mindennemű olyan kár, melynek oka vagy mértéke egy
számítógép-vírus hatásainak tudható be. Számítógép-vírus alatt minden olyan
számítógépes program értendő, mely ismétlődéssel terjed;
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3.17 GMO: Genetikailag módosított organizmusok használatából vagy terjedéséből fakadó
károk, illetve olyan termékek forgalmazásából, melyek részben vagy egészben
genetikailag módosított organizmusokból készülnek;
3.18 T.S.E.: TRANSMISSIBLE SUBACUTE SPONGIFORMENCEPHALOPATHY folytán
keletkező károk;
3.19 Mérgező penész: mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nemkövetkezményi pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve a mérgező penész
okoz;
3.20 MTBE: mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nemkövetkezményi pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve az MTBE (metil
terc-butil éter) okoz;
3.21 Ólom: mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nemkövetkezményi pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve az ólom okoz;
3.22 Mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nem-következményi
pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve az alábbi tartósan jelenlévő
szerves szennyezőanyagok okoznak: aldrin, klórdán, DDT, dioxinok, dieldrin, endrin,
furán, heptaklór, hexaklorobenzén, mirex, PCB, toxafén;
3.23 Formaldehid: mindennemű testi sérülés, anyagi kár, következményi vagy nemkövetkezményi pénzügyi veszteség, melyet közvetlenül vagy közvetve a formaldehid
okoz;
3.24

Kockázatok USA-ban/Kanadában:
A 3.1. – 3.39. pontokban leírt kizárásokon kívül az alábbi kizárások
érvényesek az USA-ban és/vagy Kanadában felmerülő igények és az azokkal
kapcsolatos jogi védekezési költségek kapcsán és/vagy az észak-amerikai
bíróságok által hozott mindennemű döntések következményei kapcsán:
● büntető jellegű és elrettentő jellegű elszenvedett károk
● dolgozók juttatásai és hasonló jogszabályok
● munkavállalási gyakorlattal összefüggő felelősség
● az Amerikai Egyesült Államokban előállított termékek forgalmazása
● nem-biztosított káresetből fakadó következményi pénzügyi veszteség,
kivéve az olyan harmadik feleket terhelő következményi veszteséget, akik
nem minősülnek biztosítottnak, miután a leszállított termék károsodott vagy
tönkrement a használat elmaradása miatt.

3.25

A munkáltató felelőssége
A biztosítás nem vonatkozik a munkáltató felelősségből fakadó kárigényekre.
Ez a fedezetkorlátozás nem vonatkozik a FINA alkalmazottaira.

3.26

Orvosi műhibák
A biztosítás nem vonatkozik az orvosdoktorok és az egészségügyi személyzet
(például ápolónők) személyes felelősségéből fakadó kárigényekre.
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3.27

Utazások szervezése/lebonyolítása
A biztosítás nem vonatkozik az utazások szervezéséből/lebonyolításából fakadó
kárigényekre, kivéve az olyan utazásokat, melyeket a Biztosított és/vagy a vendégei
hajtanak végre.

3.28 EPL (munkavállalási gyakorlattal kapcsolatos felelősségviselés): a Biztosítottnak az
ügynökei, ügyintézői, új munkavállalói és társadalmi partnerei irányában folytatott
munkaerő gazdálkodási gyakorlatából fakadó károk.
3.29 Az olyan emberi eredetű termékek (vagy emberi eredetű bioszintetikus termékek)
szállításából/nyújtásából eredő következmények, melyek embereken végzendő terápiás
vagy diagnosztikai jellegű operációkhoz szolgálnak.
3.30 A Biztosított felelőssége a doppingolásra vonatkozó szabályok szándékos
megsértése esetén.
3.31 A Biztosított azon felelőssége, mely közvetlenül vagy közvetve származik bárminemű
aktuális tisztességtelen, csalásnak vagy kihágásnak minősülő vagy ilyenen alapuló vagy
ilyennek betudhatócselekedetből, illetve szándékos károkozás, szándékos
törvényszegés, jogszabályok megsértése okán, de csak ha a tény közvetlenül betudható
a helyi szervező bizottság igazgatóinak és/vagy tisztségviselőinek.
3.32

A Biztosított felelőssége szerződésen alapuló büntetések kapcsán
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Cikkely: Kártérítési határértékek és levonások (önrész)

