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A TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(TFEL1403)

A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a felelôsségbiztosítás általános szerzôdési
feltételeiben (ÁSZF/felelôsség/1403) foglaltak az irányadók.

a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt egy éven belül
okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett
és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését
követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki.

1. A kockázatviselés tárgya
1.1. A termékfelelôsség biztosítás keretében a Biztosító – a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti
a Biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék
gyártóját, importálóját, forgalmazóját a termék hibája által a
Biztosítón és a Biztosítotton kívüli személynek okozott olyan
1.1.1. személysérüléses károk,
1.1.2. dologi károk és
1.1.3. a fenti 1.1.1. és1.1.2. pontokban meghatározott biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíj megtérítése alól, amelyekért
a Biztosított a termékfelelôsségre vonatkozó jogszabályok szerint
felelôsséggel tartozik.
1.2. A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethetô
károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendôk.
1.3. Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából
1.3.1. gyártó: a végtermék, a résztermék, az alapanyag elôállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével
vagy egyéb megkülönböztetô jelzés alkalmazásával önmagát a
termék gyártójaként tünteti fel;
1.3.2. hibás a termék, ha nem nyújtja azt a biztonságot, mely
általában elvárható.
2. A biztosítási szerzôdés hatálya
A felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/Felelôsség/1403) 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. Idôbeli hatály
A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba
lépése elôtt legkorábban egy éven belül gyártott termékkel,

Ügyfélszolgálat:

3.1. A termékfelelôsség biztosítás, a felelôsségbiztosítások általános szerzôdési feltételeiben
(ÁSZF/felelôsség/1403) felsorolt eseteken kívül
(11. pont) nem fedezi
3.1.1. a környezetveszélyeztetô tevékenységgel
okozott károkat;
3.1.2. magában a hibás termékben keletkezett
károkat;
3.1.3. jótállás, garancia, szavatosság alapján fennálló
kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat
(pl. a hibás termék kijavításával, kicserélésével,
hibátlan termékkel való pótlásával kapcsolatban
felmerülô költségek és egyéb kiadások);
3.1.4. a hibás termék felülvizsgálatra, javításra,
szervizelésre, cserére vagy a forgalomból való
kivonásra történô visszahívásának, továbbá a
megsemmisítésének költségeit;
3.1.5. azokat a károkat, amelyek a termékre vonatkozó felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások
hiányából, illetve hibáiból (beleértve a fordítói hibákat is) állnak elô;
3.1.6. olyan termékekkel összefüggésben támasztott
kártérítési igényeket, valamint sérelemdíj iránti
igényt, melyek gyártása nem a mindenkori tudományos és mûszaki ismeretek ismeretanyagának betartásával történt;
3.1.7. a gyártás dátumának megtévesztô vagy hibás
feltüntetésébôl eredô károkat.
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3.3. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki
3.3.1. azokra a károkra, amelyek a hibás terméknek
más termékkel harmadik személy – továbbiakban
felhasználó – által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása
folytán magában az új termékben keletkeznek vagy
a felhasználónak személysérülésen és dologi káron
kívül egyéb kárt okoz;
3.3.2. a termék harmadik személy – továbbiakban
felhasználó – által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben és a felhasználónál keletkezô
személysérülésen és dologi káron kívül egyéb
károkra;

3.3.3. azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy
a Biztosított által gyártott – termék gyártására szolgáló – munkagép a gép hibája miatt hibás terméket
állít elô vagy a munkagéppel a terméket elôállítani
nem lehet, és ez a hibás terméket elôállító felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül
egyéb kárt okoz;
3.3.4. azokra a személysérülésen és dologi káron
kívül egyéb károkra, melyek abból erednek, hogy a
hibás ingó termék ingatlan alkotórészévé vált.
3.4. Más termékfelelôsség biztosítás által fedezett
károkat jelen kötvény csak annyiban fedezi, amennyiben a más Biztosító fedezete az adott káreseményre
nem terjed ki.
4. A biztosítás díja
4.1. A termékfelelôsség biztosítási díj számításához a Szerzôdô és/vagy a Biztosított a szerzôdéskötést illetve a szerzôdés fordulóját megelôzôen köteles megadni az általános
szerzôdési feltételek 15.2.8. pontjában felsorolt adatokat
(továbbiakban: árbevétel).
4.2. Kezdô vállalkozás esetén, az elsô lezárt üzletév elôtt,
tényleges árbevételi adat hiányában, a biztosítási évre vonatkozó tervezett árbevételt kell megadni.
5. A Biztosító mentesülése
5.1. A felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételeiben felsorolt eseteken kívül (ÁSZF/felelôsség/1403
– 24.3. pont) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül,
így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége
alól, ha
5.1.1. a kár a termékre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be;
5.1.2. a kárt olyan termék okozta, amelynek
forgalomból való kivonását (visszahívását) hatóság
elrendelte és a Biztosított visszahívási kötelezettségét
nem teljesítette;
5.1.3. a kárt a termék fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a veszélyrôl a Biztosított tájékoztatást, felhívást nem adott.
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3.2. A Biztosító nem téríti meg továbbá
3.2.1. kizárólag a károsult közrehatása, cselekedete,
mulasztása miatt bekövetkezett károkat;
3.2.2. azokat a hibákat, amelyek a termék forgalomba hozatalának idején a tudomány és technika állása
szerint nem voltak felismerhetôek;
3.2.3. azokat a károkat, amelyeknél a termék
hibájának oka a jogszabály vagy kötelezô hatósági
elôírás alkalmazása, betartása;
3.2.4. a forgalomba hozatalt követôen keletkezett
hibák által okozott károkat;
3.2.5. károkat, amelyeket már a forgalomba hozatalkor ismert termékhiba okoz;
3.2.6. a termék fizikai és kémiai tulajdonságait megváltoztató – a rendeltetésszerû használaton vagy
tovább feldolgozáson kívül esô –, szándékos beavatkozás következtében keletkezett károkat;
3.2.7. alapanyaggyártó esetén a végtermék szerkezete, illetve összetétele által okozott károkat;
3.2.8. alapanyaggyártó esetében a végterméket
gyártó utasítása miatt keletkezett károkat;
3.2.9. az oltóanyagok, vakcinák, gyógyszer, gyógyhatású készítmények, vérkészítmények által okozott
károkat;
3.2.10. mindenfajta dohány, illetve dohányipari termék által okozott károkat;
3.2.11. fegyverek, robbanóanyagok gyártásából,
forgalmazásából eredô károkat;
3.2.12. hibás termék javításával, hibátlan termékkel
történô cserével, pótlással kapcsolatban felmerült
költségeket, kiadásokat;
3.2.13. reklámmal, hirdetéssel okozott károkat;
3.2.14. a termék nem rendeltetésszerû használatából keletkezett károkat.
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