
A pén zü gyi, gaz da sá gi szekértôk szak mai fe le lôs ség biz to sí tá si szer zô dé se

(a to váb biak ban: szer zô dés) a Groupama Ga ran cia Biz to sí tó Zrt. Fe le lôs ség -

biz to sí tá s Ál ta lá nos Szer zô dé si Fel té te lei/2005 (FÁSZF) (to váb biak ban Ál ta -

lá nos Fel té te lek), az azt kiegé szí tô je len Kü lö nös Fel té te lek, va la mint az

Aján  lat ban fog lal tak alap ján jön lét re a Groupama Ga ran cia Biz to sí tó Zrt.

(1051 Bu da pest, Ok tó ber 6. utca 20., a to váb biak ban biz to sí tó), va la mint

bár mely sze mély (a to váb biak ban szer zô dô) kö zött. Amennyi ben a Kü lö nös

Fel té te lek bár mely ren del ke zé se el tér az Ál ta lá nos Fel té te lek ben fog lal tak -

tól, a Kü lö nös Fel té te lek ren del ke zé sei az irány adók.

1. Biz to sí tot tak kö re

1.1. Je len szer zô dé si fel té te lek sze rint biz to sí tott a köt vé nyen meg ne ve zett

egyé ni vál lal ko zó vagy gaz da sá gi tár sa ság.

1.2. Ha gaz da sá gi tár sa ság a biz to sí tott, a biz to sí tás azon sze mé lyek re ter -

jed ki, akik a köt vé nyen név sze rint – mint fe de zet be von tak – fel tün te tés -

re ke rül tek. 

1.3. A fe de zet be vont sze mé lyek ne ve mel lett a szak mai te vé keny ség vég -

zé sé re jo go sí tó do ku men tum azo no sí tó ját is meg kell je löl ni.

1.4. A biz to sí tott ál tal kö tött fe le lôs ség biz to sí tás nem ter jed ki a biz -
to sí tott al kal ma zot tai nak, meg bí zot tai nak és a ve le mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban ál ló sze mé lyek nek a szer zô dés ben fel -
tün te tet tôl el té rô, más szer ve ze ti ke re tek kö zött vég zett te vé keny -
sé gé re.

2. Biz to sí tá si ese mény

2.1. A biz to sí tó a szer zô dés ben meg ha tá ro zott mó don, mér ték ben és fel -

té te lek kel meg té rí ti a biz to sí tott köny ve lôi és/vagy könyv vizs gá lói és/vagy

adó ta nács adói te vé keny sé gé nek gya kor lá sa so rán, a szak mai té ve dé se vagy

szak mai hi bá ja miatt, meg bí zó val írás ban kö tött szer zô dés tel je sí té sé vel

össze füg gés ben a meg bí zó nak oko zott, olyan ká ro kat, ame lye kért a ma -

gyar jog sza bá lyai sze rint kár té rí té si kö te le zett ség gel tar to zik.

2.2. E pont al kal ma zá sá ban szak mai hi bá nak mi nô sül a biz to sí tott te vé -

keny ség re vo nat ko zó, jog sza bály ban vagy egyéb kö te le zô jel le gû (ága za ti,

ka ma rai. stb.) ren del ke zés ben fog lalt kö te le zett ség meg sze gé se, fi gyel men

kí vül ha gyá sa vagy el mu lasz tá sa. Szak mai hi bá nak mi nô sül a biz to sí tott és

ügy fe le kö zött a biz to sí tott te vé keny ség vo nat ko zá sá ban fennál ló szer zô -

dés ben fog lalt kö te le zett ség meg sze gé se, fi gyel men kí vül ha gyá sa vagy el -

mu lasz tá sa is, fel té ve, hogy a szó ban for gó szer zô dés tar tal mát a biz to sí tó

a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se kor is mer te.

