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ARVKF

Generali•Providencia Biztosító Rt.

Ipari és kereskedelmi létesítmények „all risk” - valamennyi veszélynemre kiterjedő vagyonbiztosításának különös feltételei
(ARVKF)
A Generali•Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) az ezen Feltételek alapján kötött biztosítási
szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy - a Feltételekben részletezett módon és mértékben - megtéríti a
biztosított részére a biztosítási szerződésben a Vagyoncsoportok Meghatározása fogalommeghatározása alapján
felsorolt biztosított vagyontárgyakban a Feltételek szerinti biztosítási események bekövetkezése miatt keletkezett
károkat.
A jelen Feltételekben nem részletezett kérdésekben a biztosító Általános Vagyonbiztosítási Feltételei
(továbbiakban ÁVF) rendelkezései az irányadók.
1. Fejezet: Biztosítási események, kizárások
1.

A biztosító - eltérő megállapodás hiányában - kártalanítást nyújt azokra a biztosított vagyontárgyakra,
amelyek egy előre nem látott, váratlan és véletlenszerű külső behatás következtében megsemmisülnek
vagy megrongálódnak ill. egy biztosítási esemény során eltűnnek.
Előre nem látottak azok a károk, amelyeknek bekövetkeztét illetve bekövetkeztének fenyegető
lehetőségét a biztosított az üzemben végzett tevékenységhez szükséges szaktudás birtokában nem láthatta
előre. Ezen meghatározás értelmében a súlyos gondatlanság és a szándékosság következtében keletkezett
károk előre láthatónak minősülnek.
A dologi kárnak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen kell bekövetkeznie. A biztosítási
védelem egyéb megállapodás hiányában csak Magyarország területén található kockázatviselési helyeken
érvényes.

1.1.

Megsemmisülésnek vagy megrongálódásnak minősül a vagyontárgyak állagának hátrányos
megváltozása. Nem minősül megsemmisülésnek vagy megrongálódásnak, ha egy eredetileg meglévő
hiányosság válik ismertté.
Saját használat célját szolgáló vagyontárgyak olyan jelentéktelen elváltozása, amely a tárgy használati
értékét nem csökkenti, a jelen biztosítás értelmében nem minősül dologi kárnak.

2.

