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Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF)

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a Vagyonőr All Risks
vállalkozói vagyonbiztosítás feltételek elfogadásával létrejött biztosítási
szerződés (a továbbiakban mint VARVF vagy Vagyonőr biztosítás) alapján arra vállal kötelezettséget a szerződő díjfizetése ellenében, hogy – a
feltételekben részletezett módon és mértékben – biztosítási szolgáltatást
nyújt a biztosított részére a biztosított vagyontárgyakat károsító biztosítási
eseménynek bekövetkezése esetén. A biztosítási fedezet nem terjed ki
a kizárások körébe tartozó eseményekre.
A biztosítási szerződés részét képezik az Ügyféltájékoztató és a biztosítási
szerződésre vonatkozó általános rendelkezésekben, az Általános vagyonbiztosítási feltételekben, továbbá a különös szerződési feltételekben írt
rendelkezések, valamint a szerződő/biztosított nyilatkozatai, és a biztosító
által feltett kérdésekre adott válaszai. Jelen feltételekben nem szabályozott
kérdésekben az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó
általános rendelkezések, az Általános vagyonbiztosítási feltételek, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Amennyiben a jelen feltételek és a szerződés részét képező
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, illetve az Általános vagyonbiztosítási feltételek eltérnek egymástól, a jelen feltételek rendelkezései alkalmazandók.

I. Általános rendelkezések
		
Vagyonőr biztosítás biztosítási szerződés szerződője kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet
lehet (ÁVF I.2. pont).
		 Jelen biztosítási feltételek alapján biztosított valamely szabályszerűen létrejött, ténylegesen működő, aktív gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás lehet. Vállalkozásnak minősül az
olyan gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet, amely a saját
nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából
üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez és
az ezen működéshez esetlegesen szükséges tevékenységi/ működési engedélyekkel rendelkezik.
		 Biztosított lehet továbbá valamely magyar költségvetési szerv,
vagy állami, önkormányzati fenntartású szervezet. (A későbbi hivatkozásokban a Vállalkozás kifejezés alatt ezen biztosított szervek is értendők.)
		
Nem lehet biztosított, így a biztosító nem vállal fedezetet
(nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot
elutasítja) abban az esetben, amennyiben a biztosítani kívánt
vállalkozás a biztosítási ajánlat megtételekor tevékenységét szünetelteti, csőd, felszámolás, végelszámolás alatt áll, fiktív vagy
megszűnt vállalkozás.
		
Kizárt a biztosított vagyontárgyak közül, így a biztosító nem
vállal fedezetet (nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot elutasítja) abban az esetben, amennyiben a
biztosítani kívánt vagyontárgy üresen álló, építés, felújítás,
átalakítás alatt levő épület, használaton kívüli berendezés,
elfekvő készlet.
		 A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben konkrétan megjelölt, Magyarország területén található kockázatviselési helyekre terjed ki. Nem terjed ki a biztosítási fedezet a kockázatviselés helyén található, de a vállalkozás tevékenységéhez
nem köthető vagyontárgyakra (ez alól kivételt képeznek külön
biztosításuk esetén a I.1.4.10. alatt felsorolt vagyontárgyak).
I.1. Biztosítható vagyoncsoportok
		 Biztosítottnak minősülnek a szerződésben vagyoncsoportonkénti biztosítási összeggel részletezett, kizárólag a vállalkozás
tevékenységével összefüggő vagyontárgyak. A vagyontárgyak a
biztosított saját tulajdonában, illetve idegen tulajdonban is állhatnak, úgymint: bérlemények, haszonbérbe vagy lízingbe vett,

bizományba, megőrzésre, javításra, továbbfeldolgozásra átvett
vagyontárgyak.
		 A telephelyen található, azonos vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak külön-külön nem, csak együttesen, vagyoncsoportként biztosíthatók. A túlbiztosítás és az alulbiztosítás tényét a
biztosító vagyoncsoportonként is vizsgálja. Idegen tulajdonban
álló vagyontárgyak esetén a biztosító a biztosítási szolgáltatást a
biztosított vagyontárgy tulajdonosa részére teljesíti.
I.1.1. Épületek
		 A VARVF feltételek alkalmazásában épületnek minősül:
I.1.1.1. Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és a huzamosabb benntartózkodást, időtálló, és térbeli elhatárolással védelmet nyújt a
külső behatásokkal szemben.
I.1.1.2. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alább felsorolt építmények, épülettartozékok:
a) tetőfedések, előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóaknák és hasonló építmények, amelyek szerkezetileg a I.1.1.1.
pontban felsorolt épületek részeit képezik;
b) az épületen lévő villámhárító berendezések;
c) szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások
és aláfüggesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
d) szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok;
e) szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
f) szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített
bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak azonban nem;
g) egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
h) szemételtávolítást szolgáló berendezések;
i) az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívül
elhelyezettek is;
j) személyfelvonók, mozgólépcsők;
k) az épülethez rögzített, szilárd (merev) anyagú árnyékolók,
napellenzők és külső redőnyök, spaletták, zsalugáterek;
l) mindenfajta épített kerítés, kapuival, beleértve az elektromechanikusan működtetett és/vagy elektromosan fűtött
kapukat, sorompókat is, működtető- és/vagy fűtőelemeikkel
együtt.
I.1.1.3. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alábbiak amennyiben
az épület I.1.1.1 pontban meghatározott funkciójához és az épület üzemeltetéséhez szükségesek, az épülethez szilárdan rögzítettek illetve beépítettek, kizárólag az elhelyezésükre szolgáló
épületet szolgálják ki és nem szolgálnak egyéb (ipari vagy kommunális víz- és szennyvízkezelés, energia-előállító, – átalakító,
illetve szállító, valamint termelési vagy szolgáltatási vagy más
technológiai célokat:
a) villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített villamos fűtőkészülékek légkondicionáló és szellőző berendezések, elektronikus behatolásjelző rendszerek (riasztók), videó megfigyelő rendszerek,
elektronikus tűzjelző rendszerek, de világítótestek és más,
nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
b) az épülethez szilárdan rögzített napelemek, napkollektorok;
c) gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített gázüzemű fűtőkészülékek;
d) vízvezetékek és szerelvények, vagyis valamennyi vízellátó és
szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
I.1.1.4. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alábbiak, akkor is, ha
nem kizárólag az épület funkciójához és az épület fenntartásához hanem a termelés, szolgáltatás technológiájához szükségesek:
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a) elemekből összeszerelt vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek – trezortermek;
b) a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy
egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
c) bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék,
valamint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.
d) kémények, beleértve a téglából, kőből vagy betonból készült
szabadon álló kéményeket is;
e) silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek egy
a I.1.1.1. pontban leírt épülettel való kapcsolódások miatt
annak részeit képezik, vagy nincsenek azzal építészeti ös�szefüggésben, de az épület építési módja szerint történt a
kivitelezésük, vagy téglából, betonból, kőből készültek;
f) csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák, valamint
föld alatti összekötő folyosók,, ha ezek az épületen belül találhatók, az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben
állnak, vagy az épületen kívül találhatók és téglából vagy
betonból készültek;
I.1.1.5. Nem biztosítottak az alább felsorolt építmények és az azokban elhelyezett vagyontárgyak, kivéve, amennyiben külön
záradék alkalmazásával a felek másképpen nem rendelkeznek:
a) nád- és zsupfedeles, valamint fazsindelyes épületek;
b) felvonulási épületek, vagy más ideiglenes jelleggel készült építmények;
c) pavilonok (pavilon: közterületen, önmagában álló 25 m2nél kisebb, földszintes, bármilyen építőanyagból készült
építmény);
d) garázssorok (garázssor: lakóépületektől külön áIló, gépkocsik tárolására létesített építmény);
e) az épületfunkciónak megfelelő, de mozgatható vagy
rendeltetésszerűen szét és összeszerelhető szerkezetek, mint pl.: lakókocsik, konténerek, sátrak, fólia- és
ponyvacsarnokok, műszaki textíliákból készült lefedő
szerkezetek.
		 Azok az épülettartozékok, amelyek bontás, szerelés, vagy
roncsolás nélkül elmozdíthatók és eltávolíthatók, a „Műszaki
és egyéb berendezések” (I.1.2.) vagy az „Egyéb vagyoncsoportok” körébe sorolandók (I.1.4.).
I.1.2. Műszaki és egyéb berendezések
		 Műszaki és egyéb berendezésnek minősülnek a kockázatviselési
helyen található épületekben, vagy azok helyiségeiben található
termelési eszközök, amelyek:
a) közvetlenül nem épülnek be a termelés, szolgáltatásnyújtás
során az előállított termékbe, szolgáltatásba, és
b) több termelési cikluson át szolgálják a vállalkozás működését, és
c) beszerzésük nem továbbértékesítés céljából történik.
		 Nem tartoznak ebbe a vagyoncsoportba azok a berendezések,
amelyek a I.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.
I.1.3. Készletek
		 A vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra
szánt
a) mindazon eszközök, amelyeket a vállalkozás a termék előállítása vagy a szolgáltatásnyújtás során fog felhasználni
(anyagok), illetve a változatlan formában továbbértékesítésre
szánt javak (áruk, közvetített szolgáltatások),
b) értékesítendő eszközök, a termelés valamilyen szakaszában
(befejezetlen termelés, félkész termék) vagy már elkészült
formában (késztermékek).
		 Nem tartoznak ebbe a vagyoncsoportba azok a készletek, amelyek a I.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.
I.1.4. Egyéb vagyoncsoportok
		
Az egyéb vagyoncsoportokba tartózó vagyontárgyak Külön feltétel vagy záradék alapján csak akkor biztosítottak,
amennyiben az ajánlat ezen külön feltétel vagy záradék alkalmazására kiterjed.

		 Záradékok és Külön feltételek elfogadása esetén jelen általános
szerződési feltételek rendelkezései változatlanul irányadóak,
azoktól a felek kizárólag a záradékban rögzített rendelkezések
szerint és korlátai között térnek el.
I.1.4.1. gépjárművek – KF 124. sz., KF 125. sz. és KF 126. sz. Külön
Feltételek szerint biztosíthatóak
		 Biztosíthatók a biztosított által árusított, bizományba vagy javításra átvett hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművek, valamint azok a biztosított által forgalmazott új gépjárművek, amelyeket még soha nem helyeztek forgalomba, ezért nem
rendelkeznek hatósági engedéllyel. A biztosított által üzemeltetett, hatósági engedélyre kötelezett gépjárművek a jelen
biztosítási feltételek alapján nem biztosíthatók. Minden más,
a biztosított által üzemeltetett, de hatósági engedélyre nem kötelezett közlekedési vagy szállítóeszköz, valamint járműalkatrész,
az üzemi berendezések (I.1.2. pont) vagyoncsoportban biztosíthatóak.
I.1.4.2. készpénz és értékpapírok, valuta; bemutatóra szóló (jogérvényes
nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok
és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok,
mint pl. államkötvények, befektetési, és egyéb értékjegyek, hitellevelek; egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket megtestesítő értékcikkek
(pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek) vagy
egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák, sorsjegyek); névre szóló,
egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok; (KF 113. sz.
és KF 114. sz. külön feltételek szerint biztosíthatóak);
I.1.4.3. értékkészletek: arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az
ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült
tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
I.1.4.4. kirakatszekrények (és a bennük tárolt áruk) – KF 107. sz. külön
feltétel szerint biztosíthatóak;
I.1.4.5. szabadban tárolt vagyontárgyak – KF 120. sz. külön feltétel szerint biztosíthatóak;
I.1.4.6. Szeszesitalt is forgalmazó vállalkozások ezen készlete kizárólag
a Z 352. sz. záradék szerint biztosított.
		
Amennyiben a biztosítási szerződés nem tartalmazza ezt a
záradékot, úgy a szeszesital készletre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
I.1.4.7. A biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak)
személyes tárgyai, a kockázatviselési helyen az alábbiak szerint
külön feltételek alkalmazása nélkül biztosítottak:
		 Szokásos mennyiségű, és minőségű ruházati és személyes
használati tárgyak (úgymint: táska, karóra, mobiltelefon, pénztárca, irattárca). A biztosító megtéríti továbbá az alábbi, számlával, egyéb bizonylattal igazolt költségeket: bankkártyák, hitelkártyák letiltásának és újra igénylésének díja, mobiltelefon SIM
kártya letiltásának díja, személyi okmányok pótlási költsége.
Ezen vagyontárgyak tekintetében nyújtott biztosítási szolgáltatás
mértéke biztosítási eseményenként maximum 100.000 Ft azzal,
hogy a biztosító legfeljebb 5 (öt), az adott biztosítási évben
belül bekövetkezett biztosítási esemény tekintetében nyújt
biztosítási szolgáltatást.
I.1.5. Mellékköltségek
		 A káresemények kapcsán keletkező alábbi mellékköltségek
megtérítésére a biztosító csak abban az esetben köteles, amen�nyiben a Felek erre vonatkozóan külön megállapodnak.
I.1.5.1. Eltakarítási költségek: a biztosítottat terhelő, a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kárt kiváltó esemény okozta azon
kiadások, amelyeket a kár helyének feltakarítására, a törmeléknek és a fel nem használható maradványoknak a legközelebbi
arra megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására
kell fordítani. A biztosító ugyanakkor nem téríti meg a radioaktív szennyezések, anyagok, továbbá az egyéb veszélyes
anyagok (pl.: azbeszt), speciális kezelést igénylő hulladékok
eltakarításának, semlegesítésének költségeit.
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I.1.5.2. Lebontási költségek: a káresemény során a biztosított vagyontárgyak fennmaradt részeinek szükségessé vált lebontására és a
legközelebbi megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségek. A biztosító nem téríti meg a radioaktív
szennyezések és a veszélyes anyagok, hulladékok engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségeket.
I.1.5.3. Le- és visszaszerelési, mozgatási és védelmi költségek: azok az
elkerülhetetlen költségek, melyek egy káreset után azáltal válnak
szükségessé, hogy sérült vagy sértetlenül maradt biztosított műszaki berendezéseket le- és újra vissza kell szerelni, vagy más
módon mozgatni, vagy védeni kell.
I.1.5.4. Tűzoltási költségek: azok a ráfordítások, melyeket a biztosított a
tűz megfékezéséhez szükségesnek tarthatott, amennyiben azok
a biztosított vagyontárgyakra vonatkoztak.
I.1.6. A biztosítási fedezet korlátozása az egyes vagyoncsoportok,
illetve vagyontárgyak esetén:
I.1.6.1. nem biztosíthatók, így biztosító kockázatviselése nem terjed
ki az alábbi berendezésekre, készletekre, vagyoni értékkel
bíró számítástechnikai programokra, adatokra, dokumentációkra;
I.1.6.2. reprodukciós segédeszközök, illetve azok üzemelését, rendeltetésszerű használatát szolgáló vagyontárgyak, melyek
megfelelnek a következő feltételeknek:
a) a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó
egyéb információt rejt magában, és
b) ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
c) a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszközt a biztosított már nem használja
vagy az eszköz újbóli használatbavétele esetén azon
jelentős, az újrabeszerzési érték 10 százalékát meghaladó mértékű költséggel járó átalakítás lenne szükséges. Ilyenek lehetnek például: öntőminták, fröccsöntő és
présformák, a képlékeny alakítás szerszámai, nyomólemezek és hengerek, különböző makettek sablonok, matricák, klisék, szabásminták, szövő- és jacquardkártyák
stb.
I.1.6.3. bármilyen fajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok,
illetve egyéb szoftverek, numerikus vezérlésű szerszámgépek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag-,
egyéb minták és hasonlók. Ugyancsak nem biztosítottak az
üzleti könyvek, a bérleti, szabadalmi, licenc, kiadói-, szerzői-,
márka-, védjegy és egyéb jogok leiratai, tervek, tervrajzok;
I.1.6.4. üzembe helyezett árukiadó automaták, pénzváltó, nyerő- és
játékautomaták, azok tartalma és a bennük levő pénz vagy
zseton;
I.1.6.5. a biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak)
személyes tárgyai közül nem biztosítottak: szőrme ruházati cikkek, ékszerek, nemesfémből vagy annak felhasználásával készült tárgyak, notebookok és táblagépek, valamint
készpénz, és a fentiekben felsoroltakon kívüli egyéb iratok,
dokumentumok, továbbá kulcsok;
I.1.6.6. járművek (légi, vízi, kötöttpályás, kivéve, ha erre külön írásbeli megállapodás jön létre);
I.1.6.7. a biztosítás nem terjed ki a dohányárukra;
I.1.6.8. nem biztosíthatók, így a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az élő növényekre és élő állatokra.
I.2. A biztosítási összeg megállapítása
I.2.1. Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodást nem
tartalmaz, a szerződésben a biztosított vagyontárgyak, illetve vagyoncsoportok tekintetében meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés
időpontjában megállapítható utánpótlási értékének. Jelen feltételek szerint kötött biztosításoknál az utánpótlási érték minden
esetben az új értéket jelenti.

