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ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ GÉP- ÉS TECHNOLÓGIAI 

SZERELÉSBIZTOSÍTÁS /E.A.R./ FELTÉTELEI 
 
A Biztosított által kitöltött EAR kérdőív, valamint a Biztosított minden, ezen biztosítással kapcsolatban tett - 
és a Biztosító által elfogadott - írásos nyilatkozata a jelen feltétel szerint kiállított biztosítási szerződés részét 
képezi. 
 
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe /a továbbiakban: a Biztosító/ a Biztosítási 
szerződés alapján vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés ideje alatt a 
szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújt, és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező 
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesít a Biztosítottnak. 

 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

 
1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A Biztosító térítési kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha a Biztosított ezen biztosítási szerződési 
feltételeket figyelembe veszi és betartja, amennyiben azok a Biztosított cselekedeteit és szerződésbetartását 
érintik, és amennyiben az általa a kérdőívben és ajánlatban megadott adatok és válaszok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
1.2. A biztosítási szerződés része a jelen feltétel, a feltételeket követő fejezetek, és a fedezet igazoló 
dokumentum. 
 
1.3. A Biztosított saját költségére gondoskodik minden ésszerű óvintézkedésről és követi a Biztosító minden 
célszerű ajánlatát a veszteségek, károk és kártérítési kötelezettség elkerülésére, betartja a törvényes 
előírásokat és az előállítók használati utasításait. 
 
1.4. A Biztosító képviselőjének - minden ésszerű időpontban, - a jogában áll a kockázatban álló létesítményt 
megtekinteni és ellenőrizni. A Biztosított vállalja, hogy minden a kockázat megítéléséhez szükséges 
információt és részletet a Biztosító képviselőjének rendelkezésére bocsát. 
 
2. A BIZTOSÍTOTTAK KÖRE 
 
2.1. Biztosítási szerződést az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a 
biztosítási esemény elkerülésében érdekelt (Biztosított); vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti 
meg (Szerződő). Az e rendelkezés ellenére kötött kárbiztosítási és csoportos összegbiztosítási szerződés 
semmis. 
 
2.2. Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított 
belépéséig a szerződő fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a 
biztosítottat köteles tájékoztatni. 
 
2.3. Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a 
szerződésbe beléphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet 
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át. 
 
2.4. Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a 
szerződő féllel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek a 
szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is, – megtéríteni. 
 
3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  
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3.1.A biztosítási szerződés a 2013.évi V törvény ( Ptk) 6:443. § (1) pontjától eltérően csak a felek írásbeli 
ajánlatával jöhet létre, a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – 
elfogadásával, mely írásbeli megállapodásnak minősül. A Biztosító ennek alapján fedezetet igazoló 
dokumentumot /kötvényt/ állít ki. 
 
3.2.Ha a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér és a szerződő az ajánlattól eltérő tartalommal kiállított 
kötvényben szereplő eltérést késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül írásban nem kifogásolja, akkor a 
szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. 
Ha a szerződő az eltérést elutasítja (kifogásolja), akkor a szerződés nem jön létre. A lényeges eltérésre a biztosító a 
kötvény átadásakor a szerződő figyelmét írásban hívja fel. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának 
megfelelően jön létre. 
 
3.3. A biztosítási szerződés határozott időtartamra jön létre. 
 
4. KOCKÁZATVISELÉS IDŐTARTAMA 
 
4.1. A Biztosító kockázatviselésének kezdete - a biztosítási szerződés hatályba lépését követően, függetlenül 
a Biztosítási Kérdőíven feltüntetett bármely más dátumtól - az az időpont, amikor a szerelési tevékenység 
megkezdődik, illetve amikor a Biztosítási Kérdőíven feltüntetett vagyontárgyakat a helyszínen kirakodják, de 
legfeljebb 30 nappal a munkák megkezdése előtt. 
 
4.2. A biztosítás hatálya ettől az időponttól a létesítmény átadásáig, vagy az első 
próbaüzemelés/próbaterhelés befejezéséig folyamatosan tart, de legkésőbb 4 héttel a próbaüzem kezdetét 
követően megszűnik. 
Amennyiben a létesítmény önálló egységeinek (egy, vagy több gép, gépsor, berendezés) próbaüzemelése 
és/vagy üzembe helyezése előbb megtörténik, ezekre vonatkozóan a biztosítási fedezet megszűnik, de a be 
nem fejezett részekre változatlanul érvényben marad. 
 
4.3. A biztosító kockázatviselése legkésőbb a Biztosítási Kérdőíven rögzített időpontban jár le. Amennyiben 
azonban ezen határidőre a biztosított szerelés, illetve a próbaüzemelés nem fejeződik be, a Biztosító a 
biztosítási fedezet tartamát pótdíj fizetése ellenében meghosszabbíthatja. 
 
4.3. Használt és nem garanciális vagyontárgyakra (gépek, berendezések, stb.) vonatkozóan a biztosítás 
hatálya a próbaüzem kezdetekor megszűnik. 
 
4.4. Abban az esetben, ha a szerelés valamilyen ok miatt félbeszakad, a biztosítás hatálya - a felek 
megállapodását követően a Biztosító előzetes írásbeli nyilatkozatának megfelelően - vagy véglegesen 
megszűnik, vagy felfüggesztésre kerül, azaz a munka folytatásáig ideiglenesen szünetel. 
 
5. A DÍJFIZETÉS ÉS A DÍJMÓDOSÍTÁS MÓDJA 
 
5.1. A biztosítási díjat a biztosított által közölt adatok alapján a biztosító a biztosítási tartamra 
kockázatarányosan határozza meg. 
 
5.2. A biztosítás díj megfizetése a biztosítási időtartam első napján, a teljes tartamra egy összegben esedékes. 
A szerződő felek a fentiek túl eltérő díjfizetési ütemezésben is megállapodhatnak. 
 
5.3. Amennyiben a felek a díj részletekben való fizetéséről állapodtak meg, úgy a szerződésben (ajánlat, 
fedezet igazoló dokumentum) rögzíteni kell az egyes díjrészletek összegét és megfizetésük esedékességének 
időpontját. Ha a szerződés díja nem került maradéktalanul kiegyenlítésre, a biztosító kockázatviselése a 
biztosítási tartamnak a megfizetett biztosítási díjjal arányos részére terjed ki és semmilyen módon nem nyújt 
fedezetet a szavatossági időszakra. A 003. és a 004. számú záradék hatályba lépésének feltétele, hogy a 
szerződő a szerződés díját hiánytalanul megfizesse. 
 
5.4. Ettől eltérő tartalmú rendelkezés hiányában a határozott tartamú biztosítási szerződésben meghatározott 
díj egyben a fizetendő minimális díjat jelenti, mely a biztosított munkák értékében, műszaki tartalmában vagy 
kivitelezési tartamában bekövetkező későbbi esetleges változásoktól függetlenül a biztosítót megilleti. 
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5.5. Ha a szerelés nem fejezhető be a fedezet igazoló dokumentum futamidejének lejártáig, úgy pótlólagos 
díjfizetés ellenében lehetőség van a biztosítás meghosszabbítására. Ezt a hosszabbítási díjat röviddel az 
eredeti biztosítási időtartam lejárta előtt kell megállapítani, hogy minden, ebben az időpontban fennálló 
különleges körülményt figyelembe lehessen venni. 
 
5.6. A biztosítási díj esedékességétől számított 30 nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos 
díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton 
nem érvényesítette, 
 
5.7. A jelen terméket értékesítő függő biztosításközvetítő nem jogosult az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, 
továbbá nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni. A jelen terméket 
értékesítő független biztosításközvetítő jogosult az ügyféltől összegszerűségi korlát nélkül biztosítási díjat 
átvenni, de nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni. A jelen terméket 
értékesítő függő és független  biztosításközvetítő továbbá nem jogosult a biztosító nevében a biztosítási 
szerződést megkötni. 
 
6. KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
6.1. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan 
körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire 
adott - a valóságnak megfelelő, - válaszokkal a szerződő fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések 
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. 
 
6.2. A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni. 
 
6.2.1. A Biztosított a kockázatban álló létesítményben bekövetkező bármely lényeges változásról a Biztosítót 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül levélben értesíti és saját költségére gondoskodik minden 
pótlólagos biztonsági intézkedésről, melyet a helyzet megkövetel. A fedezet és/vagy díj mértéke adott 
esetben ennek megfelelően módosításra kerül. A Biztosított semmilyen olyan jelentős változtatást nem 
eszközölhet és engedélyezhet, mely a kockázatot növeli, ameddig a fedezet kiterjesztését a Biztosító ezen 
feltétel szerint írásban meg nem erősíti. 
 