2.3. A so ro zat kár ese mé nyeit egy kár ese mény nek kell te kin te ni és a kár -

be je len tés idô pont ja az az idô pont, ami kor a so ro zat kár el sô ese mé nyét a

biz to sí tott el kö vet te.

a. So ro zat kár olyan ká rok összes sé ge, ame lyek egy gon dat la nul el kö ve tett

cse le ke det nek, hi bá nak vagy mu lasz tás nak a kü lön bö zô kö vet kez mé -

nyei vagy ered mé nyei. Egyazon gon dat la nul el kö ve tett cse le ke det nek,

hi bá nak vagy mu lasz tás nak te kin ten dô a több mint egy cse le ke det vagy

mu lasz tás, ame lyek jo gi lag vagy pén zü gyi leg egy más hoz kap cso lód nak,

és egyazon vagy ha son ló ok ból szár maz nak.

b. Több mint egy cse le ke det el mu lasz tá sá ból vagy el kö ve té sé bôl ere dô egy

és ugyanazon kár és/vagy 

c. ezen köt vény alatt biz to sí tott több mint egy fe le lôs sze mély el len be -

nyúj tott egy kár igény.

3. A szer zô dés lét re jöt te, a koc ká zat vi se lés te rü le ti 
és idô be li ha tá lya

3.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se – a fe lek el té rô megál la po dá sá nak hiá nyá -

ban – ugyanazon kár ra vo nat ko zóan a biz to sí tá si köt vény ben sze rep lô koc -

ká zat vi se lé si idô szak alatt oko zott, be kö vet ke zett és a biz to sí tot tal szem -

ben, a biz to sí tá si köt vény ben sze rep lô koc ká zat vi se lé si idô szak alatt ér vé -

nye sí tett ká rok ra ter jed ki.

3.2. A biz to sí tá si koc ká zat vi se lés a Ma gyaror szá gon cég nyil ván tar tás ba be -

jegy zett gaz da sá gi tár sa sá gok nak és egyé ni vál lal ko zók nak ki zá ró lag Ma -

gyaror szág te rü le tén oko zott ká rai ra ter jed ki.

3.3. A je len szer zô dés bôl szár ma zó kár igény elévü lé si ide je kü lön pót díj

meg fi ze té se mel let 5 év re ki ter jeszt he tô. E ki ter jesz tést – amennyi ben er re

vo nat ko zó megál la po dás lét re jött – a köt vény tar tal maz za.

A kár oko zás idô pont ja az az idô pont, ami kor a kár hoz ve ze tô szak mai hi -

bát el kö vet ték. A kár be kö vet ke zé sé nek idô pont ja az az idô pont, ami kor a

kár oko zó fi ze té si kö te le zett sé ge ese dé kes sé vá lik. A kár ér vé nye sí té sé nek

idô pont ja az a nap, ami kor a ká ro sult a kárt a biz to sí tott nak írás ban be je -

len tet te.

3.4. A biz to sí tó a ki ter jesz tett elévü lé si idô szak alap ján csak azon ká rok ra

nyújt fe de ze tet, me lyek nin cse nek kap cso lat ban ezen ki ter jesz tett idô szak

alatt vég zett, biz to sí tás sal fe de zett szak mai te vé keny ség gel és ame lyek re

más szer zô dés nem nyújt biz to sí tá si vé del met.

4. A biz to sí tás sal nem fe de zett ese mé nyek és ká rok, 
ki zá rá sok és kor lá to zá sok

A je len biz to sí tás koc ká zat vi se lé si kö re a Fe le lôs ség biz to sí tás Ál ta lá -
nos Szer zô dé si Fel té te lei nek 14. pont jában meg ha tá ro zot ta kon túl
nem ter jed ki az aláb biak ra: 
a. ar ra a kár ra, ame lyet a biz to sí tott a tör vény vagy szak mai sza bály

ál tal til tott te vé keny ség gel okoz;
b. ha a biz to sí tott vagy al kal ma zott ja nem ren del ke zik a biz to sí tott

te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai ké pe sí tés sel;
c. ar ra a kár ra, ame lyet a biz to sí tott ré szé re adott meg bí zás nem

tel je sí té se, il let ve ké se del mes tel je sí té se oko zott;
d. ar ra a kö ve te lés re, amely ki zá ró lag a biz to sí tott ho no rá riu mát, il -

let ve költ ség té rí té sét érin ti;
e. ar ra a kár ra, amely bár mi lyen hi bás szá mí tó gé pes soft ware hasz -

ná la tá ból ered, csakúgy, mint bár mi lyen ter mé sze tû te vé keny ség
(pl. ta nács adás, aján lás stb.), amely soft ware és hard ware ta nács -
adás hoz vagy szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dik;

f. a fel me rült adó hiány ra, il let ve adó jel le gû be fi ze tés re (ide nem
ért ve a mu lasz tá si bír sá got); 

g. el ma radt ha szon ra;
h. a biz to sí tott ra ki sza bott birságra és bün te tés re (ide nem ért ve az