Telephelyi és műveletekre vonatkozó felelősség
Kár jellege
Kártérítési határérték
Testi sérülés, anyagi kár,
10.000.000 EUR minden egyes
következményi pénzügyi
kárnál a kötvény futamideje alatt
veszteség
az alábbi alárendelt határértékek alkalmazásával:
Excess gépjármű felelősség- 5.000.000 EUR minden egyes
biztosítás nem-tulajdonolt
kárnál a kötvény futamideje alatt
gépjárművek és/vagy a
biztosított társaságokhoz
tartozó gépjárművek
esetében
Bérbeadott vagy
3.000.000 EUR minden egyes
lízingszerződés alatt álló
kárnál a kötvény futamideje alatt
vagy bérelt földterület,
építmény és helyiségek
illetve bérbevett
telekommunkációs
berendezés
Kezelésben, őrzésben vagy
1.000.000 EUR minden egyes
rendelkezésre tartott árukat
kárnál a kötvény futamideje alatt
ért károk
Megbízói/fővállalkozói
3.000.000 EUR minden egyes
felelősség
kárnál a kötvény futamideje alatt

Levonások (önrész)
1000 EUR minden
egyes kárnál
0 EUR testi
sérülésnél
1000 EUR minden
egyes kárnál

1000 EUR minden
egyes kárnál

1000 EUR minden
egyes kárnál
1000 EUR minden
egyes kárnál

Veszteség megelőzési
költségek

500.000 EUR minden egyes kárnál
a kötvény futamideje alatt

1000 EUR minden
egyes kárnál

Jogi segítség
visszkeresetnél, büntetőjogi
esetnél
Az Amerikai Egyesült
Államokban vagy
Kanadában elszenvedett kár

250.000 EUR

1000 EUR minden
egyes kárnál

3.000.000 EUR minden egyes
kárnál a kötvény futamideje alatt

15.000 EUR minden
egyes kárnál,
összes káresetnél

E&O (tévedések, feledések)

2.000.000 EUR

10.000 EUR minden
egyes kárnál

Tiszta pénzügyi veszteség

500.000 EUR minden egyes kárnál
a kötvény futamideje alatt, mikoris
200.000 EUR alárendelt határérték
érvényes a szerzői jog és arculati
jog kapcsán kombináltan fellépő
igények esetében, minden egyes
kárnál a kötvény futamideje alatt

10.000 EUR minden
egyes kárnál
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Cikkely: Földrajzi érvényesség
A jelen kötvény világméretben nyújtja a fedezetet.
A fedezet viszont nem vonatkozik azokra a tevékenységekre, melyeket Magyarországon
kívüli tartósnak minősülő telephelyeken folytatnak, mivel a Biztosított székhelye
Magyarországon található. Tartósnak akkor minősül a telephely, ha azt több mint 90
egymást követő napon foglalják el. Mindemellett a vásárok és kiállítások nem minősülnek
tartós telephelynek.
Amennyiben a Biztosító Társaság által nyújtott szolgáltatásokat idegen pénznemben
fizetik ki, az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Magyar Nemzeti Banknál a kár
vagy a költségek kifizetési napjára megállapított hivatalos átváltási árfolyamnak.
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6

Cikkely: Kárigények rendezése

6.1 A kötvény futamidejére biztosítás alapján nyújtott határértékek jelentik a Biztosító
Társaság maximális felelősségét a bejelentett igények tekintetében.
A biztosítási határértékek időrendben csökkennek, amint és amikor
rendezések történnek.
A biztosítási határértékek kimerülése esetén a Biztosított jogosulttá válik arra,
hogy kérje a Biztosító Társaságtól a fedezet helyreállítását, mikor is a
Biztosító Társaság vállalja, hogy 5 napon belül értesíti a Biztosítottat az ilyen
helyreállítás költségéről.

6.2 A Biztosított vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Biztosító Társaságot a kárigényről,
miután azt bejelentették a Biztosított Biztosítási Részlegénél.
A Biztosított vállalja, hogy minden olyan kárigényt bejelent a Biztosító
Társaság felé, melyről véli, hogy az a kötvény hatálya alá esik. Amennyiben a
Biztosítottnál kézhez vett kárigényeket az önrész szintje miatt nem jelentik be
haladéktalanul, de azok később kártalaníthatónak bizonyulnak, és ekkor már
eljutnak a Biztosító Társasághoz, úgy a Biztosító Társaság vállalja, hogy nem
alkalmazza az elévülési szabályt.