6.3. A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító 
kötelezettsége nem áll be kivéve, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett 
körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 
bekövetkeztében. 
 
6.4. Ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a közlési vagy változás bejelentési 
kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a 
változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy személy esetén nem 
hivatkozhat. 
 
6.5. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a 
biztosítottat. Egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval 
közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna. 
 
6.6. A szerződő fél, Biztosított a közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettségének keretén belül 
köteles a biztosítót tájékoztatni, ha ugyanarra a vagyontárgyra más biztosítónál biztosítási szerződést kötött. 
 
7. A SZERZŐDÉS LEHETETLENÜLÉSE, ÉRDEKMÚLÁS 
 
7.1 Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése 
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik. 
 
7.2. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált 
vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik. 
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8. KÁRMEGELŐZÉSI KÖTZELEZETTSÉG 
 
8.1. A szerződő fél és a biztosított a kár megelőzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható 
magatartást köteles tanúsítani. Ezt az elvárhatósági követelményt kell támasztani abban az esetben is, ha a 
szerződés szabályozza a szerződő fél és a biztosított kármegelőzési teendőit, előírja a kár megelőzését vagy 
enyhítését célzó eszközöket, eljárásokat, szakképzettségi követelményeket. 
 
8.2. A szerződő fél és a biztosított a biztosító előírásai és a káresemény bekövetkezésekor adott utasításai 
szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a 
kárt enyhíteni. 
 
8.3. A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha a 
kárenyhítés nem vezetett eredményre. 
 
9. A BIZTOSÍTÁSI KOCKÁZAT JELENTŐS MEGNÖVEKEDÉSE 
 
9.1. Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről vagy 
azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a szerződés módosítására vagy a szerződést 
harminc napra írásban felmondhatja. 
 
9.2. Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon 
megszűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szerződő fél figyelmét 
felhívta. 
 
9.3. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a biztosítási kockázat 
jelentős megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a 9.1. és a 9.2. 
pontokban meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy személy vonatkozásában nem gyakorolhatja. 
 
10. KÁRBEJELENTÉS, A FEDEZETFELTÖLTÉS SZABÁLYAI 
 
10.1. A biztosítási szerződés teljesítését igénylő félnek (szerződő, Biztosított, engedményes, 
kedvezményezett) kell igazolnia, hogy a Biztosító szolgáltatásának a szerződésben valamint jogszabályban 
előírt feltételei fennállnak, ide értve különösen magának a biztosítási esemény bekövetkezésének és az annak 
eredményeként elszenvedett kár(ok) mértékének a bizonyítását. Ezzel szemben a Biztosító szolgáltatási 
kötelezettségét kizáró tények és körülmények fennállását –így különösen valamely mentesülési ok vagy 
kizárás fennállását, vagy a teljesítés egyéb akadályát – a Biztosítónak kell igazolnia. 
 
10.2. A Biztosítottnak (szerződőnek) a bekövetkezett kárt haladéktalanul telefonon, táviratban vagy levélben, 
de legkésőbb 14 napon belül be kell jelentenie a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 
központjába, a Központi Kárrendezési Irodára (1143 Budapest, Stefánia út 51., Telefon: 460-1415, Telefax: 
460-1522, e-mail: vagyonkar@qbeatlasz.hu). 
 
10.3.A Szerződő/Biztosított kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezte után 
 

a) a káreseményt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül - 
munkaszüneti vagy pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán - írásban kell 
bejelentenie (vagy a megbízotton keresztül) a Biztosító központjába, a Központi Kárrendezési 
Irodára (1143 Budapest, Stefánia út 51., Telefon: 460-1415, Telefax: 460-1522, e-mail: 
vagyonkar@qbeatlasz.hu).     

b) lehetőségei szerint a kár csökkentése érdekében mindent megtenni; 
c) a sérült részeket megőrizni és azt megtekintésre a Biztosító képviselőjének vagy szakértőjének 

rendelkezésére bocsátani; 
d) minden információt és dokumentumot beszerezni, melyre a Biztosító igényt tart; 
e) betöréses lopás okozta károk esetén a rendőrséget értesíteni. 
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10.4. A Biztosító semmilyen esetben sem felel olyan veszteségekért, károkért és kártérítési 
kötelezettségekért, melyeket a bekövetkezésüktől számított 14 napon belül nem jelentettek.  
 
10.5. A biztosítási szerződés teljesítését igénylő félnek (szerződő, biztosított, , kedvezményezett) kell 
igazolnia, hogy a biztosító szolgáltatásának a szerződésben valamint jogszabályban előírt feltételei 
fennállnak, ide értve különösen magának a biztosítási esemény bekövetkezésének és az annak eredményeként 
elszenvedett kár(ok) mértékének a bizonyítását. Ezzel szemben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét kizáró 
tények és körülmények fennállását – így különösen valamely mentesülési ok vagy kizárás fennállását vagy a 
teljesítés egyéb akadályát – a biztosítónak kell igazolnia. 
 
10.6. A biztosítási szerződés teljesítését igénylő fél (szerződő, biztosított, engedményes, kedvezményezett) a 
biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges okiratokat, dokumentumokat és igazolásokat 
köteles, azok rendelkezésére állását követő 8 napon belül, a biztosító rendelkezésére bocsátani: 
  
A biztosító kárrendezési egysége a kárrendezési eljárás során minden esetben közli, hogy mely okiratok, 
dokumentumok és igazolások szükségesek az adott kár rendezéséhez. 
 
10.7. Ha a biztosító szolgáltatásának a szerződésben valamint jogszabályban előírt feltételei közül 
bármelyiknek a fennállása vagy tisztázása a konkrét kárügyben olyan okirat, dokumentum vagy igazolás 
benyújtását igényli, mely nem szerepelt a fentiek szerinti közlésben, erről és a szükséges bizonyítékok 
benyújtása elmaradásának következményeiről a biztosító haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet. 
 
10.8. Ha a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben büntetőeljárás, vagy szabálysértési eljárás 
indult, az ilyen eljárást jogerősen lezáró határozatot a biztosítási szerződés teljesítését igénylő fél (szerződő, 
biztosított, kedvezményezett) akkor is köteles a biztosítónak benyújtani, ha időközben sor került a biztosítási 
szolgáltatás teljesítésére. Az ilyen határozatok rendelkezésre állásának hiánya a biztosító szolgáltatásának 
esedékessé válását nem érinti. 
 
10.9. Amennyiben a Biztosított ezen feltétel szerint a Biztosítót értesítette, kisebb károknál javításokat 
végezhet és a károsodott részeket kicserélheti; minden más esetben a javítások és helyreállítás megkezdése 
előtt a Biztosító képviselőjének lehetőséget kell nyújtani a kár megtekintésére. Amennyiben a Biztosító 
képviselője ezt 5 munkanapon belül nem teszi meg, úgy a Biztosított jogosult a javításokat elvégezni és a 
károsodott részeket kicserélni. A Biztosító fedezet igazoló dokumentumban vállalt felelőssége megszűnik egy 
károsodott tárgyra vonatkozólag, amennyiben azt nem azonnal, szakszerűen javítják meg. 
 
10.10. A Biztosított köteles a Biztosító költségére minden szükséges vagy a Biztosító által megkövetelt 
intézkedést megtenni, megengedni vagy abban együttműködni a célból, hogy a Biztosító jogait vagy 
jogorvoslatait érvényesítse, illetve a fedezet igazoló dokumentumban nem biztosított személyektől 
kártalanítást kapjon, melyre a Biztosító közvetve vagy közvetlenül vagy megtérítési igényeivel kapcsolatban 
jogosult vagy erre jogosult lenne, illetve amelyre e fedezet igazoló dokumentum hatálya alá eső kár 
kifizetésénél igényt tarthatna függetlenül attól, hogy ilyen intézkedések a Biztosított kártalanítása előtt vagy 
után válnak a Biztosító részéről szükségessé. 
 
10.11.A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben, 
kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai 
fennmaradnak, és e követelést biztosítják. 
 
10.12.Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, 
köteles erről a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. 
A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti függővé. A megtérült 
összegből elsőként a biztosított követelését kell kielégíteni. 
 
10.13. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban 
bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken kivéve, ha a szerződő fél a díjat 
megfelelően kiegészíti. 
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11.A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 
  
11.1. A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges utolsó iratnak a 
biztosító kárrendezést lefolytató szervezeti egységéhez való beérkezését követő 30. nap elteltével válik 
esedékessé. 
 
11.2. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére 
nem jogosult, ugyanakkor a vonatkozó biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó mértékének figyelembe 
vételével történt és a vagyontárgy helyreállításra, illetve utánpótlásra került. 
 