Nem terjed ki a biztosítás - a közreható/közrejátszó okokra való tekintet nélkül - azokra az esetekre, ahol
a kár:
a) háborúval, bármilyen háborúhoz hasonló eseménnyel, terrorizmussal, belső zavargással és azokkal
kapcsolatos katonai vagy rendőrségi intézkedéssel összefüggésben keletkezik; (Jelen Feltételek
szempontjából terrorizmusnak minősül az olyan személy cselekedete, aki valamely, a de jure vagy de
facto működő kormánynak erőszak alkalmazásával való megdöntését vagy befolyásolását célul tűző
szervezet megbízásából vagy azzal összefüggésben tevékenykedik.)
b) atomenergiával, radioaktív sugárzással összefüggésben következik be;
c) számítástechnikai berendezések leállásával, továbbá a tárolt adatok és információk hiányával,
elveszésével, manipulációjával vagy megváltozásával összefüggésben következik be - beleértve a
számítógépes vírusokat is -, az adathordozó egyidejű megsemmisülése vagy megrongálódása nélkül;
d) üzemszünet következménye;
e) a biztosított tárgyakban szállítás közben keletkezik vagy azok szállítás közben eltűnnek;
f) épületeken kívül található biztosított ingóságokban az időjárási hatások által, ill. a vagyontárgyak
bármiféle eltűnésével összefüggésben következik be;
g) vizijárművek beleütközéséből keletkezik
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h) belső megromlás vagy átalakulás, mikroorganizmusok, állatok, növények, kártevők, rozsdásodás,
kontamináció (pl. mérgezés, bekormozódás, lerakódás, beporosodás, gőz- ill. vízbeömlés), korrózió,
fertőződés, oxidáció, penészedés, gombásodás, erjedés, törés/repedés, elhajlás/elgörbülés, horpadás,
karcolódás, horzsolás, lepattogzás eredménye, kivéve ha ezek a károk egy biztosított esemény
közvetlen következményei;
i) génmanipuláció, génmutáció vagy egyéb génmódosítások következménye;
j) a nem megfelelően bezárt nyílászárókon vagy egyéb nyílásokon beáramló bármiféle csapadék,
szennyeződés okozta, kivéve ha a nyílások egy biztosított káresemény következtében keletkeztek;
k) nedvességből adódik, kivéve ha ez a kár egy biztosított esemény közvetlen következménye;
szárazsággal vagy kiszáradással, hőmérsékletingadozással, súlyvesztéssel, elszineződéssel, az íz, szag,
szín, szerkezet vagy kinézet megváltozásával összefüggésben merül fel;
l) víz, gáz, elektromos áram vagy egyéb energia ill. üzemanyag szolgáltatásával, szállításával vagy
annak kimaradásával összefüggésben következik be, kivéve, ha a kár a kockázatviselési helyen lép fel
és egy biztosítási esemény közvetlen következménye;
m) a biztosított vagyontárgy természetes vagy nem megfelelő állapotából/tulajdonságából,
rendeltetésszerű használatából, elhasználódásából, kopásából, öregedéséből, gyártási, konstrukciós,
tervezési vagy anyaghibából keletkezik;
n) egyszerű lopásból, elveszésből származik, kivéve ha a biztosított tárgyak egy biztosított káresemény
során tűntek el;
Ezen meghatározás értelmében egyszerű lopásnak minősül, ha az elkövető a lopás, illetve a lopási
kísérlet során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó, a biztosítási kötvényben megjelölt és a
kívülről való erőszakos behatolás elől lezárt kockázatviselési helyre, majd annak helyiségeibe:
nem erőszakos módon (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával)
tört be illetve hatolt be,
nem nehezítő akadályok elhárítása után, nem közlekedésre nem megengedett és alkalmatlan
meglévő nyíláson keresztül hatol be (pl. szellőzőnyílás),
zárás előtt a helyiségben nem bújt meg, és zárás után nem az a), illetve b) pontban foglaltak
szerint távozott,
nem álkulccsal, zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel,
eredeti vagy kulcsmásolattal nem úgy jutott be, hogy a kulcsokhoz nem az a)-d) pontokban
meghatározott módon jutott.
Egyszerű lopásnak minősül továbbá, ha az elkövető olyan időpontban jut be a kockázatviselés
helyére, amikor a kötvényben vagy külön feltételben meghatározott
biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatartási idő), azaz a tolvaj nem az előzőekben leírtak szerint
hatolt be a kockázatviselési helyre, de ott az ajtót, illetve a tárolót nem törte fel, vagy az ajtók vagy
tárlók felnyitásához álkulcsot vagy más, a zárak
felnyitására alkalmas idegen eszközt nem
használt.
o) leltárhiányként keletkezik vagy csalással, hűtlen kezeléssel, sikkasztással, zsarolással összefüggésben
következik be;
p) építési és szerelési szolgáltatásokban vagy azok által keletkezik;
q) a biztosított épületek és épületrészek repedése, ülepedése, süllyedése, zsugorodása vagy tágulása
következtében; külszíni vagy föld alatti bányaművelés ill. az altalaj kiszáradása következtében fellépő
talajsüllyedés miatt keletkezik; az ilyen kár is biztosított azonban, ha az egy biztosítási esemény
következménye;
r) a biztosított tárgyak megmunkálásával, feldolgozásával vagy gyártásával függ össze;
s) tűzkárként a biztosított vagyontárgyakban, azoknak hő- vagy hasznos tűz előállítására, közvetítésére
vagy továbbítására történő felhasználásából keletkezett;
t) kezelési hibából,
származik;

karbantartással, átépítéssel, javítással vagy próbákkal összefüggő hibákból

u) gépekben és műszaki berendezésekben, külső behatás nélkül keletkezik;
- a mérő, vezérlő, szabályozó vagy biztonsági berendezések meghibásodása következtében
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- víz-, olaj- vagy kenőanyaghiány következtében, illetve
- a biztosított tárgyakba került idegen test okozta;
v) a hűtő-, klíma- és/vagy fűtőrendszerek, fűtőberendezések meghibásodásával, nem kielégítő vagy
hiányos működésével összefüggésben keletkezik, kivéve, ha a kár a kockázatviselési helyen lép fel és
egy biztosítási esemény közvetlen következménye;
2.

A biztosítás csak annyiban terjed ki - a közreható okokra való tekintet nélkül - azokra az ebből a
szerződésből nem kizárt kockázatokra/káreseményekre, amelyekre kormányzati vagy hasonló biztosítási
programok - ide értve a katasztrófa alapokat, érdekszövetségeket (poolok), monopol- illetve kötelező
biztosításokat - fedezetetet nyújtanak, amennyiben ezek a biztosítási programok nem, vagy csak részbeni
kártalanítást nyújtanak.

3.

