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/

Számla száma: Raiffeisen BankRt. l200l008-00312663-00l0000ó

Arlószáma: l0389395-4-44

SZJ: . 66,03 .
A biztosítás mente§ az AFA alól,

MAGYAR LOVASSPORT SZOVETSEG
l I46 BUDAPEsT ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

l146 BUDAPEST ISTVÁNMEZBI ÚT 1-3.

Sportegyesületi tevékenység

Az i génybevett biztosítási módozatok megnevezése:

l Kombinált í'elelősségbiztosítás
r\ Kombrnált ljcleiősség biztositás iedezete kiterjed al. alábbiakban

f'elsorolt módozatokra. ameiyekre a kártéritési limit együttesen

vonatkozrk. A kártóritési limiten belüli sz,ublirnit értékét a

módozatok kiilón tartalnrazzák.

1.1 Általáno.felelősségtliztosítás
Az AliGON TREND Felelóssegbiztositfui feltélelek, Általános

Szerződési Feltételel és az Általános ielelósségbiaosítási
szabályzal fellét elei szerint

1.2 §zolgáltatás felelősség biztosítás
A' .Ú 

"i;a)N'i 
Rt]N D f e lelősségb i zlos itás i feltéle"lek. A,ltaláir(§

Szerzódési I''eltetelei és a Kiegészílő szolgáltatás
lclelősségb iztositas i szabályzat feltéteIei szerint

Biztosítási összeg É",lr.díj Önrész (Ft)
(ezer Ft) (FD (káreseményenként)

4,000 lév 932,400 l0 oÁ, de min. 50,000

1,000 /kár

932,400

932,400

2013.01.0l

Határozatla n

01.0l

negl,edéves

í,.z a szerr,ődés záradékokat is tartalmaz, melyek a kó§ény mr:llékletét képezik.

/.a ra tl eko k:

1-



Feleiőssógrt vonaikozó záradék;
!.,ovasedzői !étszám: 251 íó. díi, 3,700.- FVíő

i(iegúszítíi záradékoli :

B iltos it(rti,

A M agvar f.ovasspo:,t Sz_ö\,ctsóg, által regisztrilt edző. ak i szakmai vegzet§t.ggel 1mcgfclelv e a l57 12004.1V l 8, ) Kcrm, rendelet, a, §Por[

teíüleiérl kúpe5ítesh(l kotött ic,,,ékenls09,ck g)lakoria5ához szükseges képesité:ekjegyzéké-ről slabályozasainak1 rendelkezik,

il iztositási csclllcl1! :

.|e|en uáradek a|ap.ján a i]izlosiró a bizrosított h.lyctt megtérili a kaío§ultnak (lovasnak) azedzői szolgáltatas végzése soraIr a foglalkozási

szakmai szabaly,tlk lciróhatti megsz,egésével okozott sZenl(ilysérülé§es és doIogr kárckat. anrelyekért a magyarjogszabályok alapjan

kaneritest kötclcl§ttseg lgíhcii,

Külonösell teiróható ok. ha:

a,) a lovaglas helyének alkalmassága, úgy, mint; talaj, időjárasi viszonyok, zavaró köülmények előzetes helYtelen megítélése,

b.) a lclvaglás helyének megválasztasa a lovas képzési/képzettségi tbkanak ftrggvényében,

c ) a |c,vas védőíelszerelésének helytelen, illetve nern ellenőrzése,
d,) a io felszerelésenek helyelen. illetve nem ellenőrzese,
e.) a lö anyag kiválasztasanál a rendelkezésére álló iníormációkat (bizonyíthatóan) a lovassal előre nem osztotla meg.

Kizárások:
A tsiztosito nem tcriti meg a ká,rt. ha

a,) a lovas aZ cdzö utasitásait nem tartotta be és a káresemcnl,emiatt következett be.

b,) a káresemény annak ellenerc következett be, htlgy azedző a Különöson felröható ok bekezdésekben leírtakat teljcsitette,

c.) lia a káresemény a rendezvény. vagy edzés lebonyolitasára szolgáló dolgokban (ideertve a rendezvény céljára rgenYbe vett ingatiar'ban)

keletkczett,
d,) a kár vis maior.

;\z.,\E,Go\ Mrgyarország Általános Biztüsító Zrt. jelen kötvén),,ben foglaltak szerint azt a kötelezett§éget vállalja, hogy a

módozati §Zabályzatok alapján a fizetett díj ellenében. megtéríti a címben mcgielölt biztosítottnak a szabályzatokban ieíri kárait,

A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nlújt fedezetet,

A bizíosításra a módozati szabályzatok és mag;,er jog szatlályai vonatkoznak,

Kl ii,cfríentes: ÁOtOit lltagyn r ország Zrt. Ve||aIati i a gíóir -Úzieíátl

l09l Budapest, Üllői út l.
|'elefon: 476-5605,476-5604 Fax: 47ó-5606 E-mail:vagyonuzletag|@aegon,hu

A vonatkozó biztositási szabályzatok

Kelt: Budápe§t, 2012,12.19

a biztosítasi szerzódés részét képezik. melynek 1-1 példanyát a Biáositotl átvette.

,á", +
Zatykó Péter Szombat Tamás

Y ezérigazgltó Y ezérigazgatő-helyettes

AEGON Magyarország
Általános Biztos itő zJt.