11.3. A Biztosító a jelen biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító 
eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez 
szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási 
költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján 
vállal kötelezettséget, illetve téríti meg azt az arra jogosultnak (Biztosított/Szerződő), amelyen feltüntetik az 
általános forgalmi adó összegét vagy amelyből az általános forgalmi adó összege kiszámítható. 
 
11.4. A Jelen szerződés alapján magánszemélyeknek teljesítendő kifizetésekre a mindenkor hatályos 
személyi jövedelemadó szabályok az irányadóak. 
 
12. KIZÁRÁSOK 
 
A Biztosító nem téríti a Biztosítottnak azokat a károkat, melyek oka közvetlenül vagy közvetve 

a) háború, megszállás, ellenséges tevékenység és ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy azt 
hadüzenet megelőzte-e vagy sem), polgárháború, lázadás, felkelés, zendülés, sztrájk, 
munkáskizárás, polgári engedetlenség, politikai szervezetek megbízásából vagy azokkal 
kapcsolatban tevékenykedő, rosszindulatú személy vagy személyek katonai vagy jogellenes 
hatalomátvétele, összeesküvés, elkobzás, erőszakos kisajátítás, egy de jure vagy de facto fennálló 
kormányzat által elrendelt rekvirálás, rombolás vagy kár; 

b) atomenergia, radioaktív sugárzás és szennyeződés; 
c) a Biztosítottnak vagy képviselőjének szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedete 

Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, ha a Biztosított: 
 hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az abban meghatározott 

feltételek hiányában végzett; 
 jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában 

végezte a tevékenységet; 
 a kárt ittas állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt, illetőleg ezzel az állapotával 

összefüggésben okozta, vagy ez az állapota a kár bekövetkezésekor közrehatott; 
 a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségek, foglalkozási, balesetvédelmi szabályok 

súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok ismétlődő vagy folyamatos 
megsértésével idézte elő. 

d) a munkálatok teljes vagy részleges (30 napot elérő, illetve azt meghaladó) beszüntetése 
e) dátumtévesztés vagy fel nem ismerés, 
f) környezetszennyezés, 

 
Továbbá nem téríti meg a Biztosító azokat a károkat, amelyekre a jelen szerződés vonatkozó záradékaiban 
foglaltak szerint nyújtható lett volna biztosítási fedezet, ám a biztosítási szerződés az adott záradék 
alkalmazása nélkül jött létre. 
 
13. MENTESÜLÉS 
 
13.1. Mentesül a biztosító a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartással a szerződő fél vagy a biztosított; a velük közös háztartásban élő 
hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltételben meghatározott 
munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk; vagy a biztosított jogi személynek az általános 
szerződési feltételben meghatározott vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított vagyontárgy 
kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta. 
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13.1.1. Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, ha a Biztosított: 

 hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az abban meghatározott 
feltételek hiányában végzett; 

 jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában 
végezte a tevékenységet; 

 a kárt ittas állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt, illetőleg ezzel az állapotával 
összefüggésben okozta, vagy ez az állapota a kár bekövetkezésekor közrehatott; 

 a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségek, foglalkozási, balesetvédelmi szabályok 
súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok ismétlődő vagy folyamatos 
megsértésével idézte elő. 

 
13.2. A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell. 
 
13.3. A biztosított köteles a károk megelőzése érdekében a hatályos jogszabályokat, hatósági határozatokat 
és felügyeleti szervének utasításait mindenkor betartani. A biztosított e kötelezettségének elmulasztása a 
biztosító mentesülését eredményezheti a kártérítés megfizetése alól. 
 
13.4. A Biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a biztosított a szükséges felvilágosítást 
nem adja meg vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé és emiatt a biztosító 
kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik, valamint ha a biztosítási esemény 
bekövetkezését a szerződésben megállapított határidőben a biztosítónak nem jelenti be. 
 
13.5. A közlésre, illetve a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kötelezettsége 
nem áll be kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a 
szerződéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 
 
13.6. A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgy állapotán a biztosított a szerződésben 
megállapított határidőn belül csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. 
 
Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás 
következtében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények 
kideríthetetlenné váltak. 
 
14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
14.1. A biztosítási szerződés vagy annak vonatkozó része megszűnésének okai lehetnek: 

- a szerződés lejárta, 
- az objektum átadás-átvétele, használatbavétele, ill. üzembe helyezése, (a kockázatviselés korábban 

megszűnik a biztosított építmény azon részeire vonatkozólag, amelyeket átvettek, ill. üzembe 
helyeztek) 

- ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése 
lehetetlenné vált, 

- érdekmúlás (pl.: a biztosított vagyontárgy, objektum kikerül a biztosított(ak) tulajdonából, illetve a 
biztosított vállalkozás tulajdonosi szerkezete megváltozik, esetleg felszámolásra kerül), 

- a biztosítási díj esedékességétől számított 30 nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a 
hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a 
díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, 

- a biztosítási szerződés kimerülése. 
 
14.2. Megszűnhet továbbá a biztosítási szerződés a felek közös akaratával, közös megegyezés alapján. 
 
15. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
 
15.1.A határozott tartamra kötött szerződés nem mondható fel. 
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16. ELÉVÜLÉS 
 
16.1.A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a kár bekövetkezésének időpontjától számított 
egy év. 
 
17. A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE 
VONATKOZÓ TUDNIVALÓK 
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS / TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási 
szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó 
egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve 
gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 
  
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározott 
célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. 
  
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult 
kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az 
adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a 
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által 
meghatározott egyéb cél lehet. 
  
A fenti bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, a biztosításközvetítő 
és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása 
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. 
  
A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási 
kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, 
vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen 
módon hozzájutottak. 
  
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
 
 a) a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes 
képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést 
ad, 
 b)  e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 
 
 A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: 
 
 a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, 
 b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, továbbá az 
általuk kirendelt szakértővel  
 c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró 
bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági 
végrehajtóval, 
 d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel, 
 e) a Bit 157. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal, 
 f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
 g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,  
[szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, 
amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az 
adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a 
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kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának 
minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]  
 h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 
 i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi 
hatósággal, 
 j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, 
titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szervvel, 
 k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló 
biztosítókkal, 
 l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást 
vezető Hivatallal, 
 m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő 
biztosítóval, 
 n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek 
egymásközi átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő 
szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási szervezettel, 
kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával 
élve a közűti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben 
érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, 
 o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet 
végzővel, 
 p)  fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés 
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti 
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi 
jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, 
 q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával 
 r)  a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
A Bit. 157. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben 
nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben 
nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a Bit. 157. § (1) és (5) bekezdésekben, a Bit. 
156. §-ban, a Bit. 158. §-ban és a Bit. 159. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek 
személyes adatait továbbíthatja. 
  
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az (1) bekezdésben meghatározott szervek 
alkalmazottaira is kiterjed. 
 
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági 
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat 
merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet  
 
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, 
új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy 
kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, 
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy 
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha 
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli 
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól. 
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b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi 
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak 
minősülő adatot a biztosítótól. 
 
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság a „halaszthatatlan 
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is 
köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, 
biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szólótörvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz 
eleget. 
 
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont 
alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő 
átadása. 
 
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik 
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az 
esetben: 
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy 
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, 
célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelőszintje az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 8. § (2) 
bekezdésben meghatározott bármely módon biztosított.” 
 
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét 
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem 
állapítható meg, 
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság 
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar 
felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak, 
c) a jogalkotás megalapozása és a hatás vizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak 
nem minősülő adatok átadása. 
d) Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint aHpt. XIV/A. 
fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. 
A Bit.159.§(1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére 
hivatkozva nem tagadhatja meg. 
 
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év 
elteltével, a Bit. 154. § alá eső adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minősülő 
adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell. 
  
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztatja a Bit. 157. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a Bit. 
157. § (5) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról. 
  
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve a 
megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, 
illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 
  
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a 
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 
  
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt 
ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az 
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adatkezelési cél megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve 
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 
  
E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
  
Az elhunyt személlyel kapcsolatban hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve 
a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 
  
Biztosító, biztosításközvetítő és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító, 
biztosításközvetítői és szaktanács-adói vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől 
számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. 
  
Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség esetén. 
 