I.2.1.1. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének
költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés
költségeit.
		 A beszerzési költségekből engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonhatóak le. Áfa visszaigénylésre jogosultság esetén az új érték nem tartalmazza a beszerzési, telepítési,
stb. költségek általános forgalmi adóját.
I.2.1.2. Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgy a szerződéskötés időpontjában már nem szerezhető be, akkor a biztosítási összeget hasonló műszaki és/vagy gazdasági paraméterekkel rendelkező termékek új értékét alapul véve kell meghatározni.
		 Azon biztosított műszaki berendezések, készülékek esetén,
amelyek kárkori új értéke már nem határozható meg, – figyelemmel arra, hogy sem azonos, sem közel azonos műszaki paraméterű új berendezés nem vásárolható a hazai kereskedelmi forgalomban – a biztosító a technológiai fejlődés folytán keletkezett
erkölcsi kopásra figyelemmel határozza meg szolgáltatás összegét. Az erkölcsi kopás az, a jellemzően műszaki berendezések és
készülékek (pl.: televízió, fényképezőgép, kamera, számítógép,
mobiltelefon) esetén jelentkező értékcsökkentő tényező, amely a
technológia gyors fejlődésére visszavezethetően eredményezi a
vagyontárgy értékvesztését.
I.2.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges új érték
magasabb, mint a I.2.1. pont szerinti biztosítási összeg megállapításának alapjául szolgáló új érték (alulbiztosítás), a biztosító a
keletkezett kárt csak a biztosítási összeg és a káridőponti tényleges új érték arányában téríti meg (pro-ráta szolgáltatás számítás). A biztosító az alulbiztosítottságot vagyoncsoportonként és
telephelyenként is vizsgálja.
I.2.2.1. A biztosító a pro-ráta szolgáltatás számítási módot abban az
esetben alkalmazza, ha az alulbiztosítottság mértéke meghaladja
a 10%-ot, azaz a károsodott vagyontárgyak (vagyoncsoportok)
tényleges új értéke ennyivel magasabb a szerződés létrejöttekor
(szerződés módosításakor) megállapított biztosítási értéküknél.
Ez esetben azonban a teljes alulbiztosítottságra figyelemmel
számítja ki a szolgáltatás összegét.
I.2.3. Biztosítási összegként egyes biztosított, jelen feltételekben külön jelzett vagyontárgyak esetén (vagyoncsoportok) új értékétől
független első kockázati biztosítási összeg is meghatározható.
I.3. Előgondoskodás
I.3.1. A biztosítási fedezet – külön díj megfizetése nélkül – kiterjed
a) épületek (I.1.1.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti új, hozzá-, és átépítések, felújítások miatti értéknövekedésekre;
b) műszaki és egyéb berendezések (I.1.2.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti felújítás, új beszerzés, csere miatti értéknövekedésekre.
I.3.2. Az előgondoskodási fedezet szerinti biztosítási összeg az
I.3.1. pontban felsorolt vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének a 10%-a.
I.3.3. Az előgondoskodási fedezet nem mentesíti a szerződőt/biztosítottat az ÁVF VII.2. pont szerinti változásbejelentési kötelezettsége alól.
I.4. A biztosító kockázatviselésének kezdete és várakozási idő
I.4.1. Kockázatviselés kezdete
		 A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában –
a biztosítási ajánlaton megjelölt időpontban, de legkorábban az
első díjrészletnek a biztosító részére történő befizetését követő
nap 00.00 órájától kezdődik.
I.4.2. Várakozási idő
		 A biztosító árvíz, földrengés, földcsuszamlás kockázatoknál várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől
számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő
alatt ezen biztosítási kockázatokra nem terjed ki.
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I.5. A szerződés értékkövetése, módosítása
I.5.1. A biztosító a biztosítási összeg és a szolgáltatás értékállandóságának megőrzése érdekében a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával
indexálja, a Központi Statisztikai Hivatal által az évfordulót megelőző egy éves időtartamra vonatkozóan közzétett indexszámok
alapján (értékkövetés).
I.5.2. Az értékkövetés mértékének megállapítása során a biztosító az
épületek vagyoncsoport és az üvegezések esetében az Építési- szerelési árindexet (építőiparban), a műszaki és egyéb berendezések esetében az Ipar belföldi értékesítési árindexét, a
készletek vagyoncsoport esetében pedig a Fogyasztói árindexet
alkalmazza, amelyektől maximum 5 százalékponttal eltérhet.
I.5.3. A módosított biztosítási összeget (ide értve az összes vagyoncsoport biztosítási összegét) az előző biztosítási időszak biztosítási összege és a fentiek szerinti indexszám szorzata alapján
számítja ki a biztosító.
I.5.4. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi.
I.5.5. A biztosítási összeg indexálására és az ennek megfelelő díj érvényesítésére legelőször a szerződés létrejöttét követő első biztosítási évfordulókor kerül sor, majd évente, a biztosítási évforduló
napjának hatályával.
I.5.6. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról és annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítási évfordulót
megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti a szerződőt.
I.5.7. Amennyiben a biztosított ezen megállapodással ellentétben
mégsem kíván élni az értékkövetés lehetőségével, ezt a biztosító
felé az indexálásról kapott értesítés kézhezvételét követően 15
napon belül, de legkésőbb az indexértesítő levél keltétől számított 30 napon belül írásban jeleznie kell.
I.5.8. Ebben az esetben a biztosítási összeg és a biztosítási díj nem
változik, és az indexálást megelőző időszak utolsó állapotának
megfelelő mértékű marad.
I.6. Biztosítási szolgáltatás
I.6.1. A biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettségének felső határát
az előgondoskodás (I.3.) szerinti biztosítási összeg mértékével
növelt biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a
szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási
összegre korlátozódik.
		 A biztosítási szolgáltatás azonban abban az esetben sem lehet
magasabb a biztosított vagyontárgy kárkori újrabeszerzési értékénél, ha a biztosítási összeg ennél magasabb.
		 A I.1.4.2.–I.1.4.8. pontokban meghatározott vagyoncsoportok
esetén biztosítási összegként első kockázati összeg is meghatározható (I.2.3. pont). Ilyen esetben a biztosító szolgáltatásának
felső határa az első kockázati összeg – függetlenül attól, hogy
időközben a vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak összértéke az első kockázati összeget meghaladta. Ez esetben alulbiztosítottságot a biztosító nem vizsgál, illetve nem vesz figyelembe.
I.6.2. A vagyontárgyak teljes (totál) kára esetén a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható új
értéket veszi alapul a biztosítási szolgáltatás kiszámításánál, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz. A
biztosító teljes (totál) kárnak azt tekinti, ha a vagyontárgy helyreállítási költségei a káridőponti új értéket elérik vagy meghaladják.
		
A biztosító a szerződés megkötésekor nem vizsgálja a biztosított vagyontárgyak ajánlatban megjelölt újjáépítési/újrabeszerzési értékének (biztosítási összeg) pontosságát. A
biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgyak tényleges újrabeszerzési/újjáépítési értékét. Amen�nyiben a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy tényleges újrabeszerzési/újjáépítési értéke kisebb, mint az adott
vagyontárgyra vonatkozó biztosítási összeg, (túlbizosítás)
– úgy a biztosító a biztosítási díjat az adott vagyontárgy tekintetében a tényleges kárkori újrabeszerzési/újjáépítési értéknek megfelelően csökkenti.

I.6.3. Csak részben károsodott vagyontárgyak esetében a korábbi
üzemképes állapotba történő – a biztosítási esemény napjára
számított – helyreállítás költsége a biztosítási szolgáltatás megállapításának alapja, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő
rendelkezést tartalmaz.
		 A helyreállítási költség nem haladhatja meg a káridőponti új érték
és a nem károsodott részek értékének különbségét. A nem károsodott részek értékének meghatározásakor a biztosító figyelembe veszi ezen részek felhasználhatóságát a helyreállítás során.
I.6.4. A biztosító szolgáltatása az egyes vagyoncsoportok esetén
I.6.4.1. A I.1.1. pont szerinti vagyoncsoport: épületek (építmények)
esetében, azok – a helyi viszonyoknak megfelelő – újjáépítési költsége (új értéke). A biztosítási szolgáltatás felső korlátja a
káridőponti avult érték, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőponti
(avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át.
		 Ha a totálkáros épületet a biztosítási esemény bekövetkezésétől
számított 3 éven belül nem építik újjá, illetve nem állítják helyre,
vagy a szerződő/biztosított írásban nyilatkozik a biztosítónak a
határidő lejárta előtt, hogy nem kívánja a helyreállítást, akkor a
biztosítási szolgáltatás felső korlátja az épület forgalmi értéke, de
legfeljebb a biztosítási összeg. Forgalmi érték: az adott ingatlan
helyi viszonyoknak megfelelő káridőponti piaci értéke. Az épületek értékének meghatározásánál a telek értékét a biztosító nem
veszi figyelembe, azonban amennyiben a telek értéke az épület elbontását követően növekszik, úgy az újjáépítés elmaradása esetén ezen gazdagodás a biztosítási szolgáltatás összegét
csökkenti.
		 Amennyiben az újjáépítés hatósági korlátozás miatt nem lehetséges, a biztosító újjáépítésként elfogadja az eltérő helyszínen,
de ugyanazon helység területén (község, város), ugyanazon gazdasági célokra történő létesítést, de nem fogadja el helyreállításnak vagy újrabeszerzésnek azt az esetet, amikor a biztosított a
biztosítási szolgáltatást a káridőpontban már meglévő, de még
nem kész épületének befejezésére fordítja.
I.6.4.2. A I.1.2. pont szerinti vagyoncsoport: berendezések esetében
azok káridőponti újrabeszerzési költségeit (új értékét). Ha a károsodott vagyontárgy káridőponti (avult) értéke nem éri el az
ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési értékének
50%-át, a biztosító szolgáltatásának felső korlátja a vagyontárgy
káridőponti (avult) értéke. Káridőponti (avult) érték: a vagyontárgynak a kár időpontjában megállapítható új értéke, csökkentve a korának és használtsági fokának (erkölcsi, műszaki avulás)
megfelelő összeggel, de maximum a káridőponti új érték 80%ával.
I.6.4.3. A I.1.3. pont szerinti vagyoncsoport: készletek
a) a biztosított által előállított áruk (félkész és késztermékek)
esetében, azok újraelőállítási költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a
biztosított nyereségét;
b) olyan áruk esetében, amelyekkel a biztosított kereskedik,
olyan nyersanyagok esetében, amelyeket a biztosított áruk
előállításához szerzett be, valamint termények esetében
azok káridőponti újrabeszerzési költségét, de legfeljebb az
eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a
biztosított nyereségét;
c) múzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a
biztosítási összeg vagyoncsoportra vetített arányos része,
de maximum a forgalmi érték a biztosítási szolgáltatás számításának alapja.
I.6.4.4. A I.1.4. pont szerinti vagyoncsoportok: (KF 124. sz., KF 125. sz.
és KF 126. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható) gépjárművek
esetében mindenkor a káridőponti (avult) érték a biztosítási szolgáltatás mértékének felső határa.
I.6.4.5. A I.1.4.2. – I.1.4.6. pontok szerinti vagyoncsoport: (KF 113. sz. és
KF 114. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható)
a) készpénz esetében annak névértékét;
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b) valuták esetében azok káresemény előtti utolsó, az MNB vételi árfolyamán számított forint értékét, amely azonban nem
haladja meg a valutákra meghatározott biztosítási összeget;
c) névre szóló értékpapírok esetében a hirdetményi eljárással
kapcsolatos költségeket, valamint azok újraelőállítási költségét, ha előállításuk szükséges és ténylegesen meg is történik;
d) bemutatóra szóló értékpapíroknál az értékpapír legalább három magyarországi forgalmazója által közölt vételi árfolyam
átlagának megfelelő, a biztosítási esemény időpontjában
irányadó piaci árat;
e) értékcikkek esetén azok névértékét.
I.6.4.6. A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak
esetén (ide értve a gépek, gépi berendezések, készülékek
tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a
nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése (eltűnése) miatt elszenvedtek.
I.6.5. A biztosító szolgáltatására vonatkozó speciális szabályok az
egyes veszélynemek esetén:
I.6.5.1. Tűz
		 A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő,
főző vagy szárító berendezésekből hirtelen, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban
bekövetkező károsodásra is.
I.6.5.2. Villámcsapás
		 A biztosító megtéríti a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség
vagy indukció által okozott károkat is.
I.6.5.3. Vezetékes vízkárok
		 A biztosító megtéríti
a) a jelen szerződés alapján biztosítottak az épületen (épületrészen) belüli be- és elvezető vezetékek – kivéve az ezekhez
csatlakozó berendezések és szerelvények – tömítési hibái
miatt keletkező károkat, a tömítési hiba javítási költségeit,
valamint az elvezető csövek előre nem látható dugulása miatt keletkező károkat és a dugulás elhárításának költségeit;
b) a biztosítási eseményben meghibásodott csőszakasz feltárási, valamint cseréjének költségeit, olyan mértékben,
amennyiben az technológiailag indokolt, még abban az
esetben is, ha a sérült vezetékből kilépő víz, vagy gőz a
biztosított vagyontárgyakban kárt nem okozott. A biztosító
szolgáltatásának mértéke azonban nem haladhatja meg
sérülés kijavításának közvetlen költségeit, azzal, hogy
az elöregedett, elhasználódott, vagy rosszul kivitelezett
csővezeték szakasz, hálózat, vagy rendszer ezen okokból célszerű vagy szükséges teljes, vagy részleges cseréjét nem fedezi a biztosítás.
c) legfeljebb 200.000 Ft összeghatárig a nem biztosítható útburkolatban, térkövekben, járdában, parkosításban, és hasonlók vagyontárgyakban keletkezett károkat is, abban az
esetben ha ezek a bontása és helyreállítása közvetlenül a
biztosított vezeték kijavítása miatt vált szükségessé és a
helyreállításra a biztosított köteles.
I.6.5.4. Betöréses lopás – védelmi szintekhez rendelt kárkifizetési
limitek
		 A biztosító csak abban az esetben vállal kötelezettséget a
megállapított kár mértékének megfelelő szolgáltatás kifizetésre (a biztosítási összeg keretén belül), amennyiben a
biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselési helyen
a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt
védelmi szint teljesült.
		 Ezen védelmi szintnél alacsonyabb szintű védelem esetén –
az eltérés mértékétől függően – a biztosító az alábbi limitek
figyelembevételével nyújt szolgáltatást:
		 Amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt védelmi
szintnél:

a) eggyel alacsonyabb szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összeg
fele (50%-a);
b) kettővel alacsonyabb védelmi szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint
teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási
összeg huszonöt százaléka (25%-a);
c) amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor a
tényleges védelem nem éri el a jelen feltétel szerinti 2.
védelmi szintet, vagy a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt, elengedhetetlenül szükséges, elvárt védelemnél három, vagy több szinttel alacsonyabb tényleges védelem teljesül, úgy a biztosító nem
nyújt biztosítási szolgáltatást.
I.6.6. Többletköltségek térítése
I.6.6.1. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon
túlmenően megtéríti biztosítási események bekövetkezése során
– illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható költségeket, amelyek a kár elhárítása vagy enyhítése, illetve további, következményi károk megelőzése érdekében szükségesek voltak,
még ha nem is jártak eredménnyel. Nem tartoznak azonban
ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési
kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel. A kár enyhítésének,
valamint a kár elhárításra fizetendő biztosítási szolgáltatás
együttes összege nem haladhatja meg a károsodott vagyoncsoportra meghatározott biztosítási összeget.
I.6.6.2. Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban
történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez
aránylik.
I.6.6.3. Kárelhárítási és kárenyhítési költségeknek az alábbiak minősülnek:
a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai
enyhítését szolgáló intézkedések, pl. ideiglenes fedés (tetőzet) létesítése, dúcolás, állványozás, ideiglenes közművesítés, valamint ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés,
ideiglenes zár és nyílásvédelem) továbbá a megmentett
vagyon biztonságát szolgáló egyéb intézkedések költségei
az eredeti állapot helyreállításához műszakilag indokolható
időtartamra.
b) az oltás és mentés költségei, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a
közérdek szolgálatára hívatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szervezet szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
c) tisztítási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgyak
megóvásával, illetve a helyreállítás során szükségessé váló
megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
d) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károkkal kapcsolatos
költségeket;
e) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett
rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
f) zárak cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha
az elkövetés során eredeti vagy kulcsmásolatot használtak.
I.6.6.4. A biztosító nem téríti meg a hatósági bírságokat, fizetendő
kötbért, késedelmi kamatot és egyéb büntető jellegű költségeket.
I.7. A biztosítási szolgáltatást csökkentő egyéb tételek és a
biztosító visszkereseti joga
I.7.1. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot
helyreállítására kerül sor, a biztosító csak az eredeti állapot
helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.
I.7.2. A biztosítási esemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben az a
végleges helyreállítás részét képezi.
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I.7.3. Maradványok értéke
		 A biztosítási szolgáltatás összegéből a sérült vagy cserélt
részek maradványértéke minden esetben levonásra kerül.
I.7.4. Önrész
		 A biztosítási szolgáltatás összegét külön megállapodás esetén önrész csökkentheti.
I.7.5. Megtérült károk
		 A biztosító nem köteles megtéríteni azon károkat, amelyek
a szolgáltatás esedékessé válásakor már megtérültek, így
különösen azokat, melyeket a károkozó megtérített.
I.7.6. Eltulajdonított vagyontárgy megkerülése
I.7.6.1. Ha az eltulajdonított vagyontárgyak a biztosítási szolgáltatás kifizetése előtt előkerülnek, a biztosító a szolgáltatásnyújtásra nem köteles a megkerült vagyontárgy tekintetében.
I.7.6.2. Amennyiben az eltulajdonított tárgyak a biztosító szolgáltatását követően megkerülnek, úgy a biztosított azokra igényt
tarthat, ebben az esetben azonban köteles a részére kifizetett biztosítási szolgáltatást a biztosítónak visszafizetni.
Amennyiben a biztosított a megkerült vagyontárgy(ak)ra
nem tart igényt, úgy a megkerült vagyontárgy(ak) feletti rendelkezési jog a biztosítót illeti meg. A biztosított ez esetben
köteles minden szükséges jognyilatkozatot megtenni annak
érdekében, hogy a biztosító ezen rendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja.
I.7.7. Díjhátralék
		 A biztosító jogosult szolgáltatásából levonni a szerződés
szolgáltatás kifizetéséig esedékessé vált díjat, amennyiben
a szerződő és a biztosított személye azonos.
I.7.8. A biztosító visszkereseti joga
		 A biztosítási szolgáltatás teljesítése ellenében, a biztosítottat a
kárból eredően harmadik személlyel szemben megillető minden
jog és igény – a kifizetett összeg és járulékai erejéig – a biztosítóra száll át. A szerződő/biztosított köteles a biztosító visszkereseti
igényének érvényesítését minden elvárható és lehetséges módon elősegíteni.
I.7.8.1. A károkozóval szembeni joglemondás tilalma
		 A biztosított károkozóval szembeni joglemondása súlyos szerződésszegésnek minősül, mivel a biztosító visszkereseti jogának
érvényesítését veszélyezteti.
I.7.8.2. A biztosító visszkereseti igényének biztosított általi veszélyeztetése
		 Amennyiben a biztosított a károkozóval szembeni kártérítés iránti jogáról lemond vagy a visszkereset saját hibájából
(harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésére megszabott határidő elmulasztása, szükséges adatok biztosító
rendelkezésére bocsátásának elmulasztása stb.) meghiúsul,
úgy a biztosító az érvényesíthetetlenné vált visszkereseti
(rész) összeg értékével jogosult csökkenteni szolgáltatását.
Abban az esetben, amennyiben a biztosító a szolgáltatást
már kifizette, akkor a biztosított köteles a kapott szolgáltatás fentiek szerint részben vagy egészben visszafizetni a
biztosító felszólításától számított 15 napon belül.
I.8. A szerződő/biztosított tájékoztatási és változásbejelentési
kötelezettségei
		
