BIZTOSÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!
Ahogy arról már korábban a sajtóban is olvashattak a nemzeti fejlesztési miniszter mint a
Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági
balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
balesetbiztosítási szerződést kötött.
A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország
területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének
napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

A biztosító által kiadott Gödöllői ügyfélszolgálat:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 21.
tel.: 036 28 420 064;
email:godollo@groupama.hu;
nyitva: hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.30; pénteken 8.00 – 14.00
A Dunakeszi Tankerületi Központ a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft-t bízta meg
biztosítási ügyei intézésével.
Az egyes intézményekre vonatkozó szerződéseket egyenként meg fogják kapni az intézmények,
amely alapján a Pannon-Safe Kft-t esetleges igényeikkel felkereshetik.

A 2017. június 9-én, a Magyar Közlönyben megjelent „2017. évi LXX. törvény Az oktatás
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” az alábbiakról
rendelkezik:
Nkt. 59. § (3a) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény
a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.
A Tankerületi Központ biztosítási szerződése kiterjed az alapító okiratában foglalt
valamennyi tevékenység során másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség és sérelemdíj
iránti igény fedezetére, amelyért az intézménynek kell teljesítenie.
A felelősségbiztosítási szerződés területi hatálya: Európa. Tehát mind Magyarországon, mind
Európában bármely, az alapító okiratban rögzített tevékenység, szolgáltatás végzése közben

okozott személyi sérüléses vagy dologi kárért helyt áll a Biztosító, akkor is, ha a károsult a
tanuló.
Európán kívüli utazás, kirándulás, oktatás esetén azonban az utazás megkezdése előtt a
biztosítóhoz kell fordulni!
Nkt. 59/A. § A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön
jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek,
amelynek kedvezményezettje a tanuló.
Tudomásunk szerint az említett külön jogszabály még nem került kibocsátásra, DE:
A felelősségbiztosításunkban minden esetben az okozott kárt elszenvedő károsult felé szolgáltat
a biztosító, tehát amennyiben a károsult a tanuló, diák, így ő vagy törvényes képviselője a
biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje.
Az utas-, balesetbiztosításainkban biztosított a tanuló, azaz az utazás, illetve a külföldi
tartózkodás ideje alatt a tanulót ért baleseti sérülései ezen szerződés keretén belül térülnek, tehát
ilyen értelemben ennek a szerződésnek is a kedvezményezettje a tanuló.
Összefoglalva: a Dunakeszi Tankerületi Központ biztosítási szerződései, melyet a PannonSafe Biztosítási Alkusz Kft-n keresztül szereztek be, minden vonatkozásban megfelelnek az
aktuális jogszabályi környezetnek.

Pannon-Safe Kft. biztosításokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatása:
1) Gyermek balesetbiztosítás – biztosító: Groupama Biztosító
Minden intézmény tanulója rendelkezik a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által beszerzett, a Groupama Biztosító Zrt-nél elhelyezett, 2017.
január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az általános gyermek- és
ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően
biztosított korosztályba tartozó személyek (a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük
betöltésének napjáig) államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelmet nyújtó biztosítással.
- Tehát a tanulót ért baleset esetén a biztosító a csatolt táblázatban részletezett szűk
szolgáltatási körön belül szolgáltat kártérítést, Magyarországon és azon kívül bárhol a
világban éri baleset a tanulót. A tanuló kártalanítása az oktatási intézményen keresztül
történik, egy un. szolgáltatási igénybejelentő formanyomtatvány kitöltésével.
2) Vagyon- és felelősségbiztosítások – egyedileg megkötött szerződések, biztosító: Uniqa
Biztosító és/vagy Groupama Biztosító
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével
beszerzett biztosítási szerződésekről van lehetőségünk tájékoztatást adni!
Vagyonbiztosítás: Az Intézmény tulajdonában, felelős őrizetébe adott valamennyi
vagyontárgyra kiterjedő, a biztosítási szerződésben részletezett kizárások melletti, teljeskörű,
un. all risks vagyonbiztosítási szerződés, melybe bizonyos meghatározott kártérítési
limitösszegig bele tartoznak pl. az ingatlanok, műszaki gépek, berendezések, készletek, egyéb
tárgyi eszközök, kármentési költségek stb. Minden intézmény rendelkezik vagyonbiztosítással,
mely a vagyonkezelésébe tartozó vagyontárgyakat ért, meghatározott káreseményekre nyújt
biztosítási védelmet.
Felelősségbiztosítás(ok): Felelősségbiztosításokban több kockázatot különböztetünk meg,
melyekre védelmet nyújt valamennyi Intézmény biztosítási szerződése (melyet a Pannon-Safe
Biztosítási Alkusz Kft-n keresztül szerzett be).
Általános(tevékenységi) és Szolgáltatói felelősségbiztosítás - fedezetet nyújt az
Intézmény (vagy képviseletében eljáró személy) által, a (biztosított) tevékenysége végzése