A BIZTOSÍTÓK KÖZÖTTI ADATCSERÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a Biztosító - a jogszabályokban foglalt vagy 
a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek 
megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából - a 
2015. év január hó 1. napjától kezdődően hatályba lépő Bit. 161/A. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, 
2015. január 1. napjától kezdődően jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az e biztosító által a  
Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a 
figyelembevételével kezelt - a Bit. 161/A. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában. A 
megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához 
szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és 
annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének. 
 
A Biztosító ennek keretében,  
 

(i) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó biztosítási 
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Bit. 161/A. § (3) bek a-e) pontjaiban 
felsorolt adatokat; 

(ii) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17. és 18. pontjában meghatározott ágazatokhoz 
tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Bit. 161/A. § (4) bek a-e) 
pontjaiban felsorolt adatokat, továbbá 

(iii) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 11., 12. és 13. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a károsult személy előzetes 
hozzájárulása esetén a Bit. 161/A § (5) bek. a)-c) pontjaiban felsorolt adatokat  

 
kérheti más biztosítótól.  
 
A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben 
meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt (15) 
napon belül köteles(ek) átadni a Biztosítónak. A megkereső Biztosító a megkeresés eredményeként 
tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven (90) napig kezelheti. Ha a megkeresés 
eredményeként a megkereső Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény 
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerős befejezéséig.  
 
Ha a megkeresés eredményeként a megkereső Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek 
az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat 
megismerését követő egy (1) évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy (1) évig kezelhető. A 
megkereső Biztosító  az e célból végzett megkeresésről, és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az 
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abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett  ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer 
értesíti. 
Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
meghatározott módon az adatairól tájékoztatást kér és a megkereső biztosító – a Bit.161/A§(8)–(10) 
bekezdésben meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a 
tényéről kell tájékoztatni a kérelmezőt. 
 
A megkereső Biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó, 
tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti céltól eltérő célból nem kapcsolja össze. A 
megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelős.” 
 
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
 
A Szerződő, a Biztosított, a Kedvezményezett és bárki, aki a Biztosító szolgáltatására jogosan igényt 
tarthat, a jelen feltétel alkalmazásában és az adatvédelmi rendelkezések szempontjából, a Biztosító 
ügyfelének tekintendő (a továbbiakban: Ügyfél). 
 
Az Ügyfelek adatainak kezeléséért és megőrzésért - beleértve a biztosítási szerződéssel összefüggésben a 
jövőben rendelkezésre bocsátandó adatokat is - a Biztosító felelős. 
 
Személyes Adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személy 
Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, valamint az ilyen adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 
 
Az Ügyfelek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére illetve gazdálkodására, továbbá a Biztosítóval 
létesített jogviszonyára vonatkozó adat, amennyiben az a Biztosító rendelkezésére áll, Biztosítási Titoknak 
minősül. 
 
A Biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés és az Ügyfelek biztosítási jogviszonyai létrejöttével, 
nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás 
önkéntes. A Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény értelmében, az 
adatkezelés céljára is figyelemmel, a Biztosító az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása nélkül kezelheti az 
Ügyfelek Biztosítási Titoknak minősülő személyes adatait. Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggő 
adatokat (a továbbiakban: Egészségügyi Adat) a Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről szóló törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli 
hozzájárulásával kezelheti. Az Egészségügyi Adat kezelése is kizárólag az Ügyfél biztosítási jogviszonyai 
létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével függhet össze. 
 
A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt 
kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban vele szemben, vagy általa igény érvényesíthető. 
 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító a tevékenysége során szerzett és Biztosítási Titoknak 
minősülő adatot csak akkor adhat ki Harmadik Személynek, ha az Ügyfél vagy annak törvényes 
képviselője, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést 
ad. Harmadik Személynek minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval. Nem minősül Harmadik Személynek, ezért az Ügyfelek külön hozzájáruló nyilatkozata 
nélkül jogosult az Ügyfelek személyes adatainak és biztosítási titkainak kezelésére a QBE Insurance 
(Europe) Ltd., mint a Biztosító alapítója. 
 
Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság 
területén belüli adattovábbításra kerülne sor. A Ügyfél személyes adatai (beleértve a különleges adatot is) az 
országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – Harmadik Országban lévő 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbíthatóak, ha ahhoz az Ügyfél hozzájárul, ha azt 
törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga 
– az Európai Unió által meghatározott – megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. 
Harmadik Országnak minősülnek azok az országok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak. 
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A Biztosító az Ügyfelek kérésére, köteles az általa kezelt vagy a jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett továbbított Személyes Adatokról tájékoztatást adni. Az Ügyfelek kérhetik ezen adatok helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését is. A Biztosító az Ügyfél 
kérésének megfelelően köteles az Ügyfél általa kezelt személyes adatait helyesbíteni. 
 
A Biztosító köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel 
kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt vagy amelynek 
kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi 
jogalap. 
 
Az érintett ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, 
amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen veszélye áll fenn. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E.mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
weboldal: www.naih.hu 
 
18. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
 
18.1. A határozott tartamra kötött szerződés nem mondható fel. 
 
18.2. A határozatlan tartamra kötött szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére mondhatják fel. A 
felmondási idő harminc nap. 
 
19. ALKALMAZANDÓ JOG  
 
19.1. Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 
20. A BIZTOSÍTÓ ADATAI, IRODÁJA 
 
20.1. Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. 
cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000514; telefonszáma: (06 -1) 460-1400, 
levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.)  
 
20.2. Alapító: A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének a QBE Insurance (Europe) 
Limited (székhelye: Fenchurch Street 30, London EC3M3 BD Egyesült Királyság, nyilvántartó cégbíróság 
neve: Companies House, cégjegyzékszáma: 01761561, tevékenységi engedélyt kiadó hatóság: Financial 
Services Authority, 25 THE NORTH COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 5HS). 
 
20.3. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe jogképes, cégneve alatt alapítója a QBE 
Insurance (Europe) Limited javára szerezhet jogokat és a QBE Insurance (Europe) Limited terhére vállalhat 
kötelezettségeket 
 
20.4. QBE Insurance (Europe )Limited Magyarországi Fióktelepe 
Központ 
1143 Budapest, Stefánia út 51. 
tel.: 460-1410 
fax: 460-1521 
NAIH szám: NAIH-40157 
e-mail: vagyon@qbeatlasz.hu 
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21. PANASZ ÜGYINTÉZÉS 
 
Panaszkezelés / Panaszfórumok / Bírósági Vitarendezés  
 
Társaságunk biztosítja, hogy Társaságunk ügyfele Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által 
átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) előterjeszthesse. 

 
Társaságunk szolgáltatásaival, valamint a biztosítási szerződés teljesítésével összefüggésben panasz 
terjeszthető elő írásban a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének vezetőjéhez 
címzett levélben, e-mailben vagy faxon (levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 51., telefaxszám: (06-1) 
460-1499; e-mail cím: info@qbeatlasz.hu), illetőleg személyesen vagy telefonon is nyitvatartási időben az 
Ügyfélszolgálatunkon (cím: 1143 Budapest, Stefánia út 51.; telefonszám:(06-1) 460-1400). Társaságunk a 
panaszbejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban küldi meg válaszát a panaszos 
részére. 
 
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő 
eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz 
fordulhat:  
 
- QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének vezetője (1143 Budapest, Stefánia út 
51., levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.:101., telefonszám: (36-1) 460-1400, e-mail cím: info@qbeatlasz.hu, 
faxszám: (36-1) 460-1499) 
 
- Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, és megszűnésével , 
továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita estén) (1013 Budapest, Krisztina krt. 
37-39., levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172, telefonszám: 36 1-489-9700, e-mail cím: 
pbt@mnb.hu, www.felugyelet.mnb.hu/pbt.) 
 
- fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegéssel kapcsolatos panasz esetén a Társaságunk 
felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank Zrt. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (MNB) cím: 1013 
Budapest, Krisztina krt.39., levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Zrt. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Központ, 1534 Budapest BKKP Pf.777.; telefonszám: 06-40-203-776, e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu,  
A panaszos jogosult továbbá a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, 
Stefánia u 51.) által hozott, számára nem megfelelő döntés ellen bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a 
polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező magyar bíróság előtt kell a QBE Insurance (Europe) 
Limited Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest, Stefánia u 51.) szemben megindítani.  
 
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő 
eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél jogosult a QBE Insurance (Europe) 
Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia u 51.) által hozott, számára nem megfelelő 
döntés ellen bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező 
magyar bíróság előtt kell a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest, 
Stefánia u 51.) szemben megindítani.  
 