6.3 A felelősség elvállalása és igényrendezés:
A Biztosító Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Biztosított nem
vállalhatja fel a felelősséget illetve nem tehet kísérletet a rendezésre és nem
tehet engedményt bárminemű igény/kereset vonatkozásában, mikor is az ilyen
hozzájárulást indokolatlanul megtagadni nem lehet. A jelen kötvény alapján
csak azon igényekből eredő felelősségi esetek, rendezések és megítélések
kapnak fedezetet, melyek ellen a védekezés a jelen kötvény szabályainak
megfelelően megtörtént. A Biztosító Társaság semminemű igényt nem fog
rendezni a Biztosított egyetértése nélkül.
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Cikkely: A Biztosított kötelezettségei

7.1 A Biztosított köteles teljesíteni az összes tájékoztatási kötelezettségét a Biztosító
Társaság felé a Magyarországi biztosítási rendtartás szerint.
7.2 A Biztosított köteles a megállapodás szerint megfizetni a biztosítási díjat a Biztosító
Társaság részére.
7.3 A Biztosított köteles minden elvárható elővigyázatosság i intézkedést megtenni a
balesetek megelőzése céljából azáltal, hogy erősíti a biztonsági rendet és betartja az
összes jogszabályi rendelkezést és a tevékenységével járó biztonsági előírásokat.
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Cikkely: A kötvény érvényességének kezdete és futamideje
A kötvény ………………………..napján 00.00 órakor lép hatályba és egy évvel a
2017-es budapesti FINA Világbajnokság zárórendezvénye után jár le, amihez
hozzájön 2 év az utólagosan jelentkező ügyek kezelésére.
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Cikkely: Alkalmazandó jog, viták és panaszok kezelése
A jelen kötvény esetében a magyar jog az irányadó.
A Szerződő a kötvény teljesítésével kapcsolatos írásos panaszait, különösen, ha azok a
felmerült igények részbeni vagy egészben visszautasításával kapcsolatosak, a Biztosító
Társaság kirendeltségi Igazgatójához tartozik intézni (…), melyekben kérheti az
elutasítás felülvizsgálatát. A Biztosító Társaság a Szerződő panaszának beérkezése után
30 napon belül fog válaszolni. A Biztosító Társaság panaszkezelési rendtartása
megtalálható a ………..WEB-helyen.
Amennyiben nincs más konkrét megállapodás, a jelen kötvényt bármilyen módon érintő
vita illetve minden az általa nyújtott fedezettel kapcsolatos ügy, ha ezeket nem lehet
egyeztetéssel 30 napon belül megoldani, tárgyalásra áthelyezendő az illetékes magyar
bírósághoz.
A jelen rendelkezés nem vonatkozik a Biztosított harmadik felekkel szembeni
felelősségének a megállapítására.
Amennyiben egy harmadik fél felelősségi keresetet nyújtana be a bíróságon, a Biztosító
Társaság nem jogosult arra, hogy éljen ezzel a rendelkezéssel azon céllal, hogy kivonja
magát a Biztosított harmadik fél általi megkereséséből.
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10 Cikkely: Biztosítási díj
A jelen biztosítást az alábbi minimumdíjon, nem csökkenthető előzetes díj ellenében
nyújtjuk:
……………………EUR, adók nélkül.
Adó:
A jelen kötvény a Magyarországon érvényes adózás alá esik.
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11 Cikkely: Biztosítási alkusz
A Szerződő és a Biztosító Társaság közötti viszonyokat a Marsh Kft. (Corvin Offices I, H1082 Budapest, Futó utca 47-53, Magyarország) kezeli. Ennek jegyében a Biztosító
Társaság megbízza a Marsh Kft-t azzal, hogy fogadja az összes megkeresést,
nyilatkozatot, szándéknyilatkozatot és az összes befizetést, mikor is a cég vállalja, hogy
az ilyen dokumentumokat haladéktalanul továbbítja a Biztosító Társaság felé.
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12 Cikkely: A Biztosító Társaság
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13. Cikkely: Gazdasági jellegű büntetések és kereskedelmi embargók
A Biztosító Társaság nem vállal fel semminemű fizetési kötelezettséget bárminemű
olyan kár tekintetében, mely egyébként a jelen biztosítás és annak kiterjesztései
alapján fedezve lenne, ha
● a Biztosított vagy a Kedvezményezett olyan ország nemzeti vagy kormányzati
szerve, mellyel szemben a jogszabályok és/vagy
● az egyéb olyan rendelkezések, melyek megszabják a jelen biztosítási fedezetet
és/vagy a Biztosító Társaság, annak anyacége vagy a társaság olyan működési
módja, melynél annak befolyása a Biztosító Társaságban minősített többséget jelent,
olyan embargót vagy más gazdasági megszorítást rendeltek el, mely megtíltja a
Biztosító Társaság számára, hogy biztosítási műveleteket végezzen vagy más
gazdasági előnyöket nyújtson a Biztosított/Szerződő vagy bármely más
kedvezményezett részére.
Ezen túlmenően nem ejthető meg kifizetés olyan kedvezményezett/kedvezményezettek
részére, aki(k) számára gazdasági előnyök nem nyújthatók a Biztosító Társaságra, annak
anyacégére vagy az olyan társaságra vonatkozó törvények és/vagy egyéb jogszabályok
alapján, melynek befolyása biztosítja a minősített többséget a Biztosító Társaságban.
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