Kikötő üzemeltetők
felelősségbiztosítása
Kiegészítő biztosítási
feltételek
a) a
biztosított
tevékenység
folytatása során a biztosítási
szerződésben
meghatározott
szakmai szolgáltatásra irányadó
foglalkozási/szakmai előírások és
szabályok,
szerződési
rendelkezések
megszegésével/megsértésével
összefüggésben okozott károk
bekövetkezése,
amely
károk
megtérítéséért a biztosított a
magyar polgári jog szabályai
szerint kártérítési felelősséggel
tartozik. (ún. szakmai felelősség),
valamint
b) a
biztosított
tevékenység
folytatásához szükséges tárgyi
feltételek üzemeltetése során a
szerződésen kívül okozott károk
bekövetkezése,
amelyek
megtérítéséért a biztosított a
magyar polgári jog szabályai
szerint kártérítési felelősséggel
tartozik
(ún.
üzemeltetési
felelősség).

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
azokat a rendelkezéseket tartalmazzák,
amelyeket az Allianz Hungária Zrt. – Cg. 0110-041356, székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 48-52. –, (a
továbbiakban: biztosító) és a szerződő fél
között a Felelősségbiztosítások általános
biztosítási feltételei (a továbbiakban:
általános biztosítási feltételek) és az Allianz
Szakmavédelem-szakmai
felelősségbiztosítás különös biztosítási
feltételeit (a továbbiakban: különös
biztosítási feltételek) kiegészítve az
biztosított
tevékenységre
létrejött
biztosítási szerződésekre alkalmazni kell.
A kiegészítő biztosítási feltételekben nem
szabályozottakra a különös biztosítási
feltételek,
a
különös
biztosítási
feltételekben nem szabályozottakra az
általános
biztosítási
feltételek
alkalmazandóak. Az általános biztosítási
feltételekben
sem
szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók. Ha valamely
kérdésben a kiegészítő biztosítási feltételek
a különös biztosítási feltételektől eltérően
rendelkeznek, akkor a kiegészítő biztosítási
feltételek az alkalmazandók.

1.1.2. A jelen kiegészítő biztosítási
feltételek
alkalmazásában
biztosított tevékenységnek a
biztosított által végzett alábbi
tevékenységek minősülnek:
a) hajójavítás, -átalakítás, -szerviz vagy
-karbantartás,
b) hajótárolás,
c) hajókikötés,
d) hajóvontatás vagy horgonyzás,
e) hajó üzemanyaggal való feltöltés,
f) hajó ki- és berakodás,
g) hajó ki- és beemelés.

1. Általános rendelkezések
1.1. Biztosítási esemény és biztosított
tevékenység
1.1.1. A jelen kiegészítő feltételek
vonatkozásában
biztosítási
esemény - eltérően a különös
biztosítási
feltételek
1.1.1.
pontjában írtaktól - biztosítási
esemény
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1.2.

Biztosítottak köre

2.

1.2.1. A jelen kiegészítő feltételek
alkalmazásában
biztosított
a
szerződésben (kötvényen) név
szerint
feltüntetett,
kikötő
üzemeltetői
engedéllyel
rendelkező
a) természetes személy, vagy
b) jogi személy, vagy
c) jogi személyiség nélküli gazdaság
társaság, vagy
d) egyéni vállalkozó.

Az általános biztosítási feltételek
3.
pontjában
(A
biztosítási
fedezetből kizárt károk) leírtakon
túlmenően a biztosító helytállási
kötelezettsége nem terjed ki

1.2.2. A felelősségbiztosítási szerződés
hatálya kiterjed a biztosított
alkalmazottja, illetve teljesítési
segédje által okozott kárra is,
feltéve, hogy az a biztosított
tevékenység
eredményeképpen
keletkezik és a biztosított a
teljesítési segédért jogszabály
szerint felelősséggel tartozik.
1.3.

A biztosítási fedezetből kizárt
károk

2.1.

a szakmai szolgáltatásra irányuló
szerződésben
foglalt
szakmai
szolgáltatást
meghaladó
tevékenységgel
okozott,
vagy
teljesíthetetlen
kötelezettségvállalásból
eredő
károkra,

2.2.

a szakmai szolgáltatás ára, illetve
díja tárgyában kialakult vita
következtében
előterjesztett
károkra,

2.3.