Amennyiben a jelen fejezet a biztosított/szerződő részére
közlési, változásbejelentési vagy felvilágosítás adási kötelezettséget határoz meg, úgy ezen kötelezettségek a Polgári
Törvénykönyv 6:452. §-a szerinti közlési és változásbejelentési, valamint a Ptk. 6:453. §-a szerinti felvilágosítás adási
kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal, amennyiben a
bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve a
szerződő/biztosított ezen kötelezettségeit megszegi, úgy
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a szerződő/biztosított bizo-

nyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt
a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott
közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.
I.8.1. A szerződő/biztosított a biztosító által kért, valamint a kockázat
elvállalása szempontjából lényeges adatokat, információkat köteles az előzetes adatközlés és szerződéskötés során, továbbá
a biztosítási fedezet kiterjesztésekor, a valóságnak megfelelően
közölni és változásukat 5 munkanapon belül bejeleni.
I.8.1.1. Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy
a szerződés részbeni vagy teljes érvénytelenségének jogkövetkezményét nem vonja maga után, hanem kizárólag
a biztosítási díj megállapítására van kihatással, úgy a biztosító káresemény esetén fenntartja a jogát az elhallgatott
vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény
ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény
ismeretében számított biztosítási díj arányában történő biztosítási szolgáltatás nyújtására.
I.8.1.2. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosított
vagyontárgy feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (elidegenítési, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az ez irányú szerződés létrejöttét a szerződő köteles haladéktalanul bejelenteni.
I.8.2. Kár esetén szerződő/biztosított különösen az alábbi
kötelezettségeknek köteles eleget tenni
I.8.2.1. A káreseményt a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül kell
bejelenteni az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározottak szerint.
I.8.2.2. A fedezet, a jogalap és az összegszerűség megállapításához
szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell tenni a
bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
I.8.2.3. A bejelentett káresettel összefüggő esetleges hatósági vagy bírósági eljárást a biztosító részére be kell jelenteni.
I.8.2.4. A szerződő/biztosított a biztosító kárfelvételi eljárásának
lezárását követően, ezt megelőzően pedig csak a biztosító
előzetes, írásbeli hozzájárulásával javíttathatja, illetve rendelkezhet a helyreállításáról. Amennyiben jelen rendelkezés
ellenére a kijavítás megkezdődik és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné vállnak, úgy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
I.8.2.5. Szabálysértéssel, illetve bűncselekménnyel okozott kár esetén
a károkozóval szembeni eljárás lefolytatása érdekében a szükséges bejelentéseket meg kell tenni az illetékes hatóság felé,
amennyiben a károkozó kártérítési felelősségét nem ismeri el és
személyi adatait nem adja meg írásban. Betöréses lopás, rablás,
rongálás, tűz, vagy robbanás által okozott kárt a szerződő vagy a
biztosított köteles haladéktalanul jelenteni a legközelebbi rendőri
szervnél, illetve a tűz- és robbanáskárokat a tűzoltóságnál. Vad
által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató szervnél is be kell
jelenteni és be kell szerezni az illetékes vadásztársaság kárfelelősség körében tett nyilatkozatát.
I.8.2.6. Ha az eltulajdonított vagyontárgy a kárkifizetést megelőzően
vagy azt követően megkerült, úgy a biztosított köteles ezen körülmény tudomására jutásakor haladéktalanul, de legkésőbb az
átvételt megelőzően 2 munkanappal bejelenteni a biztosítónak
azért egyrészt, hogy a biztosító ne teljesítsen jogalap nélküli
kifizetést, másrészt, hogy a vagyontárgy átvételénél a biztosító
képviselője jelen lehessen az esetlegesen bekövetkezett károk
felmérése érdekében.
I.8.2.7. A biztosított, amennyiben az eltulajdonított tárgyak hollétéről
tudomást szerez úgy köteles a rendőrséget és a biztosítót haladéktalanul értesíteni. A biztosító felszólítására a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében a biztosított köteles minden
elvárható intézkedést megtenni vagy a biztosítót meghatalmazni,
hogy a visszaszerzéshez szükséges intézkedéseket megtehesse.
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I.8.3. A káreseményt követően – az ÁVF-ben meghatározottakon
túlmenően – benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok és
közlendő adatok
		 A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott és a biztosítási esemény vizsgálatához szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg. A
biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához
jogosult bekérni, beszerezni és ellenőrizni további olyan dokumentumokat is, amelyek a kárigény (szolgáltatási igény) jogalapjának fennállását bizonyítják és/vagy az igény összegszerűségének megállapításához szükségesek.
I.8.4. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség
I.8.4.1. A szerződő/biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni
és enyhíteni. A felek megállapodhatnak a biztosított kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A biztosított a
kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőihez tanácsokért a biztosítóhoz fordulhat.
I.8.4.2. A szerzõdõ/biztosított köteles a szerzõdésben elõírt és a meglévő biztonsági berendezéseket üzemeltetni, és védelmi intézkedéseket alkalmazni abban az esetben is, ha a kockázatviselés
helyét a szerzõdõ (biztosított) alkalmazottai és azon családtagjai,
akik a kockázatviselés helyén foglalkozásszerû tevékenységet
végeznek, ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. õrzés) végrehajtásánál be kell tartani
minden, az azokkal kapcsolatos elõírást.
I.8.4.3. A szerzõdõ (biztosított) köteles a biztonsági berendezések megfelelõ és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
I.8.4.4. A pénztárgépet üzletzáráskor tilos lezárni. Abban csak a mindenkori
legmagasabb címletértékkel egyenértékû váltópénz maradhat.
I.9. Mentesülés
I.9.1. Az ÁVF X. pontjában („A biztosító mentesülése a biztosítási
szolgáltatás teljesítése alól”) foglaltakon túlmenően, a jelen
feltétel értelmezésében súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás is, ha:
a) az ÁVF X. pontjában meghatározott személyek a biztosítási esemény bekövetkezésekor alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álltak, és a káresemény
bekövetkezésében ez a körülmény közrehatott;
b) hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a biztosított vagyontárgy a káresemény
időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban
volt és a káresemény ennek, vagy az építési és üzemeltetési, tűzvédelmi szabályok, egyéb hatósági előírások
be nem tartásának következménye – különös tekintettel
a biztosítási szerződésben, illetve annak mellékleteiben
meghatározott kármegelőzési, vagyon-, illetve tűzvédelmi rendszereknek a biztosítottnak felróható okból való
üzemképtelenségére;
c) a kár a biztosított vagyontárgy korábbi szakszerűtlen javítása, szerelése miatt következett be és erről az ÁVF X.
pontjában felsorolt személyek valamelyike tudott, vagy
tudni kellett.
I.9.2. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól azon
károk tekintetében, amelyek az átmenetileg nem használt
vagy felügyelet nélkül hagyott épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékei elzárásának elmulasztása
miatt, valamint a nem megfelelően végzett víztelenítés, illetve fűtési idényben az épületek nem megfelelő temperálása
miatt keletkeznek.
		 Nem téríti továbbá a biztosító az ezen okokból eredő fagykárokat és ezek következményi kárait.
I.9.3. Súlyosan gondatlannak minősül, ha az eső, jég, hó vagy
szennyeződés behatolása nem rendeltetésszerűen zárt ablakokon, külső ajtókon vagy más nyílásokon keresztül történt.

I.9.4. Súlyosan gondatlannak minősül, ha az értéktároló kulcsát,
vagy másodkulcsát a kulcs őrzéséért felelős személy munkaidején kívül a kockázatviselés helyén tartották.

II. Biztosítási esemény
		 A biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási
időszak alatt előre nem látható, hirtelen és váratlan események
miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási
feltételekben meghatározott kizárások alá és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlatban) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét és amely esemény javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz
szükségessé.
		 A biztosító ezen dologi károk bekövetkezése esetén biztosítási
szolgáltatást nyújt a biztosítottnak.
II.1. Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő és egymással ok-okozati összefüggésben álló káresemény egy biztosítási eseménynek minősül.
II.2. Szélvihar és felhőszakadás miatt bekövetkező káresemények
esetén egyazon okból 96 órán belül bekövetkező káresemények
sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.
II.3. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a vagyontárgy már
eredetileg is meglevő hiányossága, gyártási, építési, konstrukciós vagy anyag hibája miatt, vagy azzal összefüggésben
következik be a kár.

III. Kizárások
III.1. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan károkra, veszteségekre és kiadásokra, amelyeket közvetlenül az
alábbiakban felsorolt események, körülmények valamelyike okozott, de kiterjed ezen események, intézkedések által
közvetve okozott biztosítási eseményekre.
a) tárolt adatok és információk megsemmisülése (hiánya),
elveszése, manipulációja vagy megváltozása az adathordozó egyidejű fizikai károsodása vagy megsemmisülése nélkül;
b) számítógépes vírusok, kémprogramok, és bármilyen
más „rosszindulatú” szoftverek hatása;
c) víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram vagy egyéb energia, illetve üzemanyag szolgáltatása, elvezetése szállítása, továbbítása, vagy ezek hiánya, kimaradása;
d) hűtő-, klíma- és fűtőberendezések nem kielégítő működése;
e) a vagyontárgyak természetes vagy nem megfelelő minősége, elhasználódása, kopása, öregedése, rendeltetésszerű használata, illata, szerkezete vagy megjelenése;
f) talajsüllyedés, amely a statikus szerkezetet nem károsítja;
g) bármilyen bányászat, bányaművelés;
h) az altalaj kiszáradása;
i) tárgyak megmunkálása, feldolgozása vagy előállítása,
illetve összekeverése, keveredése, elegyítése;
j) lopás (kivéve a betöréses lopást), csalás, hűtlen kezelés,
sikkasztás, zsarolás, leltárhiány, dézsmálás a biztosított
vagyontárgyak egyéb tisztázatlan eredetű eltűnése;
k) kezelési hiba, karbantartással, javítással vagy teszteléssel összefüggő hiba;
l) gépek, gépi-, elektromos- és elektronikus berendezések
és készülékek (ideértve a számítástechnikai berendezéseket is), valamint az épületek műszaki berendezéseinek
(a kommunális vízvezetéki-, fűtő-, melegvíz előállító és
szennyvíz csövek, valamint tűzoltó berendezések kivételével valamennyi világító-, szellőző-, klíma-, tűzjelző-,
füstjelző berendezés, felvonók, mozgólépcsők stb. és a
hozzájuk tartozó szerelvények ill. vezetékek) külső hatás
nélkül lejátszódó meghibásodása;
m) bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett
törés- vagy repedéskár, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
n) polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, tüntetés,
felvonulás, sztrájk vagy kizárás, polgári, belső zavargás,
rosszindulatú rongálás. Nem tartoznak a kizárások köré-
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be az olyan békés tüntetés, felvonulás vagy más politikai
jellegű rendezvény időtartama alatt, annak helyszínén
és azzal összefüggésben keletkezett károk, amelyet a
rendezvény szervezője a gyülekezési jogról szóló mindenkor hatályos jogszabályok szerint a rendőrség írásban bejelentett, és amelynek a megtartását nem tiltották
meg.
o) mindennemű terrorcselekmény. Terrorcselekmény minden olyan magatartás, amely a hatályos magyar büntetőjog annak minősít. Különösen valamely személy vagy
csoport – akár önállóan, akár valamely csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó
fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai,
etnikai célok mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely
részének megfélemlítési szándékát tartalmazza.
p) nukleáris energia károsító hatása (reakció, robbanás,
sugárzás, radioaktív szennyeződés,stb. még akkor sem,
ha ezeket egy, a biztosítási szerződés szerinti biztosított
káresemény okozta.
		 A következményi károk kizárólag akkor biztosítottak, ha
azok maguk nem kizártak.
III.2. Nem terjed ki a biztosítási fedezet az alábbi körülmények által okozott károkra, ugyanakkor a biztosító megtéríti a kárt,
ha ezen körülmények valamely – mentesülés körébe nem
tartozó – biztosítási esemény következtében merültek fel:
a) mérgezés, fertőződés, lerakódás, porosodás, gáz/gőz
lecsapódása és bárminemű kontamináció;
b) korrózió és oxidáció;
c) mikroorganizmusok, állatok, növények, penész, házigomba, gombásodás, erjedés, belső megromlás vagy
belső átalakulás;
d) hőmérsékletingadozás, szárazság és kiszáradás;
e) épületek vagy épületrészek repedése, ülepedése, zsugorodása vagy tágulása;
f) íz megváltozása.
III.3. A biztosítási fedezet nem terjed ki a hatósági jelzés nélküli
szárazföldi járművekben az alább okok miatt bekövetkezett
károkra sem:
a) összeütközés, kisiklás;
b) föld, bányatérség vagy természetes vagy mesterséges
boltozat beomlása;
c) híd vagy pályatest leszakadása, megcsúszása, törése,
lezuhanás;
d) víz- és úszóhomok betörése;
e) külső hatásra vissza nem vezethető egyéb belső, illetve a működéssel kapcsolatos folyamatok, (pl. fékkopás,
üzemi és töréskárok, műszaki meghibásodások).
III.4. Külön kizárások, korlátozások egyedileg is nevesített
károsító események esetén
III.4.1. Kizárások a robbanás esetén
		
Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a kárt okozó robbanás az az alábbi okok miatt következett be:
a) egy zárt térrész robbanása (tartály, kazán, csővezeték,
siló) csak akkor minősül eseménynek, ha falazata olyan
módon reped szét, hogy a téren belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki;
b) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások,
valamint elektromos megszakítókban a már meglévő
vagy keletkező gáznyomás hatása;
c) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés);
d) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes
nyomása;
e) repülőgépek okozta hangrobbanás;
f) összeroppanás (implózió);
g) hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű
robbantás (pl. tervezett bontás).

III.4.2. Kizárások a vízkárok esetén
III.4.2.1. Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a víz által okozott kár
az az alábbi okok miatt következett be:
a) a csapadékvíz, hólé, olvadékvíz, beszivárgása, az épület
beázása, ha ez normál időjárási viszonyok következménye;
b) a belvíz és talajvíz;
c) elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás formájában
jelentkező károkat;
d) a csapadék beáramlása az időjárási védelem céljából
alkalmazott ideiglenes fedéseken (fólia, ponyva stb.) keresztül;
III.4.2.2. Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a részben vagy egészben víz által okozott kár:
a) a fakorhadás, a gombásodás, a penészesedés;
b) a közvetett kár, mint például vízhiány, vízveszteség, elmaradt haszon;
c) a vezetékekhez csatlakozó szerelvényekben és berendezésekben (pl. szelepek, golyós csapok, csaptelepek,
vízmérők, mosdó és wc kagylók, tartályok, egyéb víztartályok, zuhanytálcák és kabinok, kazánok, fűtőtestek és
vízmelegítők) keletkezett;
d) a tűzoltórendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben
keletkezett ezek káraira;
e) nyomáspróba, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett.
III.4.3. Kizárások árvízkár esetén
		
Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek árvíz
miatt:
a) a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlókban keletkeztek;
b) a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken lévő
biztosított vagyontárgyakban keletkeztek;
c) kialakult belvíz vagy talajvíz, elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás hatása következtében keletkeztek.
III.5. Katasztrófa kockázatok
III.5.1. A biztosító – az alábbiakban részletezett módon – megtéríti
az olyan károkat, amelyek földrengés, illetve árvíz következtében keletkeztek. Az azonos káridőpontban, egy hatóokból
keletkező és az egymást követő 504 órán belül kárt okozó
árvízkárra, a 168 órán belül kárt okozó földrengéskárra,
valamint a 96 órán belül kárt okozó viharkárokra a kifizethető összeget a biztosító korlátozza. A 2003. évi LX. tv. 1.
sz. melléklete szerinti nem életbiztosítási ág, ezen belül a
tűz- és elemi károk, ill. egyéb vagyoni károk ágazatokba tartozó 2007. április 30. után létrejött szerződésekre kifizethető
kárfizetés maximuma 30 milliárd Ft, kivéve az egyedi biztosítási szerződéseket (ideértve az „Egyedi szerződések feltételgyűjteménye” alapján létrejött szerződéseket, valamint az
Építés- és szerelésbiztosítás biztosítási szerződéseket).
III.5.2. Ha az ebbe a körbe tartozó szerződésállományt érintő, a
fentiekben megfogalmazott káreseményből származó ös�szkár meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, úgy szerződésenként
olyan arányban történik a kár kifizetése, ahogy a 30 milliárd
Ft és a tényleges összkár aránylanak egymáshoz.
III.5.3. Amennyiben a biztosító szolgáltatásának kifizetését követően észleli azt, hogy a térítésköteles összkár meghaladja a 30
milliárd Ft-ot, úgy az arányos rész erejéig jogosult visszakövetelni a fentiek szerint kiszámított túlfizetést.
III.6. Kizárásokra és kockázat szűkítésére vonatkozó további rendelkezéseket a „Külön feltételek és Záradékok” is tartalmazhatnak.
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IV. Fogalmak, valamint a betöréses lopásra, rablás
és rongálásra vonatkozó részletes szabályok és
rendelkezések
		 A jelen feltétek értelmezése során az alábbi fogalmak az alábbi
jelentéstartalommal értendőek.
IV.1. Tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és űrjárművek
lezuhanása
IV.1.1. Tűz alatt olyan tűzeset értendő, amikor az égési folyamat (együttesen jelentkező hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében lezajló
oxidációs folyamat) nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik –
vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni
képes.
IV.1.2. Villámcsapás az az esemény, amelynek bekövetkezése esetén
a becsapó villám erő- és hőhatása kárt okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve amikor az épületbe becsapódó villám az épületen belül elhelyezett
biztosított vagyontárgyakban okoz kárt
IV.1.3. Robbanás a gázok, porok vagy gőzök (kivéve robbanóanyagok)
terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás.
IV.1.4. Légi jármű ütközésének minősül, ha a személyzet által irányított légi- és űrjármű, vagy ezek alkatrészei, vagy rakománya a
biztosított vagyontárgyakra zuhan, ütközik.
IV.2. Elemi és katasztrófakárok, valamint ezekhez kapcsolódó
fogalmak meghatározásai és a normál időjárási viszonyok
fogalma
IV.2.1. Szélviharnak, illetve viharnak az olyan károsító esemény minősül, amelyet a biztosított vagyontárgyakban a rendkívül heves
szél rongáló hatása okozott. A szélsebesség meghatározása tekintetében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kockázatviselési helyhez legközelebb található szélsebességet is mérő
állomásának adatai az irányadóak.
IV.2.2. Jégverésnek az olyan roncsolással vagy alakváltozással járó
károsító esemény minősül, amelyet a leesett jégszemek mechanikus hatása okoz.
IV.2.3. Hónyomásnak az olyan károsító esemény minősül, amelyet a
nagy mennyiségben összegyűlt hó statikus nyomása okoz.
IV.2.4. Sziklaomlásnak, kőomlásnak és földcsuszamlásnak az olyan
károsító események minősülnek, amelyet a leomló szikladarabok, kőzetdarabok, okoznak, illetve az elmozduló földtömeg
okoz.
IV.2.5. Ismeretlen építmény, üreg beomlásának az olyan a károsító
esemény minősül, amikor ismeretlen (építési, illetve üzemeltetési
engedélyekben nem szereplő, a biztosított vagy a hatóságok által nem ismert) üregek beomlása miatt a természetes egyensúlyi
állapot külső erőhatás következtében megszűnt és ezért hirtelen
talajelmozdulás, omlás következett be.
IV.2.6. Felhőszakadásnak az olyan károsító eseményminősül, amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű esővíz
rombolással és elöntéssel okoz.
IV.2.7. Ismeretlen jármű ütközése olyan károsító esemény, amely
esetén egy ismeretlen szárazföldi jármű vagy alkatrésze, illetve
rakománya ütközéssel, becsapódással kárt okoz.
IV.2.8. Vízkárnak az a károsító esemény minősül, amikor a természetes
eredetű (nem árvízből vagy vezetékes vízkárból származó) folyékony halmazállapotú víz biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
IV.2.9. Földrengés: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgás.
IV.2.10. Árvíz: az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a
víz árvíz ellen védett területet önt el. Ilyen esemény az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében
keletkező buzgárok és fakadóvizek károsító hatása is.

IV.2.11. Hullámtér: a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti
terület;
IV.2.12. Nem mentett árterület: az árterületnek az a része, amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített közút, vasúti töltés
vagy magaspart között fekszik;
IV.2.13. Normál időjárási viszonyok meghatározása
		 A biztosító a biztosított vagyontárgyak elemi káreseményeire vonatkozóan normál időjárási eseménynek minősíti különösen az
alább részletezett időjárási eseményeket.
IV.2.13.1. a szélsebesség mértéke kisebb, mint 15 m/s.
IV.2.13.2. csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos
intenzitás mértéke a 0,5 mm/perc érték alatti, illetve 24 óra alatt
nem éri el a 30 mm-t.
IV.2.13.3. A szélsebesség, csapadékmennyiség tekintetében kockázatviselési helyhez legközelebb található olyan akkreditált mérőállomások adatai az irányadóak, amelyeke megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak. Ilyen adatoknak minősülnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérőállomásai által rögzített adatok.
IV.3. Vezetékes-vízkár
IV.3.1. Vezetékes-vízkárnak az az esemény minősül, amelyet a biztosított telephelyen, vagy a biztosított helyisége(ke)t magába
foglaló épületben lévő, ivóvíz, szennyvíz vagy csapadék be- és
elvezető vezetékeiből, melegvíz szolgáltató, vagy központi fűtésrendszerekből, klímaberendezésekből, ipari, technológiai
vezetékekből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból,
szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz,
technológiai folyadék vagy gőz okoz. Technológiai folyadéknak
minősülnek például a savak, a lúgok, a különböző oldatok, az
elegyek, az élelmiszeripari termékek, a folyékony szénhidrogének és származékaik, illetve a különböző zagyok, és a hasonló
anyagok.
IV.3.2. Azon vezetékes vízkárok esetén, ahol a kilépő víz nem a biztosított ingatlanban lévő vezetékből, szerelvényből lép ki, de a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt, a biztosító szolgáltatásához
(a jogalap eldöntése céljából) a károkozó felelősség elismerő
nyilatkozata is szükséges, miszerint a kár oka az ő kizárólagos
tulajdonában vagy tulajdonrészében lévő ingatlanon/ingatlanban
keletkezett.
IV.3.3. Tűzoltó berendezés meghibásodása biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzi vízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt következik be a vízkiáramlás. A biztosító
megtéríti az ily módon kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
IV.4. Terrorcselekmény
		 Valamely személy vagy csoport – akár önállóan, akár valamely
csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon
tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok
mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítési szándékát tartalmazza.
		 Terrorcselekménynek minősül továbbá minden olyan magatartás, amelyet az általános közfelfogás annak tekint.
IV.5. Betöréses lopás, rablás és rongálás
IV.5.1. Betöréses lopás: ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:
IV.5.1.1. nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
IV.5.1.2. nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglevő nyíláson (pl. szellőzőnyílás)
keresztül hatolt be;
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IV.5.1.3. zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után a IV.5.1.1, illetve IV.5.1.2. pontokban foglaltak szerint távozott;

IV.5.6. Védelmi szintek betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítás
esetén

IV.5.1.4. álkulccsal vagy zárak felnyitására alkalmas más idegen eszköz
használatával jutott be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen
eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell
igazolnia.

		 A biztosító a kockázatviselési helyen – a biztosítási esemény
bekövetkezésének időpontjában – elengedhetetlenül szükséges
vagyonvédelmi védelmi szintet vár el.

IV.5.1.5. eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a
kulcsokhoz a IV.5.1.1. – IV.5.1.4. pontok szerinti – egy másik
épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe
történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló
rablás útján jutott.
IV.5.2. Amennyiben a vagyontárgyak kizárólag lezárt értéktárolókban
(pl. bútorszéf , faliszéf, páncélszekrény) elhelyezve minősülnek
biztosítottnak, úgy a feltétel vagy külön megállapodás szerinti
biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük a biztosítási
esemény bekövetkezésekor.
		 A káresemény csak akkor minősül betöréses lopás biztosítási
eseménynek, ha az elkövető a kockázatviselés helyére a IV.5.1
pontban meghatározottak szerint hatolt be és ott az értéktárolókat:
IV.5.2.1. feltörte;
IV.5.2.2. álkulccsal vagy zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel felnyitotta;
IV.5.2.3. eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt értéktárolóban tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába
úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte vagy zárak felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
IV.5.2.4. eltulajdonította.
IV.5.3. Értéktárolónak az olyan lezárható tárolóeszköz minősül, amely
a) szimpla vagy dupla acéllemez falú, a két fal között üreggel,
hőszigetelő anyaggal, vagy speciális töltettel ellátott és;
b) a lemezek együttes vastagsága minimum 2 mm és;
c) az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos,
vagy háromtárcsás számkombinációs zárral, illetve elektronikus kódzárral (opcionálisan: kéttollú kulcsos vésznyitási
lehetőséggel) történik és;
d) beépített, vagy alkalmazott – a MABISZ vagy más külföldi
vizsgálóintézet által nem minősített (ajánlott) – zárszerkezete variációszáma nem kevesebb 10.000-nél és kulcsa a zár
nyitott állapotában nem vehető ki a zárból és;
e) épületszerkezeti tartóelemhez rögzített a MABISZ ajánlásában foglaltak szerint, illetve 300 kg tömegig minimum 5.000
N, 300 - 800 kg tömegig minimum 10.000 N feszítő erőnek
ellenálló módon, (az értéktároló súlya is beleértendő) falba,
vagy padozatba oldhatatlan kötéssel rögzítve vagy bebetonozva beépített.
		
Hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül
értéktároló zárnak.
		 Az értéktárolókra meghatározott valamennyi kritériumnak
meg nem felelő fémszekrények vagy egyéb tárolóeszközök
a bennük biztosítható összeg szempontjából bútornak minősülnek.
IV.5.4. Rablás: ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető a kockázatviselési helyen, jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el
a biztosítottól, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy
e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan
vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Rablás az is, ha a
tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz.
IV.5.5. Rongálás: ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint
az azok elhelyezésére szolgáló épületek (építmények) szerkezeti
részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során vagy kifejezett rongálási szándékkal, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

		 A védelmi szintek technikai követelményeit a Z 301, Z 302, Z
303, Z 304, valamint a Z 320 és Z 321 sz. záradékok, az őrzés
védelemre vonatkozókat a Z 137, Z 335 és Z 337 sz. záradékok
tartalmazzák.
		 A védelmi szintek megvalósíthatók a mechanikai és az elektronikai védelmi záradékokban foglaltak alkalmazásával.
		 1. védelmi szint – Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem
		 2. védelmi szint – Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem, vagy
		 Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320.
sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,
		 3. védelmi szint – Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem, vagy
		 Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320.
sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelző
rendszer együttes alkalmazása,
		 4. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem, vagy
		 Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320.
sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelző
rendszer együttes alkalmazása,
		 5. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy
		 Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321.
sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,
		 6. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai
védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelző
rendszer együttes alkalmazása.
		 A Z 320. sz. záradék szerinti helyi jelzésű elektronikai jelzőrendszer alkalmazása kizárólag lakott területen található objektumban elfogadott, amely megfelel a Z 135. sz. záradéknak. A Z 321.
sz. záradék követelményeinek eleget tesznek a Z 322 és a Z 323
záradékoknak megfelelő elektronikai jelzőrendszerek is.

V. Üvegtörésre vonatkozó különös rendelkezések
V.1. Biztosítási esemény, kizárások
V.1.1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezésekben) keletkezett törés- vagy repedéskár.
V.1.2. Kizárások:
		 A biztosító nem nyújt szolgáltatást az alábbi esetekben:
V.1.2.1. az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással
(kagylótöréssel) keletkezett károkat;
V.1.2.2. a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat, de megtéríti az üveg pótlását akadályozó szerelvények
(pl. védőberendezések, belső zárak) le- és visszaszerelési
költségeit, az üvegkárra meghatározott biztosítási összegnek megfelelő limitösszegen belül;
V.1.2.3. a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott
üvegekben keletkezett további károkat;
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V.1.2.4. a padlózatba épített üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok
üvegezésében, neonokban és más fényforrásokban keletkezett
károkat;
V.1.2.5. azokat az üvegkárokat, amelyek az épületek javítási, karbantartási, illetve építési, állványozási munkái során keletkeztek;
V.1.2.6. szolárium berendezések üvegezésében keletkezett károkat.

V.4.2. A biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének
20%-áig terjedő mértékben megtéríti:
V.4.2.1. a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosított azon igazolt
kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása
vagy enyhítése érdekében szükségszerűen merültek fel;
V.4.2.2. a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit.

V.2. Biztosítási módozatok
V.2.1. Épületérték alapú üvegtörés biztosítás: azon épületek (építmények) üvegezései biztosíthatók ezen a módon, amelyeknél az
épület, illetve építmény is biztosított a biztosítónál, és az üvegfelületek összege nem haladja meg az épület nettó területének
25%-át. A biztosítás díját a biztosító az épület (építmény) biztosítási összege alapján határozza meg. A biztosítási szolgáltatások összegének felső határa a biztosítási időszak alatt (1 év) a
telephelyen biztosított épület (építmény) biztosítási összegénak
a 2%-a.
V.2.2. Rögzített limitösszegű üvegtörés biztosítás biztosított és nem
biztosított épületek üvegezésére is köthető. Rögzített limitös�szegű üvegtörés biztosítás esetén a szerződő által megadott
biztosítási összeg erejéig biztosítottak a kockázatviselési helyen
található üvegfelületek. A biztosítási összeg egyben az éves
szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almódozatot
esetén az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.
V.2.3. Különleges üvegek biztosítása biztosított vagy nem biztosított
épületek üvegezésére köthető. Különleges üvegek biztosítása esetén a szerződő által megadott biztosítási összeg erejéig
biztosítottak a kockázatviselési helyen található üvegfelületek. A
biztosítási összeg egyben az éves szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almódozat esetén az alulbiztosítottságot nem
vizsgálja.
V.3. Biztosítható vagyontárgyak

VI. Irodai elektronikus berendezések biztosítására
vonatkozó különös rendelkezések
		 Jelen feltételek értelmében a biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettsége kiterjed a biztosított vagyontárgyakra, amennyiben
azok a kockázatviselés helyén a VI.1. pont szerinti biztosítási
események valamelyikének következtében megsérülnek vagy
megsemmisülnek.
VI.1. Biztosítási események, a kockázatviselés helye
VI.1.1. A biztosító az előre nem látható, hirtelen bekövetkező és nem
szándékosan okozott sérülések vagy megsemmisülés okozta
azon károkat is megtéríti, – eltérően a III. fejezetben foglaltaktólmelyek a következő okok miatt keletkeztek:
VI.1.1.1. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még
akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatásai (pl. indukció, influencia);
VI.1.1.2. kezelési hiba, figyelmetlenség, enyhe fokú gondatlanság;
VI.1.1.3. külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés);
VI.1.1.4. összeroppanás (implózió) vagy a nyomáshiány egyéb hatása;
VI.1.1.5. üveg alkatrészek törése.

		 Biztosítható üvegszerkezetek a V.2.1. és V.2.2. pont szerint:
– külső és belső nyílászárók, portálok egyrétegű (maximum 10
mm vastag), vagy két- vagy több rétegű, légréssel ellátott
hőszigetelő üvegezése;
– külső üvegburkolatok;
– üvegtetők;
– szerkezetileg beépített üveg épületszerkezetek (térelválasztók, korlátok);
– épülethomlokzatra szerelt síküveg reklám- és cégtáblák
(neon- és fényreklámok nem).

		
A biztosító a VI.1.1.1. és VI.1.1.2. pontokban felsorolt események következtében keletkezett károkat csak abban az
esetben téríti meg, ha a károk szemrevételezéssel, segédeszközök nélkül felismerhetők.

		 Az alábbi üvegtípusokból, maximum 10 m2 táblaméretig:
– sík- katedrál-, és drótüveg;
– plexi vagy polikarbonát;
– tükrök, fényvisszaverő üvegek;
– felületkezelés nélküli, vagy homokfúvott, savval maratott
(homályosított) vagy minta nélküli felülettel;
– speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla).

VI.1.3. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a
próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre
kész vagy – ha ez előírás – a formális és a tényleges átvétel is
megtörtént. Ha egy berendezés üzemképes telepítése megtörtént, akkor a biztosítási fedezet a tisztítás, karbantartás vagy
üzembe helyezés időtartama alatt is fennáll, ha e tevékenységet
a kockázatviselési helyen belül a telepítés helyén végzik.

		Csak különleges üvegek biztosítása köthető (V.2.3. szerint) az
alábbi üvegszerkezetek esetén:
– üvegházak és télikertek üvegezése;
– üvegpultok, vitrinek, zuhanyfülkék, akváriumok, terráriumok
üvegezése;
– napenergia átalakító berendezések üvegezése;
		 illetve üvegtípusok esetében:
– 10 m2 táblaméretnél nagyobb felületű, vagy 10 mm-nél vastagabb egyrétegű üvegezések;
– többrétegű, ragasztott biztonsági üvegezések;
– ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévő díszüvegezések, üvegfestmények és mozaikok;
– homokfúvással vagy savmaratással mintázott üvegek;
– az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrő, biztonsági és egyéb fóliák.
V.4. Biztosítási szolgáltatás
V.4.1. A biztosító a biztosítási összegen belül az üveg cseréjének költségeit fizeti meg.

VI.1.2. A kockázatviselés helye: a biztosítási szerződésben megjelölt
ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A
biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben feltüntetett
berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén
üzemkész állapotban vannak elhelyezve (telepítve).

VI.2. Biztosítható vagyontárgyak
		 A biztosító megtéríti az alábbi – a kockázatviselés helyén található, a berendezés vagyoncsoportban tűzkárokra is biztosított
– összes irodai berendezésben keletkezett – a V.1. biztosítási
események által okozott károkat, azok új értéke alapján, együttesen meghatározott biztosítás biztosítási összegig.
		
Az irodai elektronikus berendezések abban az esetben biztosíthatóak, amennyiben egy adott, biztosítani kívánt berendezés új értéke 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
VI.2.1. irodatechnikai berendezések: asztali számológépek, fénymásolók, írásvetítők, projektorok;
VI.2.2. távközlési berendezések: telefonok a mobil- és okostelefonok
kivételével, telefon alközpontok, telefaxok, üzenetrögzítők, fixen
telepített rádiótelefonok, CB-rádiók;
VI.2.3. híradástechnikai, szórakoztató elektronikai berendezések: televízió és rádiókészülékek, tunerek, erősítők, equalizerek, CD-,
DVD, blueray leátszók, hangsugárzók, videórekorderek és lejátszók, műholdvevők beltéri egységei;
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VI.2.4. számítógépek, ide értve a kockázatviselés helyén található hordozható berendezéseket is (kivéve a táblagépeket /tablet/ és a
GPS készülékeket), az adatfeldolgozó berendezések és rendszereik, az ezekhez tartozó periféria egységekkel, szünetmentes
áramforrások;
VI.2.5. légkondicionáló berendezések;
VI.2.6. pénztárgépek, kártyaleolvasó terminálok, vonalkód olvasók;
VI.2.7. biztonságtechnikai berendezések, elektronikai behatolás jelző-,
videó megfigyelő és rögzítő rendszerek.
VI.3. Kizárások
		
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:
a) bármilyen fajta kép-, hang- és adathordozó, valamint rajtuk tárolt információkra;
b) számítógépek egységein, tárolóin levő adatokra és
programokra;
c) az üzemeltetési előírások szerint rendszeresen cserélendő alkatrészekre (pl.: mintázóés papírtovábbító
hengerek, szűrők), valamint nem alkatrésznek minősülő kellékanyagokra (pl.: festékszalagok, festékkazetták,
akkumulátorok, filmek, papírok, textil- és műanyag bevonatok);
d) üzemi és segédanyagokra (pl.: kontaktanyagok, hűtőanyagok, kenőanyagok, tisztítószerek);
e) azokra a károkra, amelyek üzemi segédanyagok kiömlése, szivárgása stb. következtében keletkeztek, kivéve a
tűz- és robbanáskárokat;
f) az olyan károkra, melyek az elektronikus berendezésekben, számítógépekben üzemidőn kívül, hibás, elégtelen
vagy hiányos klimatizálás következtében adódtak.
		 A biztosító nem téríti meg továbbá:
g) azokat a többletköltségeket, amelyek a helyreállítás során elvégzett módosításból, átalakításból vagy korszerűsítésből erednek;
h) ideiglenes javítás költségeit;
i) készenléti költségeket (karbantartási, javítási szerződések átalánydíját).
VI.4. Biztosítási szolgáltatás
VI.4.1. A biztosított berendezéseknek a VI.1.1.1. – VI.1.1.3. pontok
szerinti biztosítási események miatti totálkára – a I.6.4.2.
pontjában foglaltaktól eltérően – az új berendezés első
üzembe helyezését követő 6. hónap után káridőponti (avult)
értéken kerül megtérítésre. A káridőponti (avult) érték minimális összege – függetlenül az életkortól és a használtság
fokától – a káridőponti új érték 30%-a.
VI.4.2. Javítással helyreállítható berendezéseknek korábbi, üzemképes
állapotában való helyreállításnak költsége kerül megtérítésre,
amely magába foglalja a javítási költségeket és a leszerelési, beszerelési, szállítási (kivéve a légi fuvar) és vámköltségeket. Ha
a helyreállítást a biztosított saját maga végzi, akkor csak ennek
önköltsége kerül megtérítésre, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg egy szakszolgáltató által történő helyreállítás költségét.
		