közben okozott valamennyi személyi sérüléses és dologi károkozásra, melynek károsultja akár
idegen 3. személy, akár szerződéses partner, ide értve természetesen a tanulót is. A
tevékenységét akár Magyarországon, akár Európán belül bárhol végzi éppen, a biztosítási
szerződés helyt áll az okozott kárért.
Munkáltatói felelősségbiztosítás - a Intézménnyel munkaviszonyban (vagy annak minősülő
jogviszonyban) álló személy által elszenvedett, munkavégzéssel kapcsolatos tevékenysége
végzése közben, üzemi balesetből eredő kártérítési fedezetet nyújt a biztosítás. A munkavállaló
a tevékenységét akár Magyarországon, akár Európán belül bárhol végzi éppen, a biztosítási
szerződés helyt áll az Intézménnyel szemben támasztott munkavállalói kártérítési igényekre (a
biztosítási szerződésben részletezett és pontosítottak szerint).
Szakképzést szervezők felelősségbiztosítása: a szakképzésben résztvevő tanuló/hallgató(k)
által okozott, de általuk meg nem térített (dologi) károk fedezetére szóló biztosítás, mely
károkozás kapcsán az intézménnyel szemben lépnek fel kártérítési igénnyel.
3) Utas- és balesetbiztosítás - ilyen típusú biztosítással az intézmények, tapasztalataink szerint,
nem rendelkeznek, csak eseti jelleggel kötik
- pl. külföldi táborozás, kirándulás, külföldi szakmai gyakorlatra való utaztatás,
külföldi fizikai munkavégzéssel járó szakmai gyakorlaton való részvétel stb. alkalmával mind a
tanulók, mind a kísérő személyek esetében, az őket ért balesetekre és az ehhez kapcsolódó
segítségnyújtásra biztosít fedezetet az utas- és balesetbiztosítás. Többek között pl. az orvosi és
mentési költségek térítése (beleértve pl. sürgősségi fogászati ellátást vagy a kórházi napi
térítést is többek között), az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások, utazási
segítségnyújtás, poggyászbiztosítás, stb.
Összefoglalva a fentieket: a törvényi előírásoknak megfelelően – „köznevelési intézmény a
tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint
felel” és „többnapos tanulmányi és külföldi iskolai kirándulások esetében – külön
jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek,
amelynek kedvezményezettje a tanuló” – aTankerületi Központ és Intézményei (melyek a
Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével szerezte be biztosításait!) rendelkezik
érvényes, a törvényi előírás szerinti, európai területi hatályú felelősségbiztosításokkal.
Felelősségbiztosítás esetében biztosításszakmai értelemben kedvezményezett nem
értelmezendő, de amennyiben károsult a tanuló, abban az esetben a biztosítási szolgáltatás
jogosultja (kárkifizetés címzettje) a tanuló!
Utas- és balesetbiztosítás vonatkozásában: a Tankerületi Központ nem rendelkezik külön
utas- és balesetbiztosítási keretszerződéssel, ezért kérjük az Intézményeket, hogy az
eddigiekhez hasonlóan a külföldi utazások esetén legyenek szívesek erről eseti jelleggel
gondoskodni.
2017.09.27.
Üdvözlettel:
Eich László Tankerületi Igazgató Úr megbízásából