A biztosított vagyontárgyakban az 1. fejezet 2 f), h), m), p)-u) pontjaiban megnevezett események miatt
keletkező következményi károk biztosítottak, amennyiben a következményi károk maguk biztosított
kárnak számítanak.

2. Fejezet: Biztosított vagyontárgyak
A biztosított vagyontárgyak meghatározására a Generali•Providencia
Vagyoncsoportok Meghatározásában (továbbiakban VM) foglaltak az irányadók.
1.

Biztosító

Rt.

Biztosítottak a biztosítási szerződésben megnevezett
a) épületek (VM A. pont), a rendeltetésszerű használatra már vagy még nem alkalmas épületek
kivételével;
b) ingóságok (VM B. és D. pontok), a a rendeltetésszerű használatra már vagy még nem alkalmas
épületekben található dolgok kivételével.

2.

Idegen tulajdon csak akkor biztosított, ha az fajtája (lásd: VM) szerint a biztosított vagyontárgyak közé
tartozik, azt a biztosítottnak megmunkálásra, használatra vagy megőrzésre ill. eladásra átadták, és a
biztosított és különösképpen a tulajdonos között a vagyontárgynak a biztosításba való bevonására
vonatkozó megállapodás létezik.

3.

A 2. pont szerinti biztosítás a vagyontárgy tulajdonosának számlájára szól. A biztosítási érték nagyságát
illetően azonban, más megállapodás hiányában, csak a tulajdonos érdeke a mérvadó.

4.

Amennyiben a biztosítás az üzemi alkalmazottak használati tárgyaira (VM D.5. pont) is vonatkozik, csak
azok a tárgyak vannak biztosítva, amelyek szokásos módon vagy a munkaadó előírása szerint találhatók a
kockázatviselési helyen.
A biztosítás készpénzre, értékpapírra és gépjárművekre nem terjed ki.

5.

Nincsenek biztosítva:
–
a növények és az élő állatok,
–
a vizek, a talaj,
–
a hulladék-lerakóhelyek,
–
a nem szárazföldön található (off-shore) létesítmények, beleértve az ott található tárgyakat is,
–
a nukleáris fűtőanyag körforgásában érintett létesítmények, az ott található vagyontárgyakkal
együtt.

3. Fejezet: Biztosított költségek
1.

Azokat kiadásokat, amelyeket a biztosított egy bekövetkezett vagy egy közvetlenül fenyegető kár
elhárítása vagy mérséklése érdekében szükségesnek tarthatott - még ha azok nem is jártak eredménnyel a biztosító köteles megtéríteni. Az ezen kiadásokra és a biztosított tárgyakra vonatkozó kártalanítás
összesen legfeljebb a tételenkénti biztosítási összeget ill. a megállapodás szerinti maximális kártalanítási
összeget érheti el; kivéve, ha az intézkedések a biztosító kifejezett utasítására történtek. Amennyiben
alulbiztosítás áll fenn, akkor a kiadások - a biztosító utasításaira való tekintet nélkül - csak olyan
arányban térülnek, mint amilyen arányban a kártalanítás történik.
A biztosító a köz érdekében segítségnyújtásra kötelezett tűzoltók és egyéb szervezetek szolgáltatása
kapcsán felmerülő kiadásokat nem téríti meg.

2.

A kár kivizsgálásának és megállapításának a költségeire vonatkozóan a felek eltérő megállapodása
hiányában az ÁVF rendelkezései az irányadóak.
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3.

Amennyiben arról megállapodás születik, a biztosító megtéríti az alábbi, a biztosítási esemény
következtében szükségessé vált kiadásokat:
a) eltakarítási költségek a VM E.1. pont szerinti meghatározásban;
b) lebontási költségek a VM E.2. pont szerinti meghatározásban;
c) le- és visszaszerelési költségek a VM E.3. pont szerinti meghatározásban;
d) tűzoltási költségek a VM E.4. pont szerinti meghatározásban;
e) a nem biztosított vagyontárgyak megóvásának költségei a VM E.5. pont szerinti meghatározásban;
továbbá külön megállapodás alapján:
f) többletköltségek a tűzbiztosítás keretében a a VM F.1. pont szerinti meghatározásban;
g) veszélyes hulladékok - kivéve a szennyezett talajt - ártalmatlanításának költségei a VM F.2. pont
szerinti meghatározásban;
h) veszélyes hulladékok - beleértve a szennyezett talajt - ártalmatlanításának költségei a VM F.3. pont
szerinti meghatározásban;

4. Fejezet: A kockázatviselés helye
1.

Mozgatható vagyontárgyakra a biztosítási védelem csak a kockázatviselés helyén áll fenn.
Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra a tárgyakra, amelyeket egy bekövetkezett vagy közvetlenül a
bekövetkezés veszélyével fenyegető biztosítási esemény miatt a kockázatviselés helyéről eltávolítottak, és
azok ezzel az eseménnyel időbeni és térbeli összefüggésben sérülnek, semmisülnek meg, vagy tűnnek el.

