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Termékfelelősség biztosítás

„a termék gyártója vagy importálója, 
illetve ha ezek nem állapíthatóak meg, 
akkor a termék forgalmazója felel azokért 
a károkért, amelyeket a hibás termék a 
végfelhasználó egészségében, testi 
épségében vagy más vagyontárgyaiban 
okozott. „

A gyártót a hibás terméke által okozott 
kár esetén :

• a vétkességi felelősségnél szigorúbb 
felelősség terheli

• a károsultnak csupán azt kell 
bizonyítania, hogy a termék hibás volt -
emiatt kára lett

• nem csak a termék minőségét és 
teljesítményét kell szavatolnia - a hibás 
termék okozta kárt is meg kell térítenie

A kártérítési kötelezettséget vállalja át a 
Biztosító a termékfelelősség biztosítás 
keretében. 



Termékfelelősség biztosítás

Mire nyújt fedezetet a biztosítás:

• Téríti a hibás termék által okozott testi sérülést 
és/vagy dologi károkat

Esettanulmány:

Évekkel ezelőtt egy neves autógyártó cég hibás 
gyújtókapcsolókkal szerelt fel személygépkocsikat. 
A hiba által a gépjármű menet közben leállt vagy 
nem működött a szervokormány és a fék, illetve 
nem nyílt ki a légzsák. Rengeteg baleset 
származott az esetből, melynek a kártérítési 
összege elérte a 400 millió dollárt.

Egy dohányipari cég magas kártérítési összeget 
fizetett, mivel egy hölgy beperelte őket. Az indok 
az volt, hogy a nem megfelelő tájékoztatás és az 
elmaradt figyelmeztetés miatt a hölgy 
láncdohányos lett és emiatt tüdőrákot kapott.



Bővített termékfelelősség biztosítás – a beszállítók 
védelmére

A normál termékfelelősség kiterjeszthető:
• az összeépítésre,
• összekeverésre kerülő termékekre
• azokra a vagyoni kárigényekre, amelyek a 

leszállított termék hiányosságából az átadás után 
következtek be: 

• A leszállított hibás termékből eredően 
harmadik személynél kár keletkezik a 
terméknek más termékbe történő 
beépítésével, összekapcsolásával, 
keverésével vagy feldolgozásával, 
kapcsolatosan.

• A leszállított hibás termék megmunkálása 
vagy tovább feldolgozása során a felhasználó 
harmadik személynél kár keletkezik.

• Harmadik személyeknél olyan költségek 
lépnek fel, amelyek a hibás termékek 
kiszerelése, eltávolítása, kibontása és a 
hibátlan termék beszerelése, behelyezése 
miatt álltak elő, kivéve a hibátlan termékek 
utánszállításából eredő költségeket.

Ez a biztosítás módozat különösen jelentős a 
beszállító ipari tevékenységet végző vállalatok 
részére.



Termékszennyezés biztosítás

Fedezett károk:

• 1. Visszahívási költségek

• 2. Nettó nyereségcsökkenés

• 3. Rehabilitációs költségek

• 4. Krízis tanácsadók (Nincs 
önrész!)

A biztosító 3 eseményt különböztet meg 
termékszennyezés tekintetében:

Véletlenszerű 
szennyezés

Szándékos szennyezés

Zsarolás



1. Visszahívási költségek

1.1. A visszahívás lebonyolításához 
szükséges, napilapban és / vagy folyóiratban 
megjelentetett, vagy más nyomtatott hirdetések, 
valamint rádióban és televízióban elhangzó 
közlemények költségei.

1.2. Közvetlenül a visszahívásból eredő 
szállítási és szállás költségek.

1.3. Kizárólag a termékvisszahívás 
végrehajtásához szükséges a Biztosított állandó 
alkalmazottain kívül értendő kiegészítő munkaerő 
költsége vagy az állandó alkalmazottak által 
végzett túlórázásból eredő többletköltségek.

1.4.A termékvisszahíváshoz szükséges 
további raktározás költségei.

1.5.A szennyeződés vagy szennyezés 
okának kiderítése céljából alkalmazandó eljárás 
költségei, ideértve a kémiai és egyéb biológiai 
vizsgálatok is.

1.6.A Biztosított Termék kijavításának 
vagy hasonló értékű vagyontárgyra történő 
kicserélésének tényleges költsége.



2. Nettó nyereségcsökkenés

3. Rehabilitációs költségek:
A Biztosítási Esemény közvetlen 
eredményeként ténylegesen felmerült 
és közvetlen a Biztosított által viselt 
azon költségek, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy visszaállítsák a 
Biztosított Termék(e k) érékesítési 
szintjét vagy piaci részesedését arra az 
ésszerű szintre, amelyet a Biztosítási 
Esemény bekövetkezését megelőzően 
előre beterveztek.



4. Krízis tanácsadók (Nincs önrész!)

• RQA and Reading Scientific Services Ltd. 
(termékvisszahívásra szakosodott tanácsadó 
cég)

• Hill & Knowlton (PR tanácsadó)

• Thomas A. Clayton Consultants, Inc. (krízis 
tanácsadó)
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