APEH fe lé elekt ro ni kus úton tör té nô adat szol gál ta tás ból ere dô,
szak mai té ve dé sen, mu lasz tá son ala pu ló bír sá got);

i. ar ra a kö ve te lés re, amely a biz to sí tott jog sza bály ban elôírt fe le -
lôs sé gé nél szi go rúbb, szer zô dés ben vagy egy ol da lú nyi lat ko zat -
ban vál lalt kö te le zett sé gén ala pul;

j. ha a ká ro sult gaz da sá gi tár sa ság rész ben vagy egész ben a biz to -
sí tott tu laj do ná ban van;

k. ar ra a kár ra, amely a biz to sí tott ál tal el kö ve tett üz le ti ti tok sér tés,
hi tel ron tás, be csü let sér tés és rá gal ma zás kö vet kez mé nye;

l. olyan sze mé lyek tôl szár ma zó igé nyek re, akik a biz to sí tot tal kö -
zös ház tar tás ban él nek, va la mint akik a biz to sí tott nak a Ptk.
685.§ b) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá tar to zói;

m. a ká ro sult nem va gyo ni ká rai ra;
n. a be csült költ sé ge ket meg ha la dó ki fi ze té sek re vagy hi tel ke re tek

fe de ze té re;
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o. olyan te vé keny sé gei bôl ere dez tet he tô ká rok ra, ahol a biz to sí tott
ma gán be fek te té sek nél, klu bok ban, szö vet sé gek ben jo gi lag ve -
ze tô tiszt ség vi se lô, ve ze tô vagy tag az Igaz ga tó ta nács ban vagy
Felügye lô bi zott ság ban;

p. olyan kár ra, ahol a biz to sí tott bár mi lyen gon dat lan sá ga, hi bá ja
vagy mu lasz tá sa a biz to sí tás meg kö té sé vel vagy meg hosszab bí tá -
sá val kap cso la tos;

q. a biz to sí tott fi ze tés kép te len sé gé re vagy csôd jé re;
r. a bir to kolt és meg ka pott pénz el szá mo lá sá nak hiá nyá ra;
s. bár mi lyen ter mé sze tû do ku men tu mok el vesz té sé re vagy meg -

sem mi sü lé sé re le gye nek azok írott, nyom ta tott vagy bár mi lyen
más mó don rep ro du kál tak vagy bár mi lyen szá mí tó gép ala púak
vagy elekt ro ni ku san tá rolt in for má ciók vagy anya gi ja vak, mely a
biz to sí tott gond jai ra, ôri ze té re vagy irá nyí tá sá ra let tek bíz va;

t. szer zôi jo gok, sza ba dal mak, cég ne vek, re giszt rált már ka ne vek jo -
gai nak meg sér té sé, jog ta lan bi tor lá sá ra;

u. bár mi lyen pén zü gyi kár ra, amely köz vet le nül, köz vet ve vagy ál lí -

tó la go san le ve gô, víz vagy ta laj szennye zé sé bôl ered, eh hez kap -
cso ló dik, vagy ez zel kap cso lat ban fel me rül;

v. olyan kár ra, mely há bo rú, pol gár há bo rú, in vá zió, kül sô el len ség
cse le ke de te, el len sé ges ke dé sek (le gyen akár ha di ál la pot, akár
nem), ter ro ris ta cse le ke de tek, lá za dás, for ra da lom, ka to nai fel ke -
lés vagy bi to rolt ha ta lom bár mi lyen kö vet kez mé nye;

w. olyan kár ra, me lyet a biz to sí tott meg bí zó ja ne vé ben el jár va okoz
(ide nem ért ve az APEH fe lé elekt ro ni kus úton tör ténô adat szol gál -
ta tás ból ere dô, szak mai té ve dé sen, mu lasz tá son ala pu ló bír sá got);

x. olyan ká rok ra, me lyek ban kok, biz to sí tótár sa sá gok, tôzs dei bró -
ke rek, pén zü gyi szol gál ta tók, kül föl di vál tó és ér ték pa pír ügy nö -
kök fe lül vizs gá la tá val kap cso la to san me rül fel.

5. Zá ró ren del ke zé sek

A je len kü lö nös fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben, az Ál ta lá nos

Fel té te lek ben fog lal tak az irány adóak.
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