2.

A kockázatviselés helyének minősülnek a biztosítási szerződésben megjelölt épületek vagy épületek
helyiségei, ill. a kockázatviselési helyként megjelölt telkek.
Az üzem alkalmazottainak használati tárgyaira vonatkozó biztosítási védelem az alkalmazottak
lakásaiban nem érvényes.

3.

Csak lezárt helyiségekben és/vagy a biztosítási szerződésben megjelölt fajtájú tárolókban van biztosítva
a) készpénz;
b) okmányok, pl. takarékkönyvek vagy egyéb értékpapírok;
c) adathordozók (akták, tervek, üzleti könyvek, kartotékok, rajzok, lyukkártyák, mágnesszalagok,
mágneslemezek, stb.);
d) bélyegek;
e) egyéb érmék, medáliák;
f) megmunkálatlan nemesfémek valamint nemesfémből készült tárgyak, kivéve azon dolgokat,
amelyek a helyiség díszítését szolgálják;
g) ékszerek, gyöngyök és drágakövek;
h) azon tárgyak, amelyekre fenti tartalmú külön megállapodást kötöttek.

4.

A pénztárgépek, a visszajáró pénzt kiadó és pénzbedobással működő automaták (beleértve a pénzváltót
is) nem minősülnek a 3. pont szerinti tárolóknak.

5.

Külön megállapodás szerinti biztosítási összeg vagy kártalanítási limit erejéig a hivatalos (üzleti) idő
vagy a megállapodás szerinti egyéb időtartam alatt készpénz a 3. fejezet szerinti elzárás nélkül is
biztosítva van.
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5. Fejezet: Biztosítási érték, biztosítási összeg
A biztosítási érték meghatározása :
1.

épületek (VM A. pont szerinti meghatározás) vonatkozásában:

1.1.

ÚJ ÉRTÉKRE
Az épület új értékét azon költségek képezik, amelyekért az épületet a helyi viszonyoknak megfelelően
újra fel lehet építeni, beleértve az ehhez szükséges tervezői és szerkesztői költségeket is.

1.2.

AVULT ÉRTÉKRE.
Az épület avult értéke oly módon állapítható meg, hogy az új értékből levonásra kerül az épület
állapotának, különösképpen a korának és elhasználtságának megfelelő összeg.

2.

műszaki kereskedelmi és üzemi berendezések (VM B. pont szerinti meghatározás) esetében:

2.1.

ÚJ ÉRTÉKRE.
Új értéknek az ugyanolyan jellemzőjű és ugyanarra a célra használt tárgyak újrabeszerzésének költségei
számítanak.

2.2.

AVULT ÉRTÉKRE.
Az avult érték olymódon állapítható meg, hogy az új értékből levonásra kerül a tárgyak állapotának,
különösképpen a korának és elhasználtságának megfelelő összeg.

3.

áruk és készletek (VM C. pont szerinti meghatározás) vonatkozásában:
A biztosítási érték megegyezik az ugyanolyan jellemzőjű tárgyak újraelőállításának vagy ismételt
beszerzésének a költségeivel.

4.

A biztosítási érték:
- készpénznél és értéktárgyaknál a NÉVÉRTÉK,
- bemutatóra szóló takarékkönyveknél a KÖVETELÉS ÖSSZEGE,
- névre szóló takarékkönyveknél a HIRDETÉSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI,
- hivatalos árfolyamú értékpapíroknál a mindenkori utolsó hivatalos JEGYZÉS árfolyama,
- egyéb értékpapírok esetében a PIACI ÉRTÉK.

5.

Adathordozók és az azokon található programok és adatok, reprodukciós segédeszközök, okmányok,
minták, stb. biztosítási értéke az ismételt beszerzés vagy a helyreállítás költsége.

6.

A hatósági forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek valamint az egyéb, a 2-5. pontban nem említett
ingóságok biztosítási értéke a PIACI ÉRTÉK.

7.

Az 1-6. pontok rendelkezéseitől függetlenül a biztosítási érték mindenkor a piaci érték:
- a történeti vagy művészeti értékkel bíró alkotások vonatkozásában, különös tekintettel a műtárgyakra;
- azon ingóságoknál, amelyeket iparszerűen bérbe adnak, mint pl. kölcsönkönyvek, -video-szalagok, gépek és -eszközök.