 
 
QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 
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I. FEJEZET 

 
BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK 

(DOLOGI KÁROK) 
 
A Biztosító a biztosítás tartama alatt a Biztosítási Kérdőíven feltüntetett vagyontárgyak és azok egységei 
vonatkozásában kártalanítja a Biztosítottat mindennemű előre nem látható biztosítási esemény esetén, 
amennyiben azt nem kizárt kockázat idézte elő és, ha a káresemény következtében a károsodott vagyontárgy 
helyreállítása vagy kicserélése válik szükségessé. 
A kártérítés összege nem haladhatja meg a Kérdőíven az egyes vagyontárgyakra vonatkozóan feltüntetett 
összeget, összességében pedig nem lehet több, mint a Kérdőíven feltüntetett teljes biztosítási összeg vagy 
kártérítési felső határ. 
A Biztosító megtéríti továbbá a Biztosítottnak minden, a biztosítási szerződés alapján támasztott kárigény 
esetén az esetlegesen felmerülő törmelék/hulladék eltakarítási költségeket, amennyiben a Kérdőíven az erre 
vonatkozó összeghatárt feltüntették és ennek alapján a Biztosító a kártalanítást elvállalta. 
 
Különleges kizárások, szolgáltatások az I. fejezethez 
 
A Biztosító kártérítési kötelezettsége a feltétel 12. pontját meghaladóan a következőkre nem terjed ki: 
 

a) a Kérdőíven meghatározott önrészesedés összegére, amelyet kár esetén a Biztosított visel; 
 
b) semmilyen következmény jellegű kárra, ideértve a bírságot, késedelem okozta károkat, nem 

teljesítést, szerződésvesztést; 
 
c) hibás tervezésre, anyagra és megmunkálásra, valamint a rossz szakmunka miatt a szerelés közvetlen 

tárgyában és azzal összefüggésben okozott következményi károkra, de térítésre kerülnek a 
szereléssel összefüggésben balesetszerűen bekövetkező károkozás miatt felmerülő igények; 

 
d) lassú folyamatos állagromlásra, kopásra, oxidációra, rázkódásra, rezgésre, hanghatásra; 

 
e) nyilvántartásokra, rajzokra, számlákra, elszámolásokra, készpénzre, bélyegekre, hiteles okiratokra, 

adós kötelezvényekre, jegyzetekre, értékpapírokra, értékcikkekre, csekkekre, valamint 
csomagolóanyagok (ládák, dobozok, stb.) sérülésére, illetve elveszésére; 

 
f) olyan veszteségekért és károkért, melyek csupán leltározáskor derülnek ki kivéve, ha a Biztosított 

bizonyítja, hogy a hiány 
 a telephely területén elkövetett rablással, vagy 
 a telephely területén elkövetett betöréses lopással összefüggésben keletkezett, és a 

káresemény időpontjában a jelen biztosítási szerződésben meghatározott vagyonvédelmi 
előírások teljesültek, az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer, berendezés működőképesen 
üzembe volt helyezve. 

 
Jelen szerződés értelmében  

a) betöréses lopáskárnak minősül, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat 
magába foglaló lezárt helyiségbe erőszakosan behatolt vagy bemászott - ideértve azt az esetet is, 
amikor a tettes másnak a behatolása elhárítására képtelen állapotát kihasználta, - a lezárt hely ajtaját 
hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel felnyitotta. 

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, 
ha az alább részletezett vagyonvédelmi előírások teljesülnek: 

 
1. Mindazon vagyontárgyakat, melyek méretüknél, tömegüknél fogva zárt helyiségben (meglévő 

épületben, ideiglenes felvonulási épületben, raktárban) elhelyezhetők, azokat megfelelően 
lezárt helyiségben szükséges tárolni. 
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A helyiség, jelen szabályzat alkalmazása szempontjából akkor tekinthető megfelelően 
lezártnak, ha rá az alábbi paraméterek teljesülnek: 
 

 a védett helyiség falazatai, födémszerkezetei, padozatai szilárdsága minimum  
15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű; 

 az ajtószerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen 
védettek; 

 a zárást törés ellen védett zár végzi (kivéve lakat); 
 a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók minimum 100x300 mm-es osztású  

12 mm átmérőjű köracél ráccsal védettek. 
2. A szabadban tárolt vagyontárgyak tekintetében a következő előírások megtartása szükséges: 

 a szabadtéri tárolóterület körülkerített; 
 a tárolóterület éjszakára megvilágított; 
 a tárolóterület legalább egy fő kutyás őr vagy kétfős őrszemélyzet felügyeli; 
 az őrszemélyzet vezeték nélküli összeköttetését az ügyeleti szolgálat 

központjával/rendőrséggel biztosítani kell. 
 

b) rabláskárnak minősül, ha a biztosított tárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a Biztosított 
alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet-, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést 
alkalmazott, illetve e személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba 
helyezte továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet-, 
vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott. 

 
 
Biztosítási összegek 
 
Jelen biztosítás alapvető követelménye, hogy a biztosítási szerződésben megadott biztosítási összegek ne 
legyenek kisebbek, mint 
 
 I.1 a létesítmény teljes értéke a szerelési munkák készre jelentésekor, beleértve a szerelési költségeit, az 

anyagköltségeket, béreket, szállítási költségeket, vámokat, illetékeket, valamint a megrendelő által 
szállított anyagokat és építményrészeket. 

 
I.2 és I.3 a szerelés helyszínén lévő, beépítésre nem kerülő, de a szerelés folytatásához szükséges és a 

biztosítási szerződésben tételesen feltüntetett berendezések és építőgépek (összefoglalóan munkagépek) 
műszaki avult értéke. 

 
I.4  a biztosított költségek közé az alább felsorolt költségek tartoznak: 

a) a károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításával, elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), 
dúcolással, állványozással, ideiglenes-közmű létesítéssel vagy egyéb vagyonbiztonságot mentő 
intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek; 

b) bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az ezzel kapcsolatos szállítási költségek; 

 
I.5  A megbízó birtokában, felelős őrizetében, felügyeletében lévő, a szerelés helyszínén vagy 

szomszédságában található köz- vagy magánterületen lévő vagyontárgyaira olyan esetben terjed ki a 
fedezet, ha a kár a biztosítási időszak alatt, kifejezetten a szerelési vagy garanciális munkákkal 
összefüggésben keletkezett feltéve, hogy a Biztosítási szerződésben a biztosítandó összeget feltüntették. 
Ez a fedezet nem terjed ki a szerelésnél használt gépekre, berendezésekre, felszerelésekre. 

 
A Biztosított kötelezettséget vállal, hogy jelentős bér- és árváltozásoknál a biztosítási összeget növeli vagy 
csökkenti, mely növelés vagy csökkentés csak akkor lép érvénybe, ha a Biztosító azzal a fedezet igazoló 
dokumentumot írásban kiegészíti. 
Ha kár esetén a biztosítási összeg kisebbnek bizonyul, mint a vagyontárgy értéke (alulbiztosítás) a Biztosító a 
kárt csak olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik. 
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Hogy fennáll-e alulbiztosítás, azt a biztosítási fedezet igazoló dokumentum minden egyes tételére 
vonatkozólag külön-külön kell megállapítani. 
 
A kárrendezés alapja 
 
Kár esetén annak rendezése jelen Szabályzat alapján - minden esetben feltételezve az előírások és feltételek 
megtartását, - a következők szerint történik: 
 

a) javítható károk esetén a kártérítés az a javítási költség, amely a kárt szenvedett vagyontárgy 
közvetlenül a káresemény előtti állapotába hozatalához szükséges, az esetleges maradvány/hulladék 
értékének levonásával. 

 
b) teljes kár esetén a károsodott vagyontárgy káresemény előtti tényleges értéke a maradványérték 

levonásával. 
 
A megállapított kártérítési összeg csak azt követően kerül kifizetésre, ha a kárral kapcsolatos összes 
szükséges okmány beérkezett a Biztosítóhoz. Minden javítható kárt javítás útján kell rendbe hozni kivéve, ha 
a javítás költségei elérik vagy meghaladják a károsodott vagyontárgy káresemény előtti értékét. Ilyen esetben 
a fenti b/ pontban foglaltak képezik a kárrendezés alapját. Az ideiglenes javítás költségeit is megtéríti a 
Biztosító, ha az a végleges javítás részét képezi és a teljes javítási költség összegét nem növeli. 
Jelen biztosítás alapján nem téríthető semminemű - az eredeti állapotot megváltoztató - módosítással, 
tökéletesítéssel vagy bővítéssel kapcsolatos költség. 
 