USA, Kanada joghatósága alapján
érvényesített kárigényekre,

2.4.

a
bűncselekménnyel
károkra,

2.5.

a biztosított kárrendezés során
előírt együttműködésének (lásd.
különös biztosítási feltételek 4.1.
pont) hiánya miatt felmerült
többletkárra, költségre, kamatra,

2.6.

minden olyan kárra, mely az EU,
ENSZ vagy bármilyen nemzetközi
embargó
ellenes
tevékenység/cselekmény
következménye
vagy
azzal
bármilyen módon összefüggésben
van, továbbá ezen területeken
okozták vagy a kár itt következett
be,

2.7.

tartályhajón, vagy bármilyen olyan
vízijárművön,
amely
előzőleg
robbanó vagy gyúlékony folyadékok
szállítását vállalta, végzett munkák,
szolgáltatások során keletkezett
károkat,

Biztosítás időbeli hatálya

1.3.1. A biztosítási időszak egy év, a
biztosítási évforduló napja a
kötvényen feltüntetett időpont.
1.3.2. A kockázatviselés kezdete az
ajánlat/ajánlatnak
minősülő
ajánlattételi
nyilatkozat
biztosítóhoz történő beérkezését
követő nap. Az engedéllyel még
nem szereplő biztosított esetében a
kockázatviselés kezdete
a)
az engedély kiállításának napja,
amennyiben a kiadás tényét és
napját – a határozat megküldésével
– a bejegyzés napjától számított öt
napon belül közlik a biztosítóval,
b)
a
kiadásról
szóló
értesítés
biztosítóhoz történő beérkezésének
napja, amennyiben a kiadás tényét
és napját nem közlik öt napon belül
a biztosítóval.
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2.8.

a felülvizsgálatra, az elvégzett
szolgáltatás
hiányosságainak
pótlására fordított költségeket,

2.9.

az el nem végzett, vagy
késedelmesen
végrehajtott
szolgáltatás
miatt
keletkezett
károkat,

embargó
ellenes
tevékenység/cselekmény
következménye
vagy
azzal
bármilyen módon összefüggésben
van, továbbá ezen területeken
okozták vagy a kár itt következett
be.
Az általános biztosítási feltételek 3.
pontjában és a jelen kiegészítő
biztosítási feltételek 2. pontjában
található listák együttesen tartalmazzák
a biztosítással nem fedezett károkat.

2.10. a rakomány, olaj, tüzelőanyag,
kőolajtermékek, vegyszerek, vagy
hasonló anyagok vízbe, földre vagy
levegőbe történő kiömlésének,
kiáramlásának vagy kiszivárgásának
következtében keletkezett károkat,
kivéve maguknak az anyagoknak
fizikai veszteségét, amennyiben az
a biztosítással fedezett felelősség
körébe tartozik.
3.

Eltérés a korábbi
gyakorlattól

Változás, hogy megszűnt az egységes
január elsejei évfordulóra vonatkozó
szabály.
Megszűnt az önrészesedés
rögzítő szabály.

mértékét

szerződési
Allianz Hungária Zrt.

Az
általános
szerződési
feltételek
szerkezete megváltozott, helyébe a
preambulumban
részletezett
feltételszerkezet került.
A kizárások köre bővült az alábbiakra
vonatkozó kizárásokkal:
a szakmai szolgáltatásra irányuló
szerződésben foglalt
szakmai
szolgáltatást
meghaladó
tevékenységgel okozott, vagy
teljesíthetetlen
kötelezettségvállalásból
eredő
károk,
a szakmai szolgáltatás ára, illetve
díja tárgyában kialakult vita
következtében előterjesztett károk,
az USA, Kanada joghatósága
alapján érvényesített kárigények,
a bűncselekménnyel okozott károk,
a biztosított kárrendezés során
előírt együttműködésének hiánya
miatt felmerült többletkár, költség,
kamat,
minden olyan kár, mely az EU, ENSZ
vagy
bármilyen
nemzetközi
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