8.

A biztosítási érték megállapításánál a személyes előszereteti érték nem vehető figyelembe.
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9.

A biztosítási összeg vonatkozásában meg lehet állapodni a vagyontárgyak:

9.1.

teljes biztosítási értékének - TELJES ÉRTÉK - megfelelő;

9.2.

tényleges értékétől független, de annál nem magasabb összegű - ELSŐ KOCKÁZATI - biztosítási
összegben.

10.

A biztosítási összeg:

10.1. épületek, üzemi berendezések, használati tárgyak, áruk és készletek és a 6. pontban említett
vagyontárgyak estében TELJES ÉRTÉK,
10.2. a 4-5. pontban említett vagyontárgyak és a biztosított költségek (3. fejezet) körében ELSŐ
KOCKÁZATI.
6. Fejezet: Biztonsági előírások
Az ÁVF 10. fejezet 3.) pontjában meghatározottakhoz kapcsolódóan:
1.

A szerződő köteles

1.1.

amennyiben -a mellékmunkálatoktól eltekintve- az üzemben a munkavégzés szünetel,
a.) a kockázatviselési hely valamennyi nyílászáróját megfelelő módon lezárni;
b.) a szerződésben megnevezett biztonsági berendezéseket állandóan üzemképes állapotban
és üzemeltetni; (ha a kockázatviselési helynek csak egy részén szünetel a munkavégzés, a
csak az érintett helyiségekre vonatkoznak);
c.) a felügyeletre, őrzésre vonatkozó megállapodásokat maradéktalanul betartani;

tartani
fentiek

1.2.

értékpapírokról, okmányokról és gyűjteményekről összességében 500.000 Ft érték felett, valamint olyan
vagyontárgyakról, melyekre vonatkozóan külön megállapodás született, nyilvántartást vezetni és azt oly
módon tárolni, hogy az egy biztosítási esemény során a biztosított vagyontárgyakkal együtt ne
semmisüljön meg, ne károsodjon ill. ne vesszen el;

1.3.

valamennyi biztosított vagyontárgyat, (különös tekintettel a vízellátó rendszerekre és berendezésekre:
csőhálózat karbantartása, fagyveszély elleni óvintézkedések megtétele), tetőzeteket és a szabadtéren
elhelyezett vagyontárgyakat folyamatosan megfelelő állapotban tartani és a hiányosságokat
haladéktalanul megszüntetni;

1.4.

használaton kívüli épületeket ill. -részeket megfelelő időközökben ellenőrizni és a vízellátó
berendezéseket elzárni, és vízteleníteni;

1.5.

fűtési idényben valamennyi épületet ill. épületrészt elegendő teljesítménnyel fűteni, ezt megfelelő
időközökben ellenőrizni, vagy a vízellátó berendezéseket elzárni, és vízteleníteni;

1.6.

talajszint alatt tárolt vagyontárgyakat a helyiség padozata felett a szerződésben megállapított, de legalább
25 cm magasságban elhelyezni;

1.7.

adathordozókról, tervekről és egyéb iratokról másolatot készíteni és azt oly módon tárolni, hogy az egy
biztosítási esemény során az eredetivel együtt ne semmisüljön meg, ne károsodjon ill. ne vesszen el;

1.8.

természeti csapások (különösképpen: árvíz, földcsuszamlás, talajsüllyedés) ellen előírt védelmi
intézkedéseket megtenni;

2.

Ha a szerződő megsérti az 1.2. pontban leírt kötelezettségeit, az ott felsorolt biztosított vagyontárgyakra
csak akkor igényelhet kártalanítást, ha az érintett vagyontárgyak meglétét, minőségét és biztosítási értékét
nyilvántartás nélkül is tudja igazolni.

7. Fejezet: A biztosított kötelezettségei kár esetén
Az ÁVF IX. fejezetében meghatározottakon túl, a biztosítottnak a következő kötelezettségei vannak.
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1.

KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG:

1.1.

Egy közvetlenül fenyegető vagy bekövetkezett kárnál lehetőség szerint
- gondoskodni kell a biztosított tárgyak megvédéséről, (meg)mentéséről és visszaszerzéséről,
- ezen tevékenységekhez be kell szerezni a biztosító egyetértését.

1.2.

Eltűnt betétkönyvek és értékpapítok vonatkozásában haladéktalanul intézkedni kell a kifizetések
zárolásáról és a bírósági hatálytalanítási eljárás (hirdetményi eljárás) beindításáról.

2.

KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Minden egyes kárt haladéktalanul jelenteni kell a biztosítónak és a hatóságnak. A hatósági bejelentésben
feltétlenül meg kell nevezni minden eltűnt dolgot.

3.

KÁRFELDERÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG:

3.1.

A biztosító számára lehetőség szerint lehetővé kell tenni a kár okára és nagyságára vonatkozó, valamint a
nyújtandó kártalanítás nagyságának megállapításához szükséges minden vizsgálatot.

3.2.

A kármegállapításnál ill. a kár felmérésénél támogatóan együtt kell működni, és a biztosítónak kérésére
rendelkezésére kell bocsátani a megfelelő dokumentumokat. Az ezzel kapcsolatos költségeket a
biztosított viseli.

3.3.

Épületkároknál a biztosító kérésére a biztosított költségére csatolni kell a káresemény napja szerinti
állapotnak megfelelő, hitelesített telekkönyvi kivonatot.

3.4.

A káresemény helyszínét a biztosító beleegyezése nélkül megváltoztatni nem szabad; ez alól kivételt
képeznek a kárcsökkentésre irányuló intézkedések, ill. azon változtatások, amelyek a köz érdekében
szükségesek.

4.

MENTESÜLÉS
Amennyiben a biztosított a fentiekben felsorolt kötelezettségeinek valamelyikét megszegi, az ÁVF
idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Fejezet: Kártalanítás
1.

Épületekre, üzemi berendezésekre és használati tárgyakra vonatkozóan

1.1.

Ha a biztosítási összeg új értéken van meghatározva,

1.1.1.

megsemmisülésnél vagy eltűnésnél a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti meg a
biztosító;

1.1.2.

károsodásnál a biztosító azokat a javítási költségeket téríti meg, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a
tárgyakat olyan állapotba lehessen hozni, mint amilyenben közvetlenül a kár előtt voltak.

1.1.3.

ha a kárt szenvedett vagyontárgy avult értéke kevesebb, mint az új érték 40 %-a, akkor a biztosító
legfeljebb az avult értéket téríti meg;
A folyamatosan karbantartott és az üzem céljaira használt épületek, a folyamatosan az üzem céljaira
használt, karbantartott és a termelési folyamatban résztvevő műszaki berendezések legalább 40% avult
értéket képviselnek, és így újértéken biztosíthatók.

1.1.4.

ha a kártosodott vagyontárgy leselejtezett (azaz értéke könyvelési szempontból 0, de esetleg még
eladható), akkor a biztosító legfeljebb a forgalmi értéket téríti meg.
Egy épület különösen akkor minősül leselejtezettnek, ha az lebontásra vár, vagy üzemi célokra már
nem használható.
Az üzemi berendezések és a használati tárgyak különösképpen akkor minősülnek leselejtezettnek, ha
azokat az üzem tevékenységéből kivonták, vagy azok üzemi célokra már nem használhatók.
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1.2.

Ha a biztosítás avult értékre szól,

1.2.1.

megsemmisülésnél vagy eltűnésnél a biztosító a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti
meg;

1.2.2.

károsodásnál a biztosító azokat a javítási költségeket téríti meg, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a
tárgyakat olyan állapotba lehessen hozni, mint amilyenben közvetlenül a kár előtt voltak, csökkentve
azonban ezen költségeket az avult értéknek az új értékhez viszonyított arányában; amennyiben azonban
a kárt szenvedett vagyontárgy leselejtezett, akkor a biztosító legfeljebb a forgalmi értékét téríti meg.

1.3.

Egy gépalapzatra a biztosító akkor is nyújt kártalanítást, ha csak a gép károsodott, de az alapzat
műszaki okokból teljes egészében vagy részben használhatatlannak minősül.

2.

Áruk és készletek vonatkozásában

2.1.

megsemmisülésnél vagy eltűnésnél a biztosító a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti
meg;

2.2.

károsodásnál a káresemény bekövetkeztének időpontjában szükséges javítási költségeket, legfeljebb
azonban a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti meg.

2.3.

Konkrét adásvételi szerződéssel eladott áruknál - amennyiben a biztosított bizonyítja, hogy a
megsemmisült vagy károsodott árut azonos minőségben a kárt nem szenvedett egyéb készleteiből nem
tudja pótolni - a biztosító megtéríti a szerződés szerinti eladási árat, levonva belőle a szállítás
elmaradásával megtakarított költségeket.

2.4.

Amennyiben az elérhető eladási ár a megtakarított költségek levonásával alacsonyabb, mint az
újraelőállítás vagy újrabeszerzés ill. javítás költségei, akkor a biztosító legfeljebb ezt az eladási árat
téríti meg.

3.