Fedezet kiterjesztése 
 
A Biztosító kifejezetten csak külön írásbeli megállapodásban rögzített mértékig térít többletköltséget 
túlórákra, vasárnapi, ünnepnapi és éjszakai munkákra, sürgős és expressz szállítmányokra. 
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II.  FEJEZET 

 
HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBENI FELELŐSSÉG 

(ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG) 
 
A Biztosító fedezetet nyújt az ajánlatban megjelölt összeg erejéig azon kártérítési kötelezettségekre, 
amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint helyt állni tartozik 

a) harmadik személy személyi sérüléssel vagy betegséggel járó balesete esetén (halálos kimenetelt is 
beleértve); 

b) harmadik személy tulajdonában bekövetkezett, balesetre visszavezethető kár esetén, amennyiben 
ezek a balesetek közvetlen összefüggésben állnak a biztosított építési és szerelési munkák 
elvégzésével és a biztosítási időszak alatt történnek.  
Ezen feltétel alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott helyszínen vagy annak 
közvetlen közelében, Magyarország területén okozott és bekövetkezett károkat téríti meg. 

A fenti két pontban felsorolt kártérítési igények esetén a Biztosító megtéríti a Biztosítottnak 
a) peres ügyek költségeit és kiadásait, melyeket a Biztosított a felperesnek megtérít; 
b) valamennyi költséget és kiadást, melyhez a Biztosító írásban hozzájárul figyelembe véve, hogy a 

Biztosító fizetési kötelezettsége csupán a biztosítási összeg erejéig terjed. 
 
Különleges kizárások 
 
A Biztosító a feltétel 12. pontját meghaladóan nem felel 
1.) az ajánlatban megadott önrészért, melyet a Biztosított minden káreseménynél viselni köteles; 
2.) az építésbiztosítás alapján biztosított vagy biztosítható tételek megvalósítási, ismételt megvalósítási, 

javítási vagy pótlási költségeiért; 
3.) kártérítési igényekért, melyeket 

a) a biztosított építési munkákkal együttbiztosított vállalkozó(k), építtető(k) vagy más cég 
alkalmazottainak, dolgozóinak vagy családtagjaiknak személyi sérülése vagy betegsége miatt 
támasztanak; 

b) olyan tárgyak elveszése vagy bennük keletkező károk miatt támasztanak, melyek a biztosított 
építési munkákkal együttbiztosított vállalkozó(k), építtető(k) vagy más cégeknek, ezek 
alkalmazottainak, dolgozóinak tulajdonát képezik, illetve ezek felügyelete, megőrzése, ellenőrzése 
alatt állnak; 

c) közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek vagy vízi járművek vagy repülőgépek okozta 
balesetek miatt támasztanak; 

d) esetleges, a Biztosított által önként vállalt (kártérítési igény vagy egyéb teljesítés miatt fellépő) 
fizetési kötelezettségért kivéve, ha ez a felelősség külön megállapodás nélkül is fennállna. 

 
A Biztosító kockázatviselési köre nem terjed ki azon károkra, amelyeket az Általános feltételek 13.1. 
pontjában felsorolt személyek szándékosan, illetve súlyosan gondatlanul okoztak. 
 
Különleges feltételek 
 
1.) A Biztosított vagy annak nevében bárki a Biztosító írásbeli beleegyezése nélkül engedményt, ajánlatot, 

ígéretet nem tehet, kifizetést nem eszközölhet, felelősséget nem ismerhet el. A Biztosítónak jogában áll 
a Biztosított nevében a védelmet átvenni, a kárrendezést lebonyolítani vagy saját érdekében a 
biztosított nevében esetleges kártalanításokat és kártérítési igényeket peres úton megtámadni. A 
Biztosító az eljárások lebonyolítása során vagy a kárrendezésnél teljes cselekvési szabadságot élvez. A 
Biztosított köteles valamennyi, a Biztosítótól megkívánt igazolást annak rendelkezésére bocsátani és 
lehetőségei szerint támogatni. 

 
2.) Balesetek esetén a Biztosító a Biztosítottnak az egy káresetre maximálisan megszabott biztosítási 

összeget kifizetheti (esetleges, már előlegben fizetett összegek levonásával) vagy egy olyan, ennél 
alacsonyabb összeget, mellyel a balesetből származó kárigény(ek) rendezhető(k). Ebben az esetben a 
Biztosító az ebből a balesetből fakadó minden további, e fejezet hatálya alá tartozó felelősség alól 
mentesül. 
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3.) Felelősségbiztosítási szerződésnél a biztosítás kiterjed az eljárási költségekre, ha e költségek a 

Biztosító útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel. A Biztosított kérésére a 
Biztosítónak a költségeket meg kell előlegeznie. 

 Felelősségbiztosítási szerződésnél a Biztosító a károkozó Biztosított jogi képviseleti költségeit és a 
kamatokat a biztosítási összeg erejéig téríti meg. 

 
4.). Felelősségbiztosításnál a károsult – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, – nem érvényesítheti 

kárigényét közvetlenül a Biztosítóval szemben. 
 
5.) Felelősségbiztosításnál a Biztosító szolgáltatását a károsultnak teljesítheti. A Biztosított akkor 

követelheti, hogy a Biztosító neki teljesítsen, ha a károsult követelését õ egyenlítette ki. 
 
6.). Felelősségbiztosításnál, ha a Biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények miatti 

felelősségét vagy összegszerű helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozatlanul 
vitatja, a Biztosító jogosult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a 
Biztosítottat terhelik; ha azokat a Biztosító viselte, a Biztosított azokat neki visszafizetni tartozik. 

 
7.) Felelősségbiztosítási szerződés esetén: 
 

a.) A károsult kártérítési igényének a Biztosított által történt elismerése, teljesítése és az azzal 
kapcsolatos egyezsége a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a Biztosító 
előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tudomásul vette. 

 
b.) Nem hivatkozhat a Biztosító arra, hogy a károsult követelésének a Biztosított által történt 

elismerése, teljesítése vagy az azzal kapcsolatos egyezsége vele szemben hatálytalan, ha a 
követelés nyilvánvalóan megalapozott. 

 
c.) A Biztosított bírósági marasztalása a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha a Biztosító a 

perben részt vett, a Biztosított képviseletéről gondoskodott vagy ezekről lemondott. 
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EAR ZÁRADÉKOK 
 
 

001 Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete 
(SRCC) 

002 Keresztfelelősség 
003 Szavatossági munkák fedezete 
004 A biztosítási időszak kiterjesztése 

005 Építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel 
006 Túlórák, ünnepnapokon, illetve éjszaka végzett munkák, expr. fuvarok költségeinek fedezete 
007 Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete 
008 Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó külön kikötés 
009 Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása 

010 Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása 

011 Sorozatkárok 
200 A gyártóművi kivitelezés kockázata 
201 Jótállás biztosítás 
202 Építési/szerelési munkáknál alkalmazott gépek fedezete  
203 A használt gépekkel kapcsolatos kizáró feltételek  
204 Szénhidrogén gyártással kapcsolatos speciális feltételek (1) záradéka 
205 Szénhidrogén feldolgozó ipar 2. kikötése, katalizátorok biztosítása 
206 Tűzvédelmi előírások  
207 Felvonulási épületek, ideiglenes raktárak fedezete 
208 Földalatti kábelekben, csövekben okozott károk  
209 Szántóföldek, erdők és egyéb mezőgazdasági művelésű területek veszteségeinek vagy kárainak 

kizárása 
211 Nukleáris fűtőelemek biztosítása 
212 Sugárzásmentesítési költségek biztosítása 
213 Reaktor nyomótartály és belsejének biztosítása 
217 Csövek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok különleges feltételei 
218 Csőfektetéskori szivárgáskeresés költségeinek fedezése 
219 Csővezetékek átvezetése irányított fúrással 
220 Belföldi szállítás, külső tárolás fedezete 
221 Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések külön feltétele 
E001 Keretszerződések 
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001.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SZTRÁJK, FELKELÉS ÉS BELSŐ ZAVARGÁSOK KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ 
VESZTESÉGEK ÉS KÁROK FEDEZETE 

(SRCC) 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, e fedezet igazoló 
dokumentum olyan veszteségeket és károkat is fedez, melyek sztrájk, felkelés és belső zavargások 
következményei, vagyis olyan veszteségeket és károkat, melyek - figyelembe véve az e záradék külön 
feltételeiben foglalt kizárásokat is, - közvetlen következményei az itt felsorolt eseményeknek, úgymint 
 
1.) olyan személyek cselekedeteinek, akik másokkal együtt a közrend és közbiztonság megzavarásában 

vesznek részt (akár sztrájkkal vagy munkáskizárással kapcsolatban, akár nem), hacsak az itt következő 
külön feltételek 2. pontjában felsorolt események egyike nem áll fenn. 