Az irodai elektronikus berendezések tekintetében a biztosító szolgáltatásának felső határa (kártérítési limit) 500.000 Ft
berendezésenként.

VII. Szállítmánybiztosításra vonatkozó különös
rendelkezések
		 A biztosítási szerződés megköthető a biztosított saját tulajdonú
vagy bérelt, illetve általa bizományba vagy javításra átvett készleteknek (I.1.3.) saját tulajdonú gépjárművel történő rendszeres
szállítási tevékenységére (ideértve ezen vagyontárgyaknak bérelt, vagy a biztosított alkalmazottainak tulajdonát képező gépjárművel történő szállítását is), ha az a biztosított megbízása
alapján történt.

VII.1. Biztosítási események
VII.1.1. Ezen almódozat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).
		 A biztosító a szállítási tevékenység során – a kockázatviselés
időtartama alatt – az előre nem látható és hirtelen bekövetkező
sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg,
melyek az alábbi biztosítási események miatt keletkeztek:
VII.1.2. tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és űrjárművek lezuhanása a
VARVF IV.1. meghatározásai szerint;
VII.1.3. a VARVF IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4. és IV.2.6. pontjainak meghatározásai szerint elemikárnak minősülő események;
VII.1.4. a szállítóeszközt ért baleset;
VII.1.5. hidak vagy más építmények beomlása;
VII.1.6. a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállítóeszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülés, törés;
VII.1.7. rablás, a lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a leállítást követően lezárt szállítóeszközzel együtt
történő eltulajdonítása.
VII.2. Biztosítható vagyontárgyak, biztosítási összeg
VII.2.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben meghatározott olyan vagyontárgyakra terjed ki, melyek a „készletek”
(I.1.3.) vagyoncsoportokba sorolhatók, a fuvarozásból jogszabály alapján nincsenek kizárva, és nem sorolhatók a következő termékcsoportok valamelyikébe:
a) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok;
b) öngyulladásra hajlamos anyagok;
c) tartálykocsiban szállított áruk;
d) készpénz és értékpapírok, valamint értékkészletek
(I.1.4.2. – I.1.4.7.)
e) műértékkel bíró vagyontárgyak;
f) hangszerek;
g) dohányáruk;
h) szőrmeáru;
i) fegyverek;
j) szerszámok, munkaeszközök.
		
A biztosítás nem terjed ki a szállítóeszközben keletkezett
károkra.
VII.2.2. A biztosítási összeg a megnevezett szállítóeszközön a biztosítási
időszakon belül előforduló maximális szállítmányérték. Több jármű esetén az egyes csúcsértékek összege képezi a szerződés
szerinti teljes biztosítási összeget. A szállítmányérték a szállítmány számla szerinti értékének és a szállítás során felmerülő
költségeknek összege. Számla hiányában a biztosítási összeget
a szállított vagyontárgyak új értékének figyelembevételével kell
meghatározni (lásd: I.2.1.1.).
VII.2.3. A szerződőnek (biztosítottnak) minden egyes szállítmányt a
biztosított gépjárműhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállítóvagy fuvarlevél tömbbe be kell vezetni az alábbi adatok feltüntetésével: dátum, áru megnevezése, darabszám, ill. tömeg, az áru
értéke, valamint a szállítási cím. Kár esetén a biztosító kérésére
a teljes szállító-, ill. fuvarlevéltömb bemutatandó.
VII.2.4. A biztosító a fuvareszközönként kifizethető biztosítási szolgáltatási kötelezettségét a teljes biztosítási időszak (egy év)
alatt 5 millió Ft összegben korlátozza.
VII.3. A kockázatviselés időbeni és területi hatálya
VII.3.1. A jelen feltételek szerint biztosított szállítási tevékenységre a biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, amikor
az áru, a szállítás haladéktalan megkezdése céljából a járműbe
berakásra kerül, tart a szállítás rendes ideje alatt, és abban az
időpontban végződik, amikor a rendeltetési helyen, az árunak a
járműből történő haladéktalan kirakodása befejeződik.
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VII.3.2. A biztosítás szünetel a szállítás ideje alatt, ha a gépjármű – nem a
szállítással közvetlenül összefüggő tevékenység végzése céljából – őrizetlenül marad. Az őrizetlen gépjárműben történő tárolás
jelen feltétel alapján raktározásnak minősül, így annak ideje alatt
a biztosítási védelem szünetel.
VII.3.3. A kockázatviselés területi hatálya Magyarországra terjed ki.
VII.4. Biztosítási szolgáltatás
VII.4.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a következő költségeket téríti meg:
VII.4.1.1. azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított (szerződő) a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és a
kár enyhítése érdekében indokoltnak tartott. A ráfordítások és
a biztosítási szolgáltatás együttes összege nem haladhatja
meg a szállítmányra megállapított biztosítási összeget, kivéve, ha a ráfordítások a biztosító utasítására történtek;
VII.4.1.2. a kár összegének megállapításához szükséges költségeit,
amennyiben a biztosító megtéríteni köteles a biztosítási esemény okozta károkat;
VII.4.1.3. a javítással, pótlással kapcsolatban szükségessé vált igazolt
többlet fuvarozási költségeket, amennyiben – előzetes bejelentés alapján – ezen költségek indokoltságát a biztosító elismeri;
VII.5. A szolgáltatási igény érvényesítéséhez az alábbiakban felsorolt
okmányok bemutatása is szükséges:
VII.5.1. a szállított árura vonatkozó eredeti szállítólevél és eredeti
áruszámla vagy a szállítást tanúsító egyéb eredeti okmányok;
VII.5.2. az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására
szemlejegyzőkönyv, szakértői jelentések, a tényleges kár ös�szegét tételes részletezésben feltüntető kárszámlák, a kárral
kapcsolatos költségekre vonatkozó számlák, amennyiben a
kárfelmérést – a biztosító hozzájárulásával – harmadik személy
végezte.
VII.6. A lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása
biztosítási események (VII.1.7. pont) bekövetkezése miatti
szállítmánykárokat csak abban az esetben téríti meg a biztosító, ha:
– a szállító gépjármű szilárd tetővel/felépítménnyel rendelkezett;
– a gépjárművet lezárt állapotban parkolták le;
– a gépjármű rendelkezett gyárilag beépített, vagy MABISZ által ajánlott, működőképes riasztó berendezéssel,
amelyet a jármű leállítása után aktív állapotba helyeztek;
– a biztosított szállítmányt a gépjármű utas- vagy rakterében, kívülről nem látható módon tárolták;
– a gépjármű feltörése vagy eltulajdonítása bizonyíthatóan
reggel 4 és este 10 óra között történt, kivéve, ha a lezárt
szállító járművet lezárt, szilárd falazatú és tetőzetű helyiségben parkolták le.

VII.8. Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól,
amennyiben a káresemény
VII.8.1. azért következett be, mert a szállítmány fuvarozására alkalmatlan volt vagy a szállítóeszköz túlterhelték;
VII.8.2. azért következett be, mert az áru és a raktér sajátosságainak megfelelő rögzítés nem történt meg;
VII.8.3. a szükséges csomagolás hiányossága miatt keletkezett be,
ideértve a sértetlen külső burkolaton, csomagoláson belüli
tartalomhiányt is.

VIII. Üzemszünet biztosításra vonatkozó különös
rendelkezések
		 A biztosító a jelen almódozatra is megkötött biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti azokat a
biztosított üzemszüneti veszteségeket, amelyek a feltételben
részletezett üzemszüneti biztosítási események bekövetkezése
miatt üzemszünet tartalma – legfeljebb azonban a biztosító által
vállalt fedezeti tartam – alatt keletkeztek.
VIII.1. Üzemszüneti biztosítási események
VIII.1.1. Ezen almódozat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).
		 Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szünetelése, ha annak oka
valamely alábbi – a tűz és elemi károk, valamint betöréses lopás
és rablás kárként (VARVF IV. fejezet) definiált fogalmak , mint –
alábbi kockázatokkal összefüggő biztosítási esemény:
– tűz alapkockázatok (IV.1.);
– elemikár kockázatok (IV.2.);
– vezetékes vízkockázatok IV.3.);
– betöréses lopás, rablás és rongálás (IV.5.1., IV.5.4., IV.5.5.);
		 amennyiben a biztosított a biztosítási esemény időpontjában,
az üzemszünettel érintett kockázatviselési helyre vonatkozóan
rendelkezik a biztosítónál az üzemszünetet okozó eseményre
vonatkozó – érvényes és hatályos – tűz- és elemi károk, vagy
betöréses lopás és rablás biztosítással.
VIII.1.2. A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll be, ha a VIII.1.1.
pontban meghatározott üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt a káreseménykor hatályos Vagyonőr biztosítás alapján
megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű
vagy mértékű, hogy a biztosított az üzemmenet szüneteltetésére
kényszerül.
VIII.2. Üzemszüneti veszteség

		
A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

VIII.2.1. Üzemszüneti veszteség az üzemszünet következtében, a biztosító által vállalt üzemszüneti időtartamán belüli (a továbbiakban:
fedezeti tartam), annak tényleges, de legfeljebb az üzem újraindításához szükséges optimális időtartamára eső elmaradt (ki nem
termelt) nyereségnek és az állandó (fix) költségeknek az összege, levonva belőle a megtakarított (fel nem merült) költségeket.

VII.7.1. a szállítmány penészesedése, erjedése, belső romlása, illetve amelyeket rovarok, azok lárvái és rágcsálók okoztak,
kivéve, ha az ilyen kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;

VIII.2.2. Jelen feltétel tekintetében elmaradt üzemi nyereségnek minősül
az a nyereség, amelyet a biztosított zavartalan üzemmenet esetén elért volna az üzemszünet ideje alatt, a biztosítási összeg
meghatározásánál figyelembe vett teljesítménnyel.

VII.7.2. öngyulladás, tűz vagy robbanás következtében keletkeztek
amiatt, hogy a szállítmány – a biztosítható vagyontárgyakon
kívül – öngyulladás-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat is tartalmazott;

		 Üzemi nyereségnek tekintendő az az összes bevétel, amely
tartalmazza a biztosított üzemben a gyártásból, kereskedelemből és egyéb szolgáltatásból keletkező forgalmi bevételeket, a
félkész- és késztermékek állományváltozását, az aktivált saját
teljesítményeket és egyéb üzemi bevételeket – levonva belőle a
változó és állandó költségeket.

VII.7. Kizárások

VII.7.3. a szállítmány sajátos természete miatt keletkeztek (különösen: kiszáradás, apadás, súlyveszteség), kivéve, ha az ilyen
kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;

VIII.2.3. Állandó (fix) költségek azok a szükséges ráfordítások (pl.: munkabérek, illetmények, bérleti díjak, közüzemi díjak stb.), amelyekre a számviteli törvény költségelszámolási szabályai vonatkoznak és amelyeket a biztosítottnak az üzemszünet tartama alatt
okvetlenül ki kellett fizetnie annak érdekében, hogy a helyreál-
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lítás után az üzemeltetés újraindítását – a káresetet megelőző
állapotnak megfelelő keretek között – mihamarabb lehetővé tegye vagy amelyek megfizetésére az üzemszünet tartama alatt
köteles.

VIII.7.3. A biztosító biztosítási szolgáltatási előleg fizetésére nem vállal
kötelezettséget.

VIII.2.4. Változó költségek alatt azokat a költségeket értjük, amelyek az
üzemeléssel szorosan összefüggenek, azaz az üzemszünet következtében elmaradnak vagy csökkennek. Ide tartozik különösen az üzemszünet időtartama alatt nem használt berendezések
kopásnak kitett részeinek amortizációja.

VIII.8.1. A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket,
amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:
a) készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve az üzletmenettel kapcsolatos okirat, számlák
és hasonlók megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
b) tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok, mágneslemezek és egyéb adathordozók, valamint szoftverek
megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
c) a biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségek
azon részét, amely az alábbi okok miatti üzemszüneti
tartam meghosszabbodás miatt keletkezett, ide értve az
üzemszünet ezen okok miatti kiterjedését a biztosítási
eseménnyel nem érintett üzemi működésre is;
d) az üzemszünet alatt bekövetkezett rendkívüli, nem biztosítási eseménynek minősülő események vagy körülmények;
e) az üzem bővítése vagy olyan felújítások miatt, amelyeket
a biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás
során vezettek be;
f) hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
g) a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódása tulajdoni,
birtoklási, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve
peres ügyek lebonyolítása vagy egyéb hasonló események miatt.

VIII.3. Fedezeti tartam
		 A biztosító üzemszünettel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában
kezdődik és a biztosítási szerződésben megjelölt fedezeti tartamig tart. A fedezeti tartam 3 hónap.
VIII.4. A biztosítási díj kiszámításnak alapja
VIII.4.1. A biztosítási díj számításának alapja az éves üzemi nyereség és
az állandó (fix) költségek összege, amelyet a biztosított az üzemszünet nélkül elért volna. A biztosított az ajánlattétel során ezen
adatokat a biztosító részére köteles átadni.
VIII.4.2. Amennyiben a biztosított üzem veszteségesen üzemel, úgy a
biztosítási díj számításának alapja az üzemszünet ideje alatt is
felmerülő állandó (fix) költségek és az üzem által üzemszünet
nélkül kimutatható veszteség egyenlege.
VIII.4.3. A fenti adatokat a tárgyévet megelőző év tényadatai, valamint a
tárgyév tervadatai figyelembevételével kell meghatározni.
VIII.5. Önrészesedés
		
A biztosított biztosítási eseményenként figyelembe vett önrészesedése 2 napi üzemszünetre számított biztosítási szolgáltatási összeg.
		 A biztosítási szolgáltatási összegből a biztosító a szerződés
szerinti önrészesedéses időtartamra eső üzemszüneti veszteségeket levonja.
VIII.6. Biztosítási szolgáltatás
VIII.6.1. A biztosító a biztosítási összegen belül megtéríti a tényleges
üzemszünet tartamára, de legfeljebb a fedezeti tartamra megállapított elmaradt üzemi nyereséget és az állandó (fix) költségeket.
VIII.6.2. A biztosítási szolgáltatási összeg meghatározásánál a biztosító
figyelembe veszi azokat az objektív körülményeket (különösen:
a piaci helyzet, az értékesítési lehetőségek, szezonális ingadozások, üzemi körülmények változása), amelyek az üzemmenetre
hatással lettek volna, ha nem következik be üzemszüneti kár.
VIII.6.3. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek
nem szolgálnak bizonyítékul az elmaradt üzemi nyereség, illetve
az állandó (fix) költségek tényleges mértékére.
VIII.6.4. Alulbiztosítás esetén, amennyiben a biztosítási szerződésben
meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint a tényleges
üzemszüneti veszteségek alapján a fedezeti tartamra számított
teljes biztosítási összeg, a biztosító ennek az aránynak megfelelő
mértékben téríti meg a tényleges üzemszüneti veszteségeket.
VIII.7. A biztosítási szolgáltatás kifizetése
VIII.7.1. A biztosító az üzemszüneti veszteségek alapján megállapított
biztosítási szolgáltatási összeget annak megállapítását követő
15 napon belül fizeti ki.
VIII.7.2. A biztosító az üzemleállást követő 30 nap után – a biztosított
kérésére – a várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) biztosítási szolgáltatási összeg 80%-ának
erejéig kárelőleget folyósíthat a végleges biztosítási szolgáltatás
terhére. A biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti veszteségei
alapján határozza meg a minimális biztosítási szolgáltatási ös�szeget. Amennyiben a minimális biztosítási szolgáltatási összeg
a 30 nap letelte előtt is meghatározható, akkor a biztosított ennek megfelelően kérheti az előleg kifizetését.

VIII.8. A biztosító szolgáltatásának korlátozása, kizárása

VIII.8.2. A biztosító nem téríti meg továbbá:
a) azt az elmaradt üzemi nyereséget, amelyet a biztosított
üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem ért volna el;
b) azokat az állandó (fix) költségeket, amelyeket a biztosított
üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem gazdálkodott volna ki;
c) azt az áruértékesítésből remélt nyereséget, ha az értékesítés
a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem lett volna
lehetséges;
d) azokat a ráfordításokat (költségeket), amelyekből a biztosítottnak fedezeti tartamon túl is haszna származik, illetve
amelyekkel a nem biztosított költségeket fedezi;
e) az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek a biztosítási
szerződésben meghatározott önrészesedést nem érik el;
f) szerződésekből fakadó olyan büntető jellegű intézkedések,
költségeit, biztosítékokat (kötbér, bírság, duplán visszajáró
foglaló, késedelmesen szállított áru átvételének megtagadása stb.) vagy kártalanításokat, amelyek a gyártási és/vagy
szállítási határidők be nem tartása vagy egyéb átvett kötelezettségek miatt a biztosítottat terhelik;
g) bármilyen fajtájú adót, vámot, illetéket;
h) az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok; az üzemanyagok
megvételére történő kiadásokat, ha azok nem az üzemfenntartást szolgálják;
i) olyan nyereségeket és költségeket, amelyek nincsenek ös�szefüggésben az üzemmenettel, pl.: tőkebefektetés, spekulációs és ingatlanügyletek.

IX. Vállalkozói Assistance szolgáltatás feltételei
		 A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) vállalja, hogy
az év minden napján a +36 1 458 4452-es telefonszámán 0–24
óráig fogadja a biztosított telefonhívását, és a lehetőségek
szerint a legrövidebb időn belül információt nyújt, iparos munkát
szervez és átvállalja ennek költségeit a II. pontban leírtak szerint.
		
A biztosító közreműködője a Vállalkozói Assistance szolgáltatás tekintetében: az Europ Assistance Magyarország Kft. – Cg.
01-09-565790, 1134 Budapest, Dévai u. 26–28. – (EAHUN), as�szisztenciaszolgáltatást nyújtó társaság.
		 A biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos szolgáltatást működtet.
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IX.1. Információs és döntéstámogató szolgáltatás
		 A biztosító vállalja, hogy a biztosított számára lehetőség szerint
az alább felsorolt szolgáltatások tekintetében az ár, teljesítési
határidő, illetve minőség kategóriákban telefonon információt ad
és alternatívákat kínál:
– gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi
felülvizsgálat;
– épület felújítással kapcsolatos különféle szakipari munka;
– sofőr szolgálat;
– gyermek megőrzés, babysitter szolgáltatás;
– rendezvény szervezés, hostess közvetítés;
– munkaerő kölcsönzés;
– szállítmányozás (rendszeres), szállítás (alkalmi), költöztetés;
– oktatás, továbbképzés;
– biztonságtechnikai szolgáltatás;
– épülettakarítás;
– értékbecsIés;
– idegen nyelvű dokumentumok fordítása;
– könyvvizsgálat;
– raktározás;
– futárszolgálat;
– utazási információk;
– kultúrális és szabadidő információk.
IX.2. Vészelhárítási szolgáltatás
IX.2.1. Vészhelyzet biztosítási esemény
		 Vészhelyzet, ha egy váratlan külső mechanikai hatás vagy a biztosított épület épületgépészeti berendezéseinek meghibásodása
következtében olyan helyzet alakul ki, amely sürgős beavatkozást kíván a további károk, illetve balesetveszély megelőzése érdekében és amelyek esetén a IX.2.2. pontban felsorolt szakipari
tevékenységekkel elháríthatóak.
		
Nem minősül azonban vészhelyzetnek a lapos tető szigetelés hiányossága miatti beázás.
		 Vészhelyzet esetén a biztosító a lehető legrövidebb időn belül
iparost küld a helyszínre. A vészhelyzet elbírálása a biztosító koordinátorának jogosultsága az ügyfél helyzetismertetése alapján.
IX.2.2. A biztosító az alábbi általános szakipari munkákban vállal
vészelhárítási szolgáltatást
– víz- és gázvezeték szerelés;
– zárjavítás;
– dugulás elhárítás;
– villanyszerelés;
– tetőjavítás;
– üvegezés.
IX.2.3. Vállalt költségek
		 A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit a biztosítási kötvényben megjelölt összeg erejéig:
– kiszállási díj,
– munkadíj,
– anyagköltség
tekintetében.
		 A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, melynek célja a vészhelyzetet megelőző
állapot helyreállítása. Vészelhárítás esetén, ha a felmerülő költségek meghaladják a biztosítási kötvényben megjelölt összeget,
a plusz költség minden esetben a biztosítottat terheli.
IX.3. Szakiparosok ajánlása
		 Vészhelyzeten kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl a biztosító a fenti ágazatokhoz tartozó
iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállás,
munkadíj, anyag költség) a biztosítottat terheli. Ha ezen munkák
elvégzése egy, a biztosított Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítási szerződése szerinti biztosítási esemény miatt vált szükségessé, a biztosító a feltételek szerint biztosítási szolgáltatást
nyújt.

X. Kiegészítő biztosítások
		 A szerződő által választható kiegészítő biztosításokra a Generali
Biztosító Zrt. alábbi, jelen fejezetben felsorolt biztosítási feltételei
vonatkoznak.
		 Tekintettel arra, hogy az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő
biztosítást a biztosító az alapbiztosítással (Vagyonőr biztosítás)
azonos kötvényszámon tartja nyilván, így a biztosító a díjfizetés
módjától függően a szerződő részére megküldött – az alapbiztosítás és kiegészítő biztosítás díját együttesen tartalmazó –
díjnyomtatványon (csekk, díjbekérő) az alapbiztosítás kötvényszámát és az alapbiztosítás módozati megjelölését alkalmazza.
Figyelemmel arra, hogy a folytatólagos biztosítás díj az alapbiztosítás díjával együttesen fizetendő, a biztosítási díj megfizetésének elmaradása esetén az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítási szerződés is megszűnik. A biztosító kockázatviselése és a
kiegészítő biztosítási szerződés az alapbiztosítás bármely okból
történő megszűnésével egyidejűleg megszűnik.
		 A kiegészítő biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak
végére 30 napos határidővel felmondhatják.
		 Kiegészítő biztosítási feltételek:
– Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei
(KMÁSF/02014)
– Baleseti kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítás különös
feltételei (KBKNT/02014)
– Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra
vonatkozó biztosítás különös feltételei, lineáris térítéssel
(KBROK/02014)
– Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei
(KBHAT/02014)
– Csonttörésre vonatkozó biztosítás különös feltételei
(KBCST/02014)
– Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF)
– Vállalkozói jogvédelmi biztosítás különös feltételei (VJOGV)

XI. A szerződés megszűnése a díjfizetés elmaradása
esetén
XI.1. A biztosítási szerződés a díj esedékességétől számított 60.
nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem
fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem
érvényesítette. Amennyiben a szerződő az esedékes díjat teljes
egészében nem, azonban annak valamely részét megfizette és
az így díjjal fedezett időszak az esedékességet követő 60. napot
követő időpontra esik, úgy a szerződés a díjrendezettség utolsó
napjával szűnik meg.
XI.2. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja a
szerződés megszűnése előtt, úgy hogy ennek a körülménynek a
közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja. Amennyiben a szerződő a díjfizetéssel késedelembe esik,
és a biztosító a díj bírósági úton történő érvényesítését kezdeményezi, úgy az adott biztosítási időszak végéig számított
díj egyösszegben esedékessé válik.
XI.3. A díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződést a
biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A
biztosító köteles a díjkülönbözet visszafizetésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszűnt szerződés törléséről a
biztosító nem küld külön írásbeli értesítést, azonban a kockázatviselésének megszűnéséig járó díjat követelheti.
XI.4. A biztosító díjfizetési késedelem esetén külön póthatáridő
kitűzésére nem köteles.

XII. Jelen feltételnek (VARVF) a Polgári Törvénykönyvtől
lényegesen eltérő rendelkezései
		 Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza a VARVF különös feltételeinek azon rendelkezéseit, amelyek a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek.
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XII.1. A biztosító kockázatviselése jelen feltétel I.1.3.2. pont rendelkezései alapján árvíz és földrengés, kockázatoknál várakozási időt
köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 30
nap.
		 A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt ezen biztosítási eseményekre nem terjed ki. A rendelkezés részben eltér
a Ptk. 6:445. §-ának rendelkezéseitől, mivel a kockázatviselés
nem egy időpontban kezdődik meg minden kockázat tekintetében.
XII.2. Jelen feltétel XI. fejezetének szabályai lényegesen eltérnek a
Ptk. 6:447. § (1) bekezdésétől és 6:449. §-ában foglaltaktól, a
díj-nemfizetés jogkövetkezményei, a biztosító eljárása és a póthatáridő tűzésére vonatkozó szabályok tekintetében.
XII.3. A KF 111 Idegen Készletek biztosítására vonatkozó rendelkezései eltérnek a Ptk. 6:459. § rendelkezéseitől, mivel kizárólag azon
részét téríti ezen feltétel alapján a biztosító a kárnak, amelyre
más biztosító nem nyújt szolgáltatást.

XIII. 2014. március 15-e előtt tett biztosítási ajánlat alapján
létrejött szerződések módosítása
		 A 2014. március 15-e előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés – módosító biztosítási ajánlattal történő – módosítása esetén szerződő felek megállapodnak, hogy a
biztosítási szerződést teljes egészében a 2014. március 15-ével
hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezik.
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Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához

		 Amennyiben a felek a jelen külön feltételekben, vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket alkalmazni rendelik, úgy a külön
feltételek és záradékok rendelkezései a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
		 A biztosítási védelem csak abban az esetben terjed ki a külön
feltételekben vállalt kockázatokra, ha az ajánlaton ezt a szerződő
megjelölte. Ha külön feltétel eltérően nem rendelkezik, a külön
feltételben vállalt kockázatokra a biztosítási szerződési feltételek
egyéb rendelkezései megfelelően irányadók.
		 A Záradékokban foglalt rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben az adott záradék számát az ajánlaton a
szerződő megjelölte. Ha a záradék eltérően nem rendelkezik, a
biztosítási szerződésre a biztosítási szerződési feltételek egyéb
rendelkezései is megfelelően irányadóak.

I. Külön feltételek
		 KF 100. sz. külön feltétel
Kármentességi engedmény alkalmazása
1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra,
hogy az alábbiakban részletezett módon és mértékben kármentességi díjengedményt nyújt a szerződőnek.
2. Az engedmény szempontjából kármentesnek minősül az a szerződés, amelynél a biztosítási időszakon (1 év) belül a biztosító
részéről kárráfordítás nincs. Kárráfordítás alatt a biztosító a vizsgált biztosítási időszak alatt bejelentett károk kifizetésének és
tartalékolásának összegét érti.
3. Az engedmény mértéke növekszik az egymást követő kármentes
évek után, maximum 20%-ig. Az első kármentes év után: 10%,
a második után 15%, a harmadik és az azt követő kármentes
évek után 20%. A számítás alapja a szerződés engedményekkel
(kivéve a kármentességi engedményt) csökkentett (nettó) díja.
4. A kármentességi engedmény mértékének megfelelő összeggel a
biztosító a következő biztosítási év fizetendő díját csökkenti.
5. Amennyiben egy biztosítási időszakban kárráfordítás történt, a
következő kármentes időszak elteltéig a szerződő nem jogosult
a kármentességi engedményre. A kármentes időszak után első
szintű engedmény (10%) adható újra és mértéke a 3. pont szerint
növekszik.
		 KF 107. sz. külön feltétel
Kirakatszekrények biztosítása
1. Jelen külön feltétel alapján – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási fedezet kiterjed a VARVF szerint biztosított kereskedelmi egységhez tartozó kirakatszekrényekben
és a bennük elhelyezett készletekben (VARVF I.1.3.) keletkezett
károkra. Jelen külön feltétel alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás kiterjed a kirakatszekrény üvegezésének töréskáraira is.
2. Kirakatszekrény minden olyan, az áruk bemutatására szolgáló
lehatárolt térrész, amely az üzlettől elkülönülten, attól távolabb
vagy az üzlet külső határoló falán helyezkedik el és az üzlettel
nem képez egy légteret. Kirakatszekrénynek minősülnek azok a
kirakatok is, amelyek az üzlettel egy légteret képeznek, de a bennük elhelyezett árukészlet az üzletre előírt védelmi rendszeren
kívül helyezkedik el (pl.: a bolt belső terét figyelő mozgásérzékelő
a kirakati térbe „nem lát be” vagy az áruk a kirakatüvegen belül
elhelyezett rács, falazat vagy más, a behatolást gátló épületszerkezeti elem és a kirakatüveg között vannak).
3. A biztosítási összeget kirakatszekrények és a bennük elhelyezett készlet értéke alapján, első kockázatra kell meghatározni,
amelynek mértékét a biztosító korlátozhatja.

		 KF 111. sz. külön feltétel
Idegen vagyontárgyak biztosítása
		 Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed
az idegen (javításra, tisztításra, használatra, bizományba, megőrzésre stb. átvett vagy bérelt) vagyontárgyakra olyan mértékben, amilyen mértékben a szerződő az idegen vagyontárgyak
tekintetében felelősséggel tartozik. Az átvett vagyontárgy(ak)
ról írásba foglalt szerződéssel, bizonylatokkal kell rendelkeznie
a biztosítottnak. A bekövetkezett kárt a biztosító csak akkor
téríti meg, ha a kár megtérítésére másik hatályos biztosítás
alapján nem kerülhet sor. A biztosítási összeg megadásakor az
idegen tulajdonos ÁFA visszaigénylésre való jogosultságára tekintettel kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak biztosítási
összegét. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetén a
biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) tényleges költségét téríti meg, ez azonban nem haladhatja meg a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét. Totálkár
esetén a biztosítási szolgáltatás összege a vagyontárgy tényleges, káridőponti (avult) értéke, ingatlanok esetén maximálisan a
szerződésben feltüntetett biztosítási összeg lehet, figyelembe
véve szerződésre irányadó általános rendelkezéseket is (VARVF
I. fejezet). A szerződő és a károsult (tulajdonos) között létrejött –
a biztosítási szolgáltatási összegre vonatkozó – megállapodás a
biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére.
		 A biztosító a megállapított biztosítási szolgáltatási összeget az
idegen vagyontárgy tulajdonosának fizeti ki.
		 KF 113. sz. külön feltétel
Készpénz és értékpapírok biztosítása betöréses lopás
károkra
		 Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír
állományban keletkezett betöréses lopás károkra (VARVF IV.5.).
		 Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):
– Készpénz, valuta;
– Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű
átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban
ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékjegyek, hitellevelek.
A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a
kerestetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy
az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
– Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás
árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy
szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja
(pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek,
jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).
– A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási ös�szegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
– A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 100.000 Ft biztosítási öszszeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított
vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített
– összes zárával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve.
Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a VARVF
IV.5.2.5. pontnál.
		
Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt
esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.
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		 KF 114. sz. külön feltétel
Készpénz és értékpapírok biztosítása rabláskárokra
		 Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír
állományban keletkezett rabláskárokra (VARVF IV.5.3.).
1. Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):
1.1. Készpénz, valuta.
1.2. Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen
minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékjegyek, hitellevelek.
		 A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a kerestetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat
az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
1.3. Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási
költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a
szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem
lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).

első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a betöréses lopás károkra kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a
biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – ös�szes zárával lezárt értéktárolóban (pl. pénzszekrény, fali- vagy
bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolásra
vonatkozó követelményeket lásd a VARVF IV.5.2.5. pontnál.
		
Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt
esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.
		 KF 116. sz. külön feltétel
Értékkészletek biztosítása rabláskárokra
		 Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a
megállapított biztosítási díj megfizetése esetén kiterjed a kockázatviselés helyén nyitvatartási idő alatt lezárt értéktárolón kívül,
kirakatban, vitrinben vagy más – az értékkészlet bemutatására,
megmunkálására stb. szolgáló berendezésen – elhelyezett értékkészletekben keletkezett rablás károkra (VARVF IV.5.3.).

1.4. Névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok.

1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek
– azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen
anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak,
ékszerek, érmék, érmegyűjtemények.

2. A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A
biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.

2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő
első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.

3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 500.000 Ft biztosítási
összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve.
Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a (ld.: VARVF
IV.5.2.5. pontnál).

3. 500.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z
322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is
üzemeltetni kell.
4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen
a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő
berendezést is üzemeltetni kell.

4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) leírt páncélszekrénynek késleltetett nyitású időzárral is rendelkeznie kell, amelyet a szerződő/biztosított minimálisan 15
perccel késleltetett nyitással működtet, valamint a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző
berendezést is üzemeltetni kell.

5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen
a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő
berendezést kell üzemeltetni és fegyveres őrzést biztosítani a Z
335. számú záradék előírásai szerint.

5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett az 4. pontban leírtakon kívül a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti
rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell
vagy fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.

7. Szerződő felek a 3. – 6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%ban eltérhetnek.

6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiektől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
7. Szerződő felek a 3.–6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%-ban
eltérhetnek.
8. Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt
esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.
		 KF 115. sz. külön feltétel
Értékkészletek biztosítása betöréses lopás károkra
		 Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a
megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed az értékkészletekben keletkezett betöréses lopás károkra (VARVF
IV.5.1.).
1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek –
azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő

6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiektől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.

8. Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt
esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.
		 KF 120. sz. külön feltétel
Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása
		 Jelen külön feltétel értelmében a megállapított biztosítási díj
megfizetése esetén a biztosítási fedezet kiterjed az olyan – a
szerződésben külön megjelölt – műszaki és egyéb berendezésekre (VARVF I.1.2.), valamint készletekre (VARVF I.1.3.) amelyek
a kockázatviselési helyen (telephelyen) nem épületben, hanem
szabadban vannak elhelyezve (tárolva, telepítve).
1. Szabadban tárolt vagyontárgyként biztosíthatók azok, a VARVF
I.1.1. pontjában fel nem sorolt épülettartozékok, amelyek az
épülethez szilárdan rögzítettek, telepítettek, de nem a közvetlen
épület funkciót látják el. Ilyenek például a cég- és reklámtáblák,
egyéb reklámhordozók, azok megvilágítását szolgáló fényforrások, zászlótartók, és hasonlók.
2. Szabadban elhelyezettnek tekintendők azon vagyontárgyak is,
amelyek az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl.
szín) találhatók.
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3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a jégeső, hónyomás,
valamint betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítási eseményekre. A felhőszakadás biztosítási eseménnyel összefüggésben a készletnek minősülő vagyontárgyak víz által okozott kárait a biztosító csak akkor téríti meg, ha azok legalább
12 cm magas állványon helyezkedtek el.
4. Szabadban tárolt, az időjárás viszontagságaival szemben szükségszerű védelmet igénylő vagyontárgyak esetén a megfelelő
minőségű, állapotú és jól rögzített védő ponyva, fólia vagy sérülésmentes csomagolás hiánya miatt bekövetkező károk a kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének
minősülnek, és a biztosító mentesülését vonhatják maguk után.
5. Jelen külön feltétel szerint nem biztosítottak:
– textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok,
kiegészítők és díszítések, (pl.: napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók, stb.)
– épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák.

2. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlapon kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes
sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári
alapkivitelt meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését.
Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap
mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen
megállapítható.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre kiterjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított
gépjárművek üzemeltetésével.

2. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre terjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított
gépjárművek üzemeltetésével.

4. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károkra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló
telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
– a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal
lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem
eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
– a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés
beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
– a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z
137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően őrzött;
– a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási
időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt
épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.

3. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.

5. A gépjárművek biztosítási összegét azok utánpótlási értékének
megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor
(szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerinti
használt értéken kell meghatározni.

4. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek
szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel.

6. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek
szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel, kivéve a szélvihar, jégverés és hónyomás károkat, amelyek bekövetkezése esetén az önrész gépkocsinként 50.000 Ft.

		 KF 124. sz. külön feltétel
Zárt térben tárolt gépjárművek biztosítása
1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek
érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított
gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatók.

5. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás
(helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A biztosítási szolgáltatás felső határa azonban minden esetben a biztosítási összeg
keretén belül a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke,
levonva belőle a szerződésben rögzített önrészesedést.
6. A biztosító kockázatviselése csak akkor áll fenn a betöréses
lopás-, és rongálás károk tekintetében, ha a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben
sincsenek közvetlen felügyelet nélkül a gépjárművekben,
nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5.
pontnál) elzárva tartandók.
		 KF 125. sz. külön feltétel
Szabadban tárolt gépjárművek biztosítása
1. Jelen külön feltétel alapján a VARVF egyéb rendelkezéseinek
érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított
szabadban tárolt gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a
biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatók.
Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek
a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen)
szabadban, az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes
fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az
egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatók.
		
A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses
lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1.
pontja szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója
és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában
valósulnak meg.

7. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg, a sérülésből adódó
esetleges értékcsökkenést azonban nem. A biztosítási szolgáltatás felső határa a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, kivéve a szélvihar, jégverés és hónyomás károkat, ahol a
biztosító biztosítási szolgáltatási kötelezettségének felső határa
300.000 Ft káreseményenként és gépkocsinként. A biztosító a
megállapított biztosítási szolgáltatási összegből levonja a szerződésben rögzített önrészesedést.
8. A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások)
– az állapotlappal nem rendelkező gépjárművekre,
– használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-,
próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén
igazolhatóan az átvétel napján készült fotókkal nem rendelkező gépjárművekre,
– a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre,
– azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó
által beépített – de nem széria – tartozékokra is,
– a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.
		 KF 126. sz. külön feltétel
Telephelyi casco biztosítás gépjármű kereskedések részére
1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a
megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) található
biztosított gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.) – a szabadban tárolt
gépjárművekre is – vonatkozik, a telephelyre meghatározott biz-
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tosítási eseményekre. Szabadban tároltnak tekintendők azok a
gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva,
továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl.
szín) találhatók.

7. Az önrészesedés mértéke az 1. pont szerinti káreseményekre
azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel. A szélvihar,
jégverés, hónyomás, illetve a 2. pontban felsorolt biztosítási
eseményekre az önrészesedés mértéke gépkocsinként minimum 50.000 Ft, kivéve az önálló üvegkárt (lásd 4. pontban).

		
A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses
lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1.
pontja szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója
és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában
valósulnak meg.

8. Kár esetén a biztosító a „Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)” II. pontjában részletezett módon és
mértékben teljesíti a biztosítási szolgáltatást. Szélvihar, jégverés
és hónyomás károk esetén a biztosító biztosítási szolgáltatási
kötelezettségének felső határa 300.000 Ft káreseményenként
és gépkocsinként.

2. A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá a megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen), vagy annak 5 km-es körzetében
(próbaúton bekövetkezett) az alábbi biztosítási eseményekre:
– részlopáskár: amennyiben a megfelelően lezárt gépjárműből
vagy a gépjárműről, annak alkatrészeit, tartozékait ellopják,
és azok nem kerülnek meg;
– töréskár: baleseti jellegű – azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző – esemény által (ideértve az ember és az állat által is) okozott sérülés,
valamint idegen harmadik személy vagy állat által okozott
rongálás. Nem baleseti jellegű töréskárokra, mint pl. anyagfáradás, a biztosítás nem terjed ki (ide nem értve a harmadik
személy általi rongálást);
– üvegkár: a biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre
(ide értve a tetőelemet is, amennyiben annak anyaga részben vagy egészben üveg vagy bármilyen más üveg jellegű
átlátszó vagy áttetsző anyag) közvetlenül ható, hirtelen fellépő mechanikai behatás(ok) által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás.
3. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károkra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló
telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
– a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal
lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem
eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
– a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés
beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
– a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z
137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően őrzött;
– a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási
időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt
épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.
4. A gépjármű ablaküvegeinek sérülése esetén a csere csak akkor indokolt, ha a sérült üveg nem javítható, illetve ha a javítást
követően az üzemben tartásra vonatkozó hatósági előírásoknak
nem felelne meg. Töréskártól független, önálló üvegkárt az
ablaküveg cseréje esetén a kár 10%-a, de minimum 5 000 Ft
önrészesedés levonása mellett térít a biztosító. A gépjármű
önálló üvegkár biztosítási esemény során sérült ablaküvegeinek
javítása esetén viszont a kártérítési összegből a biztosító nem
von le önrészesedést.
5. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlapon kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes
sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári
alapkivitelt meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését.
Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap
mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen
megállapítható.
6. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.

9. Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító
mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól pontja
figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön feltétel
vonatkozásában:
a) súlyosan gondatlannak minősül a magatartás, ha:
– a gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt
vezették, hogy a véralkoholszint meghaladta a 0,8
ezreléket, illetve a légalkoholszint meghaladta a 0,5
mg/l értéket, vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában, illetve vezetésre alkalmatlan állapotban vezették,
– a gépjárművet érvényes vezetői engedéllyel nem
rendelkező személy vezette,
– szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt,
– a hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő
megállapítása szerint a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt
és a káresemény ennek következménye,
– ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat
megsértették;
b) a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megszegésének minősül:
– ha a biztosított gépjármű az első forgalombahelyezést követően bármely okból kifolyólag (pl. ablaküveg-rongálás, lopáskísérlet, tanksapka lefeszítése,
zárrongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus
indítókártya elhagyása, forgalmi engedély elvesztése
stb.) olyan állapotba került, hogy a gépjármű jogszerű használóján kívül más illetéktelen személy is képessé válhat a gépjármű használatára
– ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a
gépjármű kulcsa, pótkulcsa, elektronikus indítókártyája, a gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi berendezés távirányítója, kulcsa,
– ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a
gépjármű forgalmi engedélye vagy törzskönyve.
10. A biztosítási fedezet nem terjed ki
– az állapotlappal nem rendelkező használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt) gépjárművekre
– a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre
– javításra átvett gépjárművekre
– azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó
által beépített – de nem széria – tartozékokra is
– a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.
		 KF 131. sz. külön feltétel
Hűtve tárolt orvosi oltóanyagok biztosítása
1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra,
hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az alábbiakban részletezett módon megtéríti a biztosított oltóanyagok,
gyógyszerek elégtelen hűtése következtében keletkezett vagyoni károkat.
2. Biztosítási esménynek az minősül, ha az elégtelen hűtést a hűtőberendezés váratlan meghibásodása vagy az áramellátás előre
nem látható szünetelése okozza.
3. Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a
szerződő/biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja
a hűtőberendezést nem az elvárható és kellő gondossággal
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üzemelteti (pl.: nem a megfelelő hőmérsékletre állítja, az ajtaját nem megfelelően csukja, kikapcsolja, stb.), a biztosítási
esemény ezzel összefüggésben következik be.
		 Mentesül a biztosító, a szolgáltatási kötelezettség alól ha az
áramszolgáltató a szolgáltatás kimaradást előre bejelenti,
azonban a biztosított ennek ellenére a kár megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket elmulasztja.
4. A biztosító a keletkezett kárt megtéríti, amennyiben bizonyítható,
hogy az oltóanyag, gyógyszer az elégtelen hűtés miatt vált használatra alkalmatlanná.
		 KF 132. sz. külön feltétel
Beváltott vények biztosítása

2. Biztosítási események, a kockázatviselés helye
2.1. A biztosító a jogszerűen kezelt, feldolgozott adatállományok,
jogszerűen beszerzett, telepített és használt programok, előre
nem látható, hirtelen bekövetkező megsemmisülése, torzulása
következtében fellépő károkat téríti meg, melyek a következő
okok miatt keletkeztek:
2.1.1. a biztosított adathordozó fizikai sérülése, megsemmisülése
2.1.2. áramellátás hibája, feszültségingadozás, túlfeszültség
2.1.3. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység (hackertámadás)
2.1.4. rosszindulatú (kártevő) számítógépes program

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal
arra, hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az
alábbiakban részletezett módon megtéríti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott gyógyszerek vényeinek
a biztosítási szerződésben foglalt biztosítási események miatti
károsodása, megsemmisülése vagy eltűnése következtében keletkezett vagyoni károkat.

2.1.5. kezelési hiba, figyelmetlenség miatti törlés

2. A biztosító kockázatvállalása kizárólag a kockázatviselési helyen
iratszekrényben, értéktároklóban vagy bútorban elzárva tartott
vényekre terjed ki.

2.2.1. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a
próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre
kész vagy – ha ez előírás – a berendezés formális és a tényleges
átvétele is megtörtént.

		 KF 140. sz. külön feltétel
Megállapodás tartamengedmény igénybevételéről
3 éves időtartamra
		 Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést határozatlan időtartamra kötik, de kölcsönös szándékuk
annak legalább 3 évig történő fenntartása. A legalább 3 évi
fenntartás szándékával kötött és ennek megfelelően folyamatosan fenn is tartott szerződésekre a biztosító tartamengedményt
nyújt. A feleket a 3 éves fenntartási szándékkal kötött szerződés
tekintetében is megilleti a szerződés évfordulóra történő felmondásának joga, a Ptk. 6:466. § alapján, 30 nap felmondási határidő betartásával. Amennyiben a szerződés a 3 éves tartam
lejárta előtt a Szerződő kezdeményezésére, vagy díjnemfizetés
miatt megszűnik, a Szerződő a biztosító által megelőlegezett
tartamengedményt elveszíti. Ebben az esetben a Szerződő a
szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a tarifális díj és
a tartamengedményre figyelemmel megállapított kedvezményes
díj különbözetét a biztosítónak megfizetni.
		 A harmadik biztosítási év leteltével a legalább 3 éves fenntartási
szándékra vonatkozó megállapodás és ezzel együtt a díjengedmény újabb 3 évre automatikusan megújul. Ez az automatizmus
a szerződés fennállása alatt mindvégig, három évente megismétlődik.
		 Az automatikusan megújuló 3 éves fenntartási megállapodás(ok)
tartamán belül a szerződés évfordulóra történő felmondására, a
tartam lejárta előtti megszűnésére és tartamengedmény visszafizetésére az első három éves periódusra meghatározott rendelkezések az irányadóak. A három évente automatikusan megújuló
fenntartási megállapodással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a feleket a biztosítási szerződés megszűnéséig, vagy addig
illetik meg, amíg a Szerződő felek valamelyike a továbbiakban
nem kívánja a megállapodást megújítani.
		 Ez esetben szándékát a folyó 3 éves ciklus utolsó biztosítási évfordulója előtt minimum 30 nappal írásban kell közölnie a másik
féllel. A közlést követően induló biztosítási időszakra a biztosítási
díj mértéke automatikusan a tartamengedmény nélkül számított,
tarifális díj összegére módosul.
		 KF 161. sz. külön feltétel
Irodai elektronikus adatfeldolgozó berendezések szoftver
és adatvesztés kiegészítő biztosítása
1. Jelen külön feltétel értelmében a biztosító szolgáltatás nyújtási
kötelezettsége kiterjed a biztosított adatállományokra, kereskedelmi forgalomban kapható programokra, illetve az azokkal
előállított adatokra, amennyiben azok a kockázatviselés helyén
a külön feltétel 2. pontja szerinti biztosítási események valamelyikének következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek.

2.2. A kockázatviselés helye: a biztosítási szerződésben megjelölt
ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A
biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben feltüntetett
berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén
üzemkész állapotban vannak elhelyezve (telepítve).

3. Biztosítható vagyontárgyak
		 Jelen külön feltétel szerint biztosítottnak minősülnek az Irodai
elektronikus berendezések biztosítása módozatban is biztosított,
adatkezelés, adatfeldolgozás céljára szolgáló irodai berendezéseken, számítógépek beépített adathordozóin (merevlemezén,
valamint Flash memóriáján) a biztosítási esemény bekövetkeztekor jogszerűen kezelt, feldolgozott adatok, valamint kereskedelmi forgalomban kapható, jogszerűen beszerzett, telepített és
használt programok, illetve az azokkal jogszerűen kezelt, feldolgozott adatok.
4. Biztosítási szolgáltatás
4.1. A biztosító a biztosítási ajánlaton megjelölt önrészesedés levonásával megtéríti az adatmentés, adathelyreállítás költségeit, a
sérült adathordozón lévő szoftverek újra beszerzésének és telepítésének költségeit a biztosítási ajánlaton megjelölt első kockázati összeg, mint biztosítási összeg erejéig.
4.2. Amennyiben az adatok nem állíthatók helyre, úgy a biztosító
csak az adathordozó vizsgálatának költségét téríti meg. A vizsgálati költség és az adathelyreállítási költség együttesen nem
haladhatja meg a biztosítási összeget.
5. Várakozási idő
		
A biztosító a biztosítási eseményre a szerződés létrejöttétől
számított 30 nap várakozási időt köt ki, mely időtartam alatt
a biztosító kockázatviselése a biztosítási eseményre nem
terjed ki.
6. A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások):
6.1. a biztosított saját fejlesztésű szoftvereire;
6.2. CD, DVD, Blu-ray lemezeken tárolt adatokra;
6.3. hajlékony (floppy) lemezeken tárolt adatra;
6.4. a 10 évnél idősebb adathordozón tárolt adatokra;
6.5. cserélhető Flash memórián (pendrive-on, SD kártyán, stb)
tárolt adatokra;
6.6. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási,
módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás, a gyártó üzemeltetési vagy kezelési utasításainak be nem tartása vagy megszegése miatt
bekövetkező károkra.
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7. Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító
mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól című
pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön
feltétel vonatkozásában súlyosan gondatlannak minősül a
biztosított magatartása, ha:
7.1. a biztosított a számítógépes rendszereit, illetve számítógépes hálózatát nem védi professzionális, rosszindulatú számítógépes szoftverek elleni számítógépes programmal (pl.
vírusvédelmi szoftverrel) vagy a gyártó előírásai szerint nem
frissíti azt;
7.2. a biztosított a számítógépes rendszereit érintő rosszindulatú
tevékenység megelőzésére nem gondoskodik megfelelően
az adatbiztonság védelméről (pl. jelszavak beállítása, hozzáférések szabályozása, hálózati tűzfalak védelme stb.).
8. Jelen külön feltétel alkalmazása szempontjából
8.1. Flash memória: az a törölhető és újraírható elektronikus adathordozó, amely kikapcsolt állapotban is megtartja a korábban azon
rögzített információkat.

		 A biztosító a szolgáltatási kötelezettsége fennállásának megállapításához jogosult megvizsgálni, hogy az üzemszünet kényszerű, illetve gazdaságilag megalapozott volt-e.
3. A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket,
amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:
3.1. biztosított saját fejlesztésű szoftvereinek megsemmisülése,
elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
3.2. nem jogszerűen beszerzett, telepített vagy használt (nem
jogtiszta) szoftverek, engedély nélkül használt szoftverek
megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
3.3. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási,
módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás, a gyártó üzemeltetési vagy kezelési utasításainak be nem tartása vagy megszegése miatt
bekövetkező károkra.

8.2. számítógépes rendszer: adatok elektronikus rögzítésére, feldolgozására, tárolására, továbbítására szolgáló, információtechnológiai eszköz, ideértve a hardver eszközöket és az azokat működtető szoftvereket, valamint a számítógépes hálózatokat;

4. Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító
mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól című
pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön
feltétel vonatkozásában súlyosan gondatlannak minősül a
biztosított magatartása, ha:

8.3. számítógépes hálózat: számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosító rendszer, mely lehetővé teszi a számítógépes
rendszerekben tárolt adatok továbbítását, különböző berendezések, perifériák, programok és adatok közös használatát, beleértve az internetet, intranetet és a virtuális magánhálózatot;

4.1. a biztosított a számítógépes rendszereit, illetve számítógépes hálózatát nem védi professzionális, rosszindulatú számítógépes szoftverek elleni számítógépes programmal (pl.
vírusvédelmi szoftverrel) vagy a gyártó előírásai szerint nem
frissíti azt;

8.4. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység: minden olyan jogellenes cselekmény, mely számítógépes rendszer
vagy számítógépes hálózat használatával jogosulatlan hozzáférést biztosít a számítógépes rendszerhez és így az azokban
tárolt adatokhoz;

4.2. a biztosított a számítógépes rendszereit érintő rosszindulatú
tevékenység megelőzésére nem gondoskodik megfelelően
az adatbiztonság védelméről (pl. jelszavak beállítása, hozzáférések szabályozása, hálózati tűzfalak védelme stb.).

8.5. rosszindulatú (kártevő) számítógépes program: minden olyan
nem kívánatos, támadó számítógépes program (malware), mely
a számítógépes rendszerekben, az azokon tárolt adatokban kíván kárt tenni (például vírus, féreg, kémprogram, zsarolóprogram, trójai programok stb.).
8.6. saját fejlesztésű szoftver: minden olyan szoftver, amelyet a biztosított a saját munkaszervezetén belül, az általa foglalkoztatott
munkavállalók közreműködésével tervezett és alakított ki.
		 KF 162. sz. külön feltétel
Cyber támadás okozta üzemszünet biztosítás
1. Jelen külön feltétel alkalmazása esetén a Vállalkozások all risks
vagyonbiztosítási feltételei (továbbiakban VARVF) VIII.1. Üzemszüneti biztosítási események pontja (a VARVF VIII. fejezet
egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett) kiegészül az
alábbi biztosítási eseménnyel:
1.1. Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű és gazdaságilag megalapozott
szünetelése, ha annak oka valamely alábbi kockázatokkal összefüggő esemény:
1.1.1. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység (hackertámadás)

5. Jelen külön feltétel alkalmazása szempontjából
5.1. számítógépes rendszer: adatok elektronikus rögzítésére, feldolgozására, tárolására, továbbítására szolgáló, információtechnológiai eszköz, ideértve a hardver eszközöket és az azokat működtető szoftvereket, valamint a számítógépes hálózatokat;
5.2. számítógépes hálózat: számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosító rendszer, mely lehetővé teszi a számítógépes
rendszerekben tárolt adatok továbbítását, különböző berendezések, perifériák, programok és adatok közös használatát, beleértve az internetet, intranetet és a virtuális magánhálózatot;
5.3. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység: minden olyan jogellenes cselekmény, mely számítógépes rendszer
vagy számítógépes hálózat használatával jogosulatlan hozzáférést biztosít a számítógépes rendszerhez és így az azokban
tárolt adatokhoz;
5.4. rosszindulatú (kártevő) számítógépes program: minden olyan
nem kívánatos, támadó számítógépes program (malware), mely
a számítógépes rendszerekben, az azokon tárolt adatokban kíván kárt tenni (például vírus, féreg, kémprogram, zsarolóprogram, trójai programok stb.);
5.5. saját fejlesztésű szoftver: minden olyan szoftver, amelyet a biztosított a saját munkaszervezetén belül, az általa foglalkoztatott
munkavállalók közreműködésével tervezett és alakított ki.

1.1.2. rosszindulatú (kártevő) számítógépes program károsító hatása.
1.2. Fedezeti tartam
		 A VARVF VIII.3. pontjától eltérően a fenti biztosítási eseményekkel kapcsolatos fedezeti tartam 7 nap.
2. Biztosítási szolgáltatás
		 Jelen külön feltétel 1.1. pontja szerinti károk esetén a VARVF
VIII.6. Biztosítási szolgáltatás pontja kiegészül azzal, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa a külön feltételhez rendelt biztosítási összeg.

		 KF 300. sz. külön feltétel
Jelen szerződésben nem biztosított épületek rongálási
kárainak térítése
		 A biztosító – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén
– a szerződésben vállalt első kockázati összegig vállalja a szerződő által bérbeadott vagy bérelt épületekben (építményekben),
helyiségekben, illetve épülettartozékokban keletkezett olyan
rongálási károkat, amelyeket a rendőrhatóság által „dolog elleni
erőszakkal elkövetett lopás”, vagy annak kísérletének minősített,
abban az esetben is, ha arra az alapbiztosítás nem terjedt ki.
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		 KF 335. sz. külön feltétel
Küldöttrablás biztosítása
1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed biztosított
vagyontárgyakban keletkezett olyan károkra, amelyek pénztári
küldöttek ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési
(szállítási) területen, de kizárólag a Magyarország területén elkövetett rablás miatt következtek be. A külön feltétel szerint kötött
biztosítás szerződője, és biztosítottja nem lehet hivatásos pénzszállító, illetve őrző-védő vállalkozás.
2. Biztosítható vagyontárgyak (vagyoncsoportok; lásd még Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei – a továbbiakban
VARVF – I.1.4.2. – 6.):
2.1. készpénz, értékpapír;
2.2. egyéb értékcikknek minősülő vagyontárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben küldöttenként meghatározott szállított legmagasabb értékig, mint első
kockázati összegig terjed (lásd még VARVF I.2.3.) A biztosító
eseményenkénti és/vagy egy évre vonatkozó limitösszeget határozhat meg, amely a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
felső határa.
4. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő
átadásával kezdődik, a kiindulási és a rendeltetési hely közötti
közvetlen és indokolható legrövidebb útvonalra terjed ki és megszűnik a küldemény átvételével. Küldött lehet maga a biztosított,
illetve a biztosított alkalmazottja és megbízottja.
5. A biztosítónak a külön feltételben foglalt biztosítási szolgáltatási
kötelezettsége csak az alábbi pénzszállítási előírások betartása
esetén áll fenn:
– 500.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
– 2 000.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi MABISZ által
ajánlott pénzszállító táskával;
– 5.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi MABISZ által
ajánlott pénzszállító táskával és személygépkocsival vagy
zárt kocsiszekrényű kisteherautóval;
– 15.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi – akik közül 1
(lő) fegyveres – MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával és
személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval.
6. A biztosító mentesül biztosítási szolgáltatási kötelezettsége alól:
6.1. ha a szállítás során nem teljesültek a 5. pontban meghatározott
szállítási előírások és az esemény ezzel összefüggésben következett be;
6.2. ha 18 éven aluli, vagy a szállításhoz és kísérethez nem alkalmas
(korlátozottan cselekvőképes) személyeket alkalmaznak őrként
vagy kísérőként és az esemény ezzel összefüggésben következett be;
6.3. ha a kárt a küldött, a kísérő vagy őrző személyzet tagja jogellenes, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

II. ZÁRADÉKOK
		 Z 135. sz. záradék
Lakott területen található épület
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló
épület távolsága nem több 50 m-nél.

		 Z 137. sz. záradék
Állandó portaszolgálat
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat
van. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely vagy
épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában
– a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe
kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék vagy mobiltelefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás
szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri
leírásban szabályozott esetekben hagyhatja el szolgálati helyét.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a
szerződő/biztosított a jelen záradékban meghatározott körülmények változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két
napon belül köteles írásban bejelenteni.
		 Z 140. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított
épület: Pavilon
		 Z 141. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított
épület: Garázs(sor)ban lévő üzlet/raktár
		 Z 142. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított
épület: Raktárbázison lévő raktárépület
		 Z 144. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított
épület: Vámáruraktár
		 Z 145. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított
épület: Aluljáróban lévő üzlet
		 Z 146. sz. záradék
Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított:
Szezonálisan működő vállalkozás
		 Z 301. sz. záradék
1. mechanikai védelem alkalmazása
		 (Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)
		 Falak, födém, padozat
		 Legalább a 6 cm vastag tömör téglafallal egyenértékű áttörési
ellenállású
		Támpontok:
– bármilyen égetett tégla vagy más szilikát falazóelem;
– 6 cm vastag vasbeton szerkezet;
– 6–10 cm vastagságú tipizált szendvics-, vagy más, egyedi,
legalább 10 cm vastagságú, többrétegű szerkezet, amelyben a határoló lemezek között hőszigetelő-, tűzálló-, és a
mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag(ok)
található(-k);
– minimum 1,0 mm vastagságú sík- vagy profilozott acéllemez, maximum 0,75 m fesztávon rögzítve;
– gyári elemekből összeállított faház.
		Ajtók
		 Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, de megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:
– az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fémszerkezet;
– az ajtótok a falazathoz legalább 4 ponton rögzített;
– zárás biztonsági zárral, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel (garázsajtók);
– reteszhúzás elleni védelem (kétszárnyú ajtók)
		 A nyílászárók üvegezésese kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.
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		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 302. sz. záradék
2. mechanikai védelem alkalmazása
		 (Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)
		 Falak, födém, padozat
		 Megegyezik a Z 301. sz. záradéknál leírttal.
		Ajtók
		 Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, de megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:
– az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fémszerkezet;
– az ajtótok a falazathoz legalább 4 ponton rögzített;
– záráspontosság oldalanként maximum 6 mm;
– a zárás biztonsági zárral legalább 14 mm-es reteszelési
mélységben biztosított;
– fa ajtótok esetén a zárnyelvet fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50
méretű csavarral van a tokhoz rögzítve – két biztonsági zár
esetén az ellenlemezekre nem vonatkozik ez az előírás;
– műanyag ajtószerkezetek összes csavarkötése a műanyag
profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez
kapcsolódik;
– a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
– kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek;
– üvegezett teraszajtót biztonsági zárral, vagy belülről, kulc�csal zárható kilinccsel kell ellátni.
		 A nyílászárók üvegezésese kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 303. sz. záradék
3. mechanikai védelem alkalmazása
		 (Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)
		 Falak, födém, padozat
		 Legalább 12 cm vastagságú tömör téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású
		Támpontok:
– 6 cm vastagságú vasbeton panel
– 10 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez
		Ajtók
		 Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerinti, de megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:
– az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fémszerkezet;
– a tokszerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hos�szanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzített;
– a záráspontosság oldalanként maximum 6 mm;
– a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum
30 cm távolságú zárási ponton, legalább 14 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
– a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
– az ajtólap az aktív zárási pontokon kívül minimum 3 darab
forgópánttal (nem fémajtó esetén); és 2 ponton kiemelés ellen védő szerkezettel kapcsolódik a tokhoz;
– fa ajtótokon a fő zár reteszvasát fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50
méretű csavarral, utólagosan felszerelt másodzár ellenlemeze legalább 4 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral rögzített;

–

–
–

műanyag ajtószerkezetek összes csavarkötése a műanyag
profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez
kapcsolódik;
kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek;
az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra
meghatározottak szerinti.

		 Ablakok, portálok
		 Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó
párkánymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra
(portálokra) vonatkozó követelmények:
– nem feltolható redőnnyel, kívülről nem nyitható spalettával
szerelt, vagy
– MABISZ által ajánlott, minimum P2A (A1) fokozatú biztonsági üvegezéssel;
– MABISZ által ajánlott biztonsági üvegfóliával ellátott. A MABISZ ajánlásban meghatározott követelmények szerinti telepítés jognyilatkozattal igazolt.
		 A nyílászárók üvegezésese kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 304. sz. záradék
4. mechanikai védelem alkalmazása
		 (Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)
		 Falazat, födém, padozat
		 Legalább 38 cm vastagságú téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású
		Támpontok:
– 10 cm vastagságú vasbeton panel
– 20 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez
		Ajtók
		 Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 2. osztály szerint, (a teljes körű mechanikai védelem elemeként ajánlott) vagy
megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:
– az ajtólap és ajtótok tömör fa-, vagy fémszerkezetű;
– a fa ajtólap vastagsága minimum 40 mm;
– a tokszerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hos�szanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzített;
– a záráspontosság oldalanként maximum 6 mm;
– a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum
30 cm távolságú zárási ponton, legalább 20 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
– a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
– az ajtólap az aktív zárási pontokon kívül 2 ponton kiemelés
ellen védő szerkezettel, nem fémajtó esetén minimum 3 darab forgópánttal kapcsolódik a tokhoz;
– fa ajtótok esetén a reteszeket fogadó ellenlemezek vastagsága legalább 2 mm, és legalább 2 ponton a tokon keresztül
a falazathoz is rögzítettek;
– műanyag ajtószerkezetek összes csavarkötése a műanyag
profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez
kapcsolódik;
– kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek;
– az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra
meghatározottak szerinti.
		 Ablakok, portálok
		 Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó
párkánymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra
(portálokra) vonatkozó követelmények:
– 100x300 mm-es kiosztású, min. 10 mm átmérőjű köracél –
vagy ezzel megegyező áthatolási ellenállású – kívülről nem
szerelhető rácsozattal védett
– a fix rács a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen,
falazó körmökkel rögzített – a mobil rács zárását 2 ponton
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záródó, letörés ellen védett biztonsági zár, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgató szerkezet biztosítja.
		 A fentebb definiált rácsszerkezetek helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként
ajánlott rács, redőny vagy minimum B1 (P6B) fokozatú biztonsági üvegezés.
		 A nyílászárók üvegezésese kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Fogalommeghatározások a Z. 301–304. záradékokhoz
1. Zárbetétek letörés elleni védelme
		 A hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki.
Amennyiben az ajtóalap vastagsága és a hengerzárbetét hossza
ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés ellen védő eszközt – pl. biztonsági zártakaró,
zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés
ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.
2. Reteszhúzás elleni védelem
		 A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül
bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny
benyomásának vagy a gyűszű mozgatásának megakadályozása.
Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz zárak felszerelésével
vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteszhúzás elleni védelemnek.
3. Kiemelés elleni védelem
		 Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl. az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba
beforduló (minimum 2 db) csapokkal vagy a forgópántok fölé a
tokba süllyesztett, a leemelés erejének ellenálló csavarokkal.
4. Reteszelési mélység
		 A zárszerkezet zárt állapotában a zárnyelvnek az ajtókra szerelt
ellenlemezbe benyúló hossza.
5. Biztonsági zár
		 Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a
minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos, legalább 6
lamellás zár, amennyiben ezek variációs lehetőségeinek száma
meghaladja a 10.000-et. Esetenként, alárendelt alkalmazásban,
(Z 301 mechanikai védelem elemeként) elfogadható biztonsági
zárként a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott biztonsági lakatszerkezet (lakat és lakatpánt
együtt).
		
FIGYELEM! Az ELZETT 700 típusú kéttollú zárak nem biztonsági zárak, mivel a kulcsok variációs lehetősége messze
elmarad az elvárt 10.000 db-tól!
6. Bevésőzár
		 Az ajtólapba süllyesztetten szerelt zárszerkezet, amelynek a fogadásához szükséges üreg a fa ajtólap betörés elleni ellenálló
képességét jelentősen csökkenti.
7. Többpontos zárás
		 Többpontos zárásnak minősül, ha a zár reteszvasak egymástól
min. 30 cm-re helyezkednek el. Közvetlenül a zárszerkezetből
kinyúló 2-3-4-5 hengeres rúdból álló reteszvasak csak 1 zárási pontnak felelnek meg. Nem minősülnek zárási pontnak az
ajtólap élén – leggyakrabban függőleges irányban – elmozduló
kisméretű, hengeres csapok, amelyek a tokszerkezeten elhelyezett, legtöbbször U alakú perselyekbe záródnak. Ezeknek nem a
zárás a funkciója, hanem az ajtólap deformálódásának megakadályozása.

		 Z 320. sz. záradék
Helyi elektronikai jelzőrendszer alkalmazása
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amely helyi riasztást vált ki.
		 Alapvető követelmény a megfelelő felületvédelem és a csapdaszerű térvédelem együttes megvalósulása vagy a teljes körű térvédelem biztosítása.
– Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer
– éles üzemmódban – figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket. Üvegezett nyílászárók esetében a nyitásérzékelésen kívül üvegtörés érzékelés is szükséges.
– Csapdaszerű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer
– éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait
felügyeli.
– Teljes körű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer –
éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belső
terét és mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.
		 Az elektronikai jelzőrendszer minden elemének MABISZ Termékmegfelelőségi ajánlással (régebben: Minősítési tanúsítvány)
kell rendelkeznie, minimálisan a „részleges elektronikai jelző
rendszer eleme” besorolással. A rendszer telepítését a MABISZ
vagyonvédelmi ajánlásrendszere szerint kell elvégezni és ezt a
telepítőnek a Termékmegfelelőségi ajánláson (régebben Minősítési tanúsítványon) kitöltött és aláírt nyilatkozattal kell igazolni.
		 A rendszernek a MABISZ besorolástól függetlenül minimálisan
az alábbi technikai paraméterekkel kell rendelkeznie:
– a központ szünetmentes tápegységének 72 órás folyamatos
üzemelést kell biztosítania, a 72 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
– a központnak legalább 200 esemény tárolóképességű eseménymemóriával kell rendelkeznie, amennyiben nem, akkor
bizosítania kell, hogy a kiiktatott zóna bypass adatait külön
erre a célra fenntartott memóriaterületen legalább 8 napig
tárolja.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 321. sz. záradék
Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási
ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek vagyonvédelmi
távfelügyeleti rendszer által védettek. A távfelügyeleti rendszer
megfelel a MABISZ biztonsági távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó ajánlásának, a védett objektumban lévő helyi elektronikai
jelzőrendszer pedig a Z 320. sz. záradékban foglaltaknak.
		 A vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltató tagja a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának és rendelkezik szakhatósági engedéllyel. Diszpécserközpontja napi 24
órás üzemeltetésén túl kivonuló szolgálatot is biztosít, amelynek
kiérkezési idejére maximum 15 percet szerződésben garantál.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 322. sz. záradék
Rablótámadást jelző berendezés alkalmazása
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illet-
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ve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban
meghatározott technikai feltételek teljesülnek. A fentieken túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és
az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző
eszköz(ök) is. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt
szekrényben kell telepíteni.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 323. sz. záradék
Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés alkalmazása
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltétetek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. záradékban
meghatározott technikai feltételek teljesülnek. A fentieken túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és
az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző
és rögzítő (pl. videó megfigyelő rendszer) eszköz(ök) is, amely a
rögzített felvételek tárolását 72 órán át biztosítja. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt szekrényben kell telepíteni.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 335. sz. záradék
Biztosított helyiségek őrzése nyitvatartási idő alatt
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a pénzforgalmat bonyolító helyiségeket – ügyféltér, értéktároló helyiség – nyitvatartási
idő alatt a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel
egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres
őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet,
vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított helyiségek
őrzése – őrzi.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.
		 Z 337. sz. záradék
Biztosított telephely őrzése
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzött, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül
– szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos
jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a
biztosított telephely őrzése – őrzi.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

		 Z 341. sz. záradék
Folyamatos működésű üzem
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: A telephelyen megszakítás nélkül üzemelés folyik
(vasárnap és ünnepnapokon is). Üzemszünet, illetve üzemleállás
esetén a kockázatviselési helyen a Z 337. sz. záradéknak megfelelő őrzés van.
		 Z 352. sz. záradék
Égetett szeszes italok korlátozása
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az égetett szeszesitalok
értéke nem haladja meg a teljes készletérték 25%-át.
		 Jelen záradék alkalmazásában a szeszesital olyan alkoholos folyadék, amely
– emberi fogyasztásra készült és
– különleges organoleptikus tulajdonságokkal rendelkezik, és
– alkoholtartalma magasabb, mint 30 V/V % és
– a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott módok valamelyikén készült.
		 Vendéglátóipari egységekre az égetett szeszesitalok korlátozása
nem vonatkozik. A biztosító az ilyen jellegű árukészletben keletkezett betöréses lopás, rablás és vandalizmus károkat jelen
záradékban foglalt korlátozás mértékéig, részérték biztosítás
esetén a korlátozott mennyiség részértékéig téríti meg.
		 Z 360. sz. záradék
Motorkerékpárok tárolása nyitvatartási időn kívül
		 Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen, nyitvatartási időn kívül a
motorkerékpárokat az alábbiak szerint tárolja.
		 A motorkerékpárokat saját beépített kormányzárukkal lezártak,
valamint nincsen bennük akkumulátor és üzemanyag. Azon járműveknek, amelyeknek nincs kormányzára, a hátsó kereküknél
minimum 20 mm átmérőjű acél sodronyzárral, minimum 10 mm
vastagságú edzett acél lánccal, bilinccsel, vagy minimum 10
mm csap átmérőjű tárcsafék lakattal, U-lakattal vannak rögzítve. Esetenként egy sodronyzárral több motorkerékpár is lehet
egymáshoz rögzített. A zárszerkezeteknek kulccsal működtethetők, a számkombinációs zár nem megengedett. Amennyiben a
sodronyok, láncok összezárása lakattal történik, az minden esetben a MABISZ által a teljes körű mechanikai védelem elemeként
ajánlott (régebben: minősített) típus. A kulcsok és a motorkerékpárok hatósági okmányai a kockázatviselési helyen szabályszerűen telepített, lezárt értéktárolóban vannak tárolva, (ld.: VARVF
IV.5.2.5. pontnál) melynek MABISZ besorolási fokozata megfelel
a motorkerékpárok biztosítási összegének.
		 Eltérően az ÁVF VlI.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy
a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