Készpénz és értéktárgyak stb. esetében (5. fejezet, 4. pont) a biztosító az újbóli beszerzés költségeit,
legfeljebb azonban a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti meg.

4.

Adathordozóknál (5. fejezet, 5. pont) a biztosító az ismételt beszerzés vagy a helyreállítás költségeit
téríti meg, amennyiben a helyreállítás szükséges, és a káresemény bekövetkeztétől számított 2 éven
belül valóban megtörténik; máskülönben csak az anyagértéket téríti.

5.

Gépjárművek és más, piaci értéken biztosított tárgyak vonatkozásában (5. fejezet, 6. és 7. pont)

5.1.

megsemmisülésnél vagy eltűnésnél a biztosító a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti
meg;

5.2.

károsodásnál a káresemény bekövetkeztének időpontjában szükséges javítási költségeket, legfeljebb
azonban a káresemény napján érvényes biztosítási értéket téríti meg.

6.

A biztosított költségek tekintetében (3. fejezet, 2. pont) a biztosító a valóban felmerülő költségeket téríti
meg az e vonatkozásban megállapított biztosítási összegen belül.

7.

A kártalanításre vonatkozó általános rendelkezések

7.1.

A még használható maradványok értéke minden esetben beszámításra kerül; a maradványok értékének
felmérésekor az újragyártásra vagy ismételt beszerzésre vonatkozó hatósági korlátozásokat a biztosító
nem veszi figyelembe.

7.2.

Az eltűnt és később megkerült vagyontárgyakra - az ÁVF XII. fejezet rendelkezései mellett - az alábbi
megállapodás érvényes:

7.2.1.

A biztosított köteles ezeket a tárgyakat visszavenni, amennyiben az tőle elvárható.

7.2.2.

Ha a kártalanítás kifizetése után kerülnek elő az érintett vagyontárgyak, akkor a biztosított köteles a
kapott kártalanítást a mindenkori értékcsökkenés levonásával visszafizetni. Azok a dolgok,
amelyeknek a visszavétele nem várható el, a biztosító tulajdonába kerülnek.

7.3.

Összetartozó tárgyaknál a sértetlenül maradt tárgyak azon esetleges értékcsökkenését, amelyet a többi
károsodása, megsemmisülése vagy eltűnése okozott, a biztosító figyelmen kívül hagyja.
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9. Fejezet: A kártalanítás felső határa, önrészesedés
A biztosító minden egyes kárnál a kártalanítási kötelezettségét legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott
összeg erejéig teljesíti:
1.
2.
3.
4.

a tételenkénti biztosítási összegig;
a jelen Feltételben megjelölt vagy külön megállapodás szerinti kártalanítási összegig;
Amennyiben éves kártalanítási összegről történt megállapodás, valamennyi, az adott biztosítási évben
történt káresemény ebbe az összegbe tartozik.
Amennyiben önrészesedésről történt megállapodás, a feltétel szerinti kártalanításból, beleértve a 3.
fejezet 1. pont szerinti kiadások térítését is, káreseményenként az önrészesedés összege levonásra kerül.
Ha több önrészesedés válik érvényessé, csak a legmagasabb kerül alkalmazásra.

10. Fejezet: Alulbiztosítás
A 8. fejezet szerint megállapított kártalanítási összegek alulbiztosításnál az ÁVF rendelkezései szerint
csökkennek; ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a bizosítás első kockázatra szól.
11. Fejezet: A kártalanítás kifizetése, újraelőállítás, újrabeszerzés; kedvezményezettségi jogosultság
1.

A biztosított elsődlegesen csak az alábbiakra tarthat igényt:

1.1.

épületek vonatkozásában

1.1.1.

megsemmisülésnél a forgalmi érték, legfeljebb azonban az avult érték megtérítésére;

1.1.2.

károsodásnál a forgalmi értékben keletkezett kár megtérítésére. A forgalmi értékben keletkezett kár úgy
aránylik az új értékben keletkezett kárhoz, mint a forgalmi érték az új értékhez.

1.2.

üzemi berendezések és használati tárgyak tekintetében

1.2.1.

megsemmisülésnél vagy eltűnésnél az avult érték megtérítésére;

1.2.2.

károsodásnál az avult értékben keletkezett kár megtérítésére. Az avult értékben keletkezett kár úgy
aránylik az új értékben keletkezett kárhoz, mint az avult érték az új értékhez.

2.