 
2.) olyan, jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek, melyeket ilyen események megakadályozása, 

megakadályozásának megkísérlése, avagy ilyen események okozta károk következményeinek 
csökkentése miatt hoznak. 

 
3.) sztrájkolók vagy kizárt munkások szándékos cselekedeteinek, melyeket a sztrájk támogatására, avagy a 

kizárás megakadályozására visznek véghez. 
 
4.) olyan jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek, melyeket ilyen cselekvések megelőzésének 

megkísérlése, avagy az ilyen cselekvések okozta károk következményeinek csökkentése miatt hoznak. 
 
Mindemellett a felek nyomatékosan megegyeznek abban, hogy 
 
1.) a fedezet igazoló dokumentum valamennyi meghatározása, kizárása, záradéka és feltétele az itt 

engedélyezett kibővített biztosítási védelemre is érvényesek kivéve, ha az itt következő külön feltételek 
azokat nyomatékosan módosítják, valamint, hogy veszteségek és károk vonatkozásában a fedezet 
igazoló dokumentum szövegezése szerint az itt biztosított veszélyek is együttbiztosítottnak 
tekintendők. 

 
2.) az itt következő külön feltételek csak az itt engedélyezett kibővített biztosítási védelemre 

alkalmazandók, míg a fedezet igazoló dokumentum szövegezésének többi pontjára a fedezet igazoló 
dokumentum fedezete vonatkozik úgy, mintha e záradékban nem egyeztek volna meg. 

 
3.) a Biztosító egy káresemény kapcsán a káresemény bekövetkeztétől számított 72 órás megszakítás nélküli 

időtartam alatt bekövetkező károkat téríti meg a biztosítási szerződésben (ajánlaton, fedezet igazoló 
dokumentumban) meghatározott összeg erejéig, az önrészesedés levonásával. 

 
Külön feltételek 
 
1.) A biztosítási védelem nem vonatkozik feltétel 12. pontját meghaladóan olyan veszteségekre és károkra, 

melyek 
 

a) részben vagy teljesen munkabeszüntetés, vagy valamely munkafolyamat vagy termelési folyamat 
késedelméből, megszakításából vagy leállításából származnak; 

b) melyek jogszerűen elrendelt hatósági kisajátítás, végrehajtás vagy elkobzás miatt fellépő tartós vagy 
ideiglenes birtokon kívüliségből származnak; 

c) épületek jogellenes elfoglalása miatt fellépő tartós vagy ideiglenes birtokon kívüliségből 
származnak. 
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Mindemellett a Biztosító nem mentesül a birtokon kívül helyezés előtt vagy az ideiglenes birtokon 
kívüliség alatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező dologi károkra vonatkozó kártérítési 
kötelezettség alól. 

 
2.) A biztosítási védelem nem vonatkozik feltétel 12. pontját meghaladóan olyan veszteségekre és károkra, 

melyek közvetett vagy közvetlen következményei az itt felsorolt eseményeknek, úgymint 
 

a) háború, megszállás, ellenséges tevékenység és ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy azt 
hadüzenet megelőzte-e vagy akár sem), polgárháború; 

b) lázadás, belső forrongások, mely népfelkelésbe csap át, katonai lázadás, felkelés, összeesküvés, 
forradalom, katonai vagy jogellenes parancsmegtagadás; 

c) a de jure vagy de facto létező kormányzatok erőszakos megbuktatására vagy terrorizmus és 
erőszakcselekmények általi befolyásolására törekvő szervezetek által megbízott vagy azokkal 
kapcsolatban álló személyek tevékenysége. 
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002.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

KERESZTFELELŐSSÉGI ZÁRADÉK 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a fedezet igazoló 
dokumentum felelősségbiztosítási fedezete a szerződésben megnevezett felekre vonatkozólag úgy 
alkalmazandó, mintha mindegyik fél számára külön fedezet igazoló dokumentumot állítottak volna ki. 
 
Mindazonáltal ezen záradék alapján a Biztosító nem fizet kártérítést 
 

a) a fedezet igazoló dokumentum 1. fejezete alapján biztosított vagy biztosítható dolgok 
veszteségeiért és káraiért még akkor sem, ha önrészesedés vagy felelősségi korlátozás miatt 
kártérítési kötelezettség nem áll fenn; 

 
b) olyan alkalmazottak és dolgozók halálos vagy bármely más kimenetelű balesete, betegsége miatt, 

akik az üzemi balesetbiztosítás és/vagy a munkaadói balesetbiztosítás keretében biztosítottak 
vagy biztosíthatók lettek volna. 

 
A Biztosító teljes felelőssége a Biztosított felekkel szemben mindazonáltal egy káreseménynél vagy több, egy 
és ugyanazon okra visszavezethető káreseménynél a szerződésben megjelölt felelősségbiztosításra kifizethető 
összegre korlátozódik. 
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003.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SZAVATOSSÁGI MUNKÁK FEDEZETE 
 

 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet 
kiterjesztik a biztosítási szerződésben feltüntetett szavatossági időszakra. 
Ezen időszak folyamán a Biztosító csak azokat a szerelési teljesítésben keletkező veszteségeket és károkat 
fedezi, amelyeket a biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák 
teljesítése közben okoz(nak). 
 
Jelen záradék érvénybe lépésének, illetve a már átadott szakaszokra annak érvényben maradásának feltétele a 
teljes biztosítási díj hiánytalan kiegyenlítése. 
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004.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

A BIZTOSÍTÁSI IDİSZAK KITERJESZTÉSE 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet 
kiterjesztik a biztosítási szerződésben feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során a Biztosító azokat a 
szerelési teljesítésben keletkező veszteségeket és károkat fedezi, 
 

a) amelyeket a Biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák 
teljesítése közben okoz(nak) 

 
b) melyek az adott időszak alatt lépnek fel feltéve, hogy ezen veszteségek és károk kiváltó okát az 

építési, illetve szerelési idő alatt, az elveszett vagy sérült részek átvételi bizonylatának kiállítása előtt 
követték el. 

 
Jelen záradék érvénybe lépésének, illetve a már átadott szakaszokra annak érvényben maradásának feltétele a 
teljes biztosítási díj hiánytalan kiegyenlítése. 
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005. SZ. ZÁRADÉK 

 
 

AZ ÉPÍTÉSI- ÉS SZERELÉSI ÜTEMTERVRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTEL 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával e biztosításra a következők érvényesek:  
 
Az építési- és szerelési ütemterv a többi, a Biztosított által a biztosítás megkötése céljából írásban benyújtott 
nyilatkozatával és az átadott műszaki igazolásokkal együtt e fedezet igazoló dokumentum szerves része.  
 
A Biztosító nem térít olyan veszteségeket és károkat, melyek az építési- és szerelési ütemtervtől való 
eltérésből származnak vagy ezáltal súlyosbodnak, amennyiben az ütemtervtől való eltérés mértéke 
meghaladja a biztosítási szerződésben feltüntetett hetek számát, hacsak a Biztosító a káresemény 
bekövetkezte előtt úgy nem nyilatkozott, hogy az eltéréshez hozzájárul.  
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006. SZ. ZÁRADÉK 

 
 

TÚLÓRÁK, ÜNNEPNAPOKON, ILLETVE ÉJSZAKA VÉGZETT MUNKÁK, 
EXPRESSZ FUVAROK KÖLTSÉGEINEK FEDEZETE 

 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet 
kiterjesztik a túlórák, ünnepnapokon, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok (kivéve a légi fuvart) 
pótlólagos költségeire. 
Az ilyen többletköltségeket csak akkor fizeti a Biztosító, ha ezen pótlólagos költségek egy, a biztosított 
vagyontárgyakban bekövetkező és a fedezet igazoló dokumentum értelmében kártérítés köteles veszteség 
vagy kár következtében válnak szükségessé. 
 
Amennyiben a biztosítási összeg kisebb a ténylegesen szükségessé váló összegnél, az e záradék alapján 
pótlólagos költségekre fizetendő kártérítés ugyanilyen arányban csökken. 
 
A káreseményenkénti kártérítés felső határát a biztosítási szerződés tartalmazza. 
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007.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

LÉGI FUVAROK PÓTLÓLAGOS KÖLTSÉGEINEK FEDEZETE 
 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet 
kiterjesztik a légi fuvarok pótlólagos költségeire feltéve, hogy ezen pótlólagos költségek egy, a biztosított 
vagyontárgyakban bekövetkező és a fedezet igazoló dokumentum értelmében kártérítés köteles veszteség 
vagy kár következtében válnak szükségessé. 
 
Továbbá megegyeznek abban, hogy az e záradék alapján légi fuvarra fizetendő legmagasabb összeg a 
biztosítási szerződésben feltüntetett összeget nem haladhatja meg. 
 
