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AIM VVB Általános felelısségbiztosítás különös 
feltételei 

 

Jelen különös feltételek, az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételekkel, az alkalmazott záradékokkal, 
mellékletekkel és a biztosítási kötvénnyel együtt alkotják a biztosítási szerzıdést. A biztosítási kötvényben a biztosítási 
szerzıdésben alkalmazásra kerülı összes feltétel, záradék, melléklet felsorolásra kerül. 

Jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az AIM VVB Általános vagyon-, és felelısségbiztosítási feltételek 
rendelkezései az irányadók. 

1. Biztosítási esemény 

Jelen különös feltétel alapján megkötött felelısségbiztosítási szerzıdés keretében Biztosító – a szerzıdésben megállapított 
mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a  

• személysérüléses károkat és  

• szerzıdésen kívül okozott dologi károkat,  

amelyeket Biztosított a biztosítási szerzıdésben meghatározott minıségében okoz, és amelyekért a magyar magánjog szabályai 
szerint kártérítési felelısséggel tartozik. 

Személysérülés: az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved; 

Szerzıdésen kívül okozott kárnak csak az minısül, ha 

• a biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal 
összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzıdésben meghatározott tevékenységével 
kapcsolatban nincs szerzıdéses jogviszonyban vagy aki nem igénybe vevıje a biztosított által nyújtott 
szolgáltatásnak; 

• a biztosított, a biztosítási szerzıdésben megjelölt tevékenység folytatójaként ezen vállalkozás épületeinek – ideértve 
az épület berendezési és épületgépészeti (felvonók, főtı-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat – 
helyiségeinek, építményeinek, reklámberendezéseinek fenntartója és üzemben tartója minıségében okoz kárt. 

Nem minısülnek szerzıdésen kívüli károkozásnak az épület, építmény tulajdonosának, bérbeadójának, bérlıjének, 
üzemeltetıjének egymásnak okozott kárai. 

Dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik. 

2. Kizárások a kockázatviselés körébıl 

Az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételekben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a biztosítás 

a) a szerzıdésszegéssel okozott dologi károkat; 

b) a környezetszennyezési károkat; 

c) a termékfelelısségi károkat (azon károkat, melyek megtérítésére a Biztosított, mint valamely termék gyártója, 
forgalmazója köteles); 

d) azokat a károkat, amelyekért Biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelı kártérítési 
kötelezettség terheli; 

e) tárgyak elveszésébıl, elhagyásából, eltulajdonításából eredı kártérítési kötelezettségeket. 

f) a Biztosítottat, mint vízi jármő üzemben tartóját terhelı kártérítési kötelezettségekre. 

  