Teljes kártalanításra vonatkozó jogosultságot a biztosított akkor szerez, ha:

2.1.

garantált, hogy a kártalanítást teljes egészében a helyreállításra ill. újbóli beszerzésre fordítja. A
kártalanításnak az olyan dolgokra történő felhasználása, amelyek a káresemény bekövetkeztének
időpontjában már rendelkezésre álltak vagy meg voltak rendelve, ill. gyártás alatt álltak, nem minősül
újragyártásnak ill. ismételt beszerzésnek;

2.2.

egy épület helyreállítása az eredeti helyen történik. Amennyiben az ezen a helyen történő helyreállítás
hatóságilag tilos, akkor elegendő egy Magyarországon belüli másik helyen történő
helyreállítás/létesítés;

2.3.

az ismételten beszerzett ill. helyreállított vagyontárgyak ugyanazt az üzemi célt szolgálják ill. ugyanaz a
rendeltetésük;

2.4.

a helyreállítás ill. az ismételt beszerzés a káresemény bekövetkeztétől számított 3 éven belül
megtörténik.

3.

Olyan biztosított vagyontárgyak vonatkozásában, amelyeket a káresemény bekövetkeztének
időpontjában jelzálog terhel, és ezt a kedvezményezett
a biztosítónak bejelenti, csak a
kedvezményezett hozzájárulásának birtokában történik a kártalanítás kifizetése, amennyiben garantált,
hogy azt a helyreállításra használják fel.
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12. Fejezet: Regressz, biztosítási összeg változása a káreset után
1.

Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették
meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő
hozzátartozó.

2.

A kár napjától kezdődően - amennyiben a szerződő/biztosított és a biztosító erről a káresemény
bekövetkezte után ellenkező megállapodást nem köt - a keletkezett kár összegével csökkentett
biztosítási összeget a folyó biztosítási időszak fennmaradó részére a biztosító a fizetett kártalanítás
összegével megnöveli anélkül, hogy ehhez a biztosítási szerződés módosítására vonatkozó külön
ajánlatra lenne szükség. Kivételt képeznek ezalól az első kockázatra biztosított vagyontárgyak ill.
költségek.

13. Fejezet: Egyebek
A szerződés annak valamennyi részében, azon kérdések tekintetében is, amelyek a szerződés létrejöttére,
hatályára vagy értelmezésére vonatkoznak, kizárólag a magyar jog hatálya alá tartozik. Ez külföldi kockázatokra
is érvényes.
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ARÜBKF

Generali•Providencia Biztosító Rt.

Ipari és kereskedelmi létesítmények „all risk” - valamennyi veszélynemre kiterjedő - üzemszünetbiztosításának különös feltételei
(ARÜBKF)
A szerződés alapjául szolgál:
1.

Ipari és kereskedelmi létesítmények „all risk”
vagyonbiztosításának különös feltételei (ARVKF)

-

2.

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)

3.

A Tűz Üzemszünet Biztosítás Különös Feltételei (TÜBKF)

3.1.

A TÜBKF 1. fejezete az alábbiak szerint módosul:

valamennyi

veszélynemre

kiterjedő

-

Ha a biztosított üzem működése egy, az ARVKF szerint biztosított káresemény következtében
megszakad, eltérően az ARVKF 1. fejezet 2.d) pontjától, a biztosító megtéríti az ezáltal keletkező
üzemszüneti kárt.
A dologi kárnak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen kell bekövetkeznie.
Az olyan üzemszünet, amelynek következményeit az üzemben jelentős ráfordítások nélkül el lehet
hárítani, nem esik a biztosítási védelem alatt.
A biztosító nem téríti az üzemszüneti kár megnövekedését:
a) szokatlan, az üzemszünet alatt bekövetkező események vagy tartós körülmények következtében, ide
tartoznak a 6. pont a) szakaszában feltüntetett események is,
b) az üzem berendezésének bővítése vagy az üzemen belüli olyan felújítások miatt, amelyeket a
biztosítási esemény után, az üzemi berendezések helyreállítása során végeznek,
c) hatósági újjáépítési és üzemviteli korlátozások miatt,
d) az üzemi berendezések helyreállításának szokatlan késedelme miatt, mint pl. tulajdoni, birtok- vagy
bérleti viszonyok tisztázása, örökség lebonyolítása, perek, stb.,
e) azáltal, hogy a biztosított nem gondoskodik időben a sérült, megsemmisült vagy eltűnt tárgyak
helyreállításáról ill. újbóli beszerzéséről, vagy nem áll a rendelkezésére megfelelő nagyságú tőke,
f) azáltal, hogy összetartozó vagyontárgyak valamelyike megsemmisült, és a sértetlenül maradt darabokat
a biztosított üzemben már nem lehet felhasználni.
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