Az önrészesedés mértékét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
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008. ZÁRADÉK 

 
 

FÖLDRENGÉSVESZÉLYES ÖVEZETEKBEN LÉTESÜLŐ 
ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KIKÖTÉS 

 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít földrengések következtében fellépő veszteségeket, 
károkat és felelősségi kárigényeket, ha a Biztosított bebizonyítja, hogy a tervezésnél a földrengéskockázatot a 
helyi viszonyoknak megfelelően figyelembe vették és hogy a számítások alapját képező építőanyagokra és 
kivitelezői munkákra vonatkozó előírt méretek és minőségek betartattak.  
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009 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

FÖLDRENGÉS OKOZTA VESZTESÉGEK, 
KÁROK ÉS FELELŐSSÉGI KÁRIGÉNYEK KIZÁRÁSA 

 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával a Biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül földrengés következményei vagy arra visszavezethetők.  
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010 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

ÁRVÍZ VAGY MAGAS VÍZÁLLÁS OKOZTA VESZTESÉGEK, 
KÁROK ÉS FELELŐSSÉGI KÁRIGÉNYEK KIZÁRÁSA 

 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával a Biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül árvíz vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.  
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011 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SOROZATKÁROK 
 
 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a fedezet igazoló dokumentum és esetleges külön 
megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben 
hagyásával a Biztosító a biztosítottnak az azonos jellegű vagy felépítésű gépekben vagy készülékekben 
keletkezett károkat, amelyek anyag-, szerkezeti- vagy öntvényhiba vagy hibás munkavégzés (kivéve a 
szerelési hibákat) alapján ugyanazon ok miatt keletkeztek – a szerződésben meghatározott önrész levonása 
után,- a következők szerint téríti meg: 
 

- az első kár         100 %-t; 
- a második kár    ….. %-t 
- a harmadik kár  ….. %-t 
- a negyedik kár   ..… %-t 
- az ötödik kár      ….. %-t 

 
további károk nem térülnek. 
 
A százalékokat a körülményeknek megfelelően minden egyes tételre külön, például a kockázatban álló 
tételek száma szerint kell megállapítani. 
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200.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

GYÁRTÓMŰVI KIVITELEZÉS KOCKÁZATA 
 
 
 
 
Jelen záradékkal a Biztosító vállalja, hogy - eltekintve a biztosítási szerződésben foglaltaktól, pótdíj fizetése 
ellenében - a biztosítási fedezetet kiterjeszti a biztosított munkálatokhoz beszállított, illetve felhasznált 
anyagok, termékek, berendezések gyártási, kivitelezési hibái által előidézett károkra. Ennek megfelelően a 
Gép- és Technológiai Szerelésbiztosítási szerződés "Különleges kizárások, szolgáltatások az I. Fejezethez" 
szakaszának c./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
"c./ mindazon részegységek (alkotóelemek) cseréjének, javításának vagy pótlásának költségeire, melyek 
kifejezetten a hibás tervezés, hibás anyag és megmunkálás, vagy rossz szakmunka (a jelen szerződés tárgyát 
képező szerelés kivételével) miatt merültek fel, és amely költségeket a Biztosított fizetne az eredeti hiba 
kijavítására, ha ezt a hibát a káresemény bekövetkezése előtt felfedezte volna. " 
 
Jelen Záradék alapján azonban nem téríthetők az építőmérnöki kivitelezési munkák részegységeiben 
(alkotóelemeiben) keletkezett károk. 
 
 
A kártérítés felső határát, illetve az önrészesedés mértékét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
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201 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

JÓTÁLLÁS BIZTOSÍTÁS 
 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás a többletdíjnak a Biztosított által 
való kifizetése folytán kiterjed az alábbiakban meghatározott jótállási időszakra és kizárólag a Biztosított 
azon veszteségének vagy kárának megtérítésére vonatkozik, ami a biztosított tételek építési-szerelési 
hibáiból, anyaghibákból és öntési hibákból, hibás tervezésből és/vagy szakszerűtlen kivitelezésből származik, 
kizárva azonban azokat a költségeket, melyek a Biztosítottnál abban az esetben merültek volna föl az eredeti 
hiba kiküszöbölése kapcsán, ha az ilyen hiba a veszteség bekövetkezte előtt ismertté vált volna.  
 
A biztosításnak ez a kiterjesztése semmiféle olyan veszteséget vagy kárt nem fedez, ami tűz, robbanás vagy 
természeti csapás közvetlen, illetve közvetett következménye és a harmadik féllel szembeni felelősségre sem 
terjed ki.  
 
 
A jótállás biztosítás érvényességét, illetve az önrészesedés mértékét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
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202 SZ. ZÁRADÉK 
 
 

ÉPÍTÉSI/SZERELÉSI MUNKÁKNÁL ALKALMAZOTT  
GÉPEK FEDEZETE 

 
 
 
 
 
Jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások 
meghatározásainak, kizárásainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a biztosítási fedezet 
kiterjed az építési/szerelési munkáknál alkalmazott gépek berendezések káraira kizárva azonban  

 az elektromos és mechanikai üzemzavarokból, hibákból, törésekből, hűtő- vagy más folyadék 
fagyásából, nem megfelelő kenésből, olaj vagy hűtőfolyadék hiányból származó veszteségek és 
károk;  
ezen üzemzavarok miatt bekövetkező balesetekből származó külső károk azonban fedezettek, 

 közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek, vízi járművek vagy repülőgépek kárai vagy 
veszteségei.  

 
Az építési/szerelési gépek berendezések biztosítási összege a pótlási értékük lesz, mely a biztosított géppel, 
berendezéssel egyenértékű, azzal hasonló teljesítményű és kapacitású új eszköz újrabeszerzési költségét 
jelenti.  
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203 SZ. ZÁRADÉK 
 
 

A HASZNÁLT GÉPEKKEL KAPCSOLATOS KIZÁRÓ FELTÉTELEK 
 
 
 
 
 
 
Jelen záradék értelmében az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás alapján a Biztosító nem téríti a 
Biztosított használt tételekkel kapcsolatos azon veszteségét vagy kárát, ami 
 
 - korábbi üzemeltetésnek tudható be; 
 
 - szétszerelés következménye (ha a szétszerelés nincs biztosítva); 
 
 - bármely nem fém alkatrésszel függ össze. 
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204.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SZÉNHIDROGÉN GYÁRTÁSSAL KAPCSOLATOS 
SPECIÁLIS FELTÉTELEK (1) ZÁRADÉKA 

 
 
 
 
 
Jelen záradékkal a Biztosító vállalja, hogy - eltekintve a biztosítási szerződésben foglaltaktól - a Biztosító az 
alábbi feltételekkel nyújt biztosítási fedezetet: 
 

1. A rendszer szénhidrogénnel való feltöltésétől kezdődően a biztosítási szerződés I. Fejezetére 
vonatkozó önrészesedés mértéke 2.500.000 Ft káreseményenként, mely önrészesedés 
érvényes a tűz és robbanás során keletkezett károkra is. 

 
2. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki 
 

a) katalizátorok káraira, ha más záradék ezt nem fedezi, 
b) reformer egységek káraira, melyek csövek túlhevülése vagy törése által keletkeztek, 
c) a biztosított berendezés káraira, ha azok exoterm folyamat miatti túlhevülés vagy törés 

által keletkeztek, 
d) a biztosított berendezés káraira, ha azok a vonatkozó műszaki előírások szándékos 

megszegése vagy a biztonsági berendezések kiiktatása miatt keletkeztek, 
 
sem pedig a fentiekből eredő felelősségi károkra. 
 
 
A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
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205 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SZÉNHIDROGÉN FELDOLGOZÓ IPAR 2. KIKÖTÉSE, 
KATALIZÁTOROK BIZTOSÍTÁSA 

 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosításban a többletdíjnak a Biztosított 
által való kifizetése folytán a "Szénhidrogén feldolgozó ipar I. kikötés"-ének 2. cikkelye a következőképpen 
módosul: 
 
"Katalizátorok, kivéve, ha az ilyen veszteséget vagy kárt a biztosított berendezés és/vagy készülék kártérítési 
kötelezettség alá tartozó vesztesége vagy kára okozza." 
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206.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
 
 
 
 
Eltekintve a biztosítási szerződésben foglaltaktól, a Biztosító csak az alábbi feltételek teljesülése esetén téríti 
meg a tűz és robbanás következtében keletkezett károkat: 
 
1.) A helyszínen mindig az előírt mennyiségben vannak tűzvédelmi berendezések és tűzoltáshoz szