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GARÁZSÜZEMELTETŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

A-003-2017 
 
Biztosítási fedezet 
 
1. A Biztosító a biztosított nevében megtéríti mindazokat az összegeket, amelyeket a biztosítottnak 

törvényi kötelezettsége kártérítésként kifizetni az alábbiak vonatkozásában: 
 

a) gépjárműnek bármilyen okból bekövetkező kára, üvegtörés, valamint a rakéták és lehulló tárgyak, 
tűz, szélvihar, jégverés, földrengés, robbanás, lázadás, polgári engedetlenség, szándékos rongálás, 
illetve vandalizmus, vezetékes víz, árvíz, illetve madárral vagy állattal való összeütközés,  

 
 de kivéve az ütközést. A fentiekben felsorolatakat nem lehet ütközésből eredő kárnak tekinteni. 
 
b) gépjárművekben, illetve egyéb hasonló vagyontárgyakban - amelyeket szokás szerint a garázs 

felügyeletében vagy őrizetében hagynak - bekövetkező kár, amelyek akkor következnek be, 
amikor az ilyen gépjármű, illetve egyéb vagyontárgy a biztosított felügyelete alatt áll megőrzési 
vagy tárolási szolgáltatás céljából 

 
(1) azon a helyszínen, amelyet a Biztosítási Részletezőben rögzítenek, illetve onnan ideiglenesen 

elviszik a szokásos szakma tevékenység végzése során, illetve 
 
(2) a helyszíntől távol, ha a gépjárművet, illetve a vagyontárgyat a biztosított felügyeli, 

 
és a Biztosítónak jogában áll, hogy ellássa a védelmet minden olyan peres eljárásban, amelyet a 
biztosítottal szemben az ilyen kár alapján járó kártérítés miatt indítanak, még abban az esetben is, ha a 
peres eljárás kezdeményezése alapot nélkülöző, hamis vagy csalárd, és a Biztosító elvégezheti 
mindazon vizsgálatokat és létrehozhatja mindazokat az egyezségeket az ilyen követelések és peres 
eljárások tárgyában, amiket szükségesnek lát. 
 
A Biztosító nem kötelezhető arra, hogy egy megítélt összeget kifizessen, illetve vállalja a védelmet egy 
perben, azt követően, hogy az ítélet, illetve az egyezség kifizetése után a Biztosító vonatkozó fizetési 
kötelezettsége kimerült. 

 
Kizárások 
 
Jelen biztosítás nem nyújt fedezetet az alábbi esetekben: 
 
(a) ha a Biztosított kárfizetési kötelezettségének alapja valamilyen megállapodás, 
 
(b) olyan gépjárművek és egyéb vagyontárgyak vonatkozásában, 
 

(1) amelynek tulajdonosa, illetve bérlője 
 

(i) a biztosítottként megnevezett személy, annak üzlettársa vagy vele tagsági viszonyban álló 
személy, illetve bármelyiküknek a vele egy háztartásban élő házastársa 

 
(ii) a biztosítottként megnevezett személy alkalmazottja, amennyiben ugyanabban a 

háztartásban él, kivéve, ha a gépjármű, illetve az egyéb vagyontárgy a biztosítottként 
megnevezett személy őrizetében olyan szerződés alapján van, amelyben anyagi 
kötelezettségvállalása szerepel, illetve 
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(2) amelyek a biztosítottként megnevezett személy őrizetében bemutatás vagy eladás céljából 

vannak, 
 
(c) gépjárművek, illetve azok részegységeinek, alkatrészeinek, tartozékainak ellopásából eredő károk, 

valamint a gépjárművekben tárolt vagyontárgyak eltulajdonításából származó károk, 
 
(d) bármilyen emelő szerkezet vagy egyéb, az egész gépjármű megemelésére tervezett gépjármű javító 

berendezés használatából eredő károk, 
 
(e) a gépjárművek, illetve azok részei akkor, amikor a gépjárművet előre megtervezett vagy 

megszervezett versenyen, sebességi csúcs megdöntésére irányuló versenyen, illetve bármilyen 
bemutató tevékenységre használják, illetve az ilyen versenyre vagy tevékenységre való felkészülés 
során használják, 

 
(f) bármilyen kár, ami – közvetve, vagy közvetlenül – háború, invázió, külföldi ellenség tevékenysége, 

hadiállapot (akár volt hadüzenet, akár nem volt), polgárháború, zendülés, forradalom, forrongás, 
pártoskodó polgári mozgolódás, terrorizmus, illetve statáriális vagy bitorolt hatalom miatt vagy 
következtében lépett fel, 

 
(g) radioaktív szennyeződésből eredő károk, 
 
(h) olyan kártérítések, amelyek a gépjármű használatának kieséséből keletkeznek tűz, robbanás, 

szándékos rongálás, illetve vandalizmus következtében. 
 
A Biztosító fizetési kötelezettségének felső határa 
 
Függetlenül (1) a jelen feltételek alapján biztosítottnak tekintett személyek, (2) a kárt elszenvedő személyek, 
illetve szervezetek, (3) a kárral kapcsolatban benyújtott kárigények, illetve indított perek, (4) a jelen fedezet 
alapján biztosított gépjárművek számától, a Biztosító fizetési kötelezettsége bármely kár vonatkozásában az 
alábbiakra korlátozódik: 
 
(a) Gépjárműveket ért károk: 
 A Biztosító fizetési kötelezettsége az az összeghatár, amelyet a Biztosítási részletező meghatároz - 

levonva belőle a Biztosítási részletező által megállapított önrészesedést - ütközés, szándékos rongálás, 
illetve vandalizmus vonatkozásában. 

 
(b) Jelen fedezet minden feltételét, az önrészesedés alkalmazásától függetlenül alkalmazni kell és ha a 

Biztosító kifizeti az önrészesedés teljes összegét vagy annak egy részét annak érdekében, hogy 
rendezzen bármely kárigényt illetve peres eljárást, mihelyt erről a lépésről a biztosított értesítést kap, 
a Biztosított azonnal meg kell térítse a Biztosítónak az önrészesedés azon részét, amelyet a Biztosító 
kifizetett. 

 
Meghatározások 
 
„gépjármű”, olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a 
segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek 
 
„ütközés” jelent egy másik tárggyal való ütközést, illetve a felborulást, 
 
“garázs” jelenti a gépjárműveket árusító ügynökséget, a tároló garázst és a nyilvános parkolókat, 
 
“kár” jelenti a vagyontárgyak közvetlen vagy véletlenszerű károsodását, 
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“telephely” jelenti azt a telephelyet, ahol a biztosítottként megnevezett jogi személy garazsírozási 
tevékenységet folytat, és ide értendő a közvetlenül csatlakozó út is, de nem értendő ide a telephely azon 
részei, amelyeken egy másik jogi személy vagy szervezet folytat üzleti/szakmai tevékenységet. 
 
“pótkocsi” jelenti a félpótkocsit is. 
 
Feltételek 
 
1. Nyilatkozatok 
 

A jelen fedezet elfogadásával a biztosítottként megnevezett személy kijelenti, hogy a kötvényen és a 
kapcsolódó nyilatkozatokban foglalt kijelentések valamint a jelen fedezethez csatolt részletező igaz 
voltáról meg van győződve, valamint, hogy a jelen fedezet megfelel mindazoknak a 
megállapodásoknak, amelyek közte és a Biztosító, illetve annak valamely ügynöke között létrejöttek a 
jelen biztosítással kapcsolatban. 

 
 
Jelen függelék elválaszthatatlan részét képezi a Biztosítási Szerződésnek. 
 
A biztosítás egyéb feltételei változatlanok maradnak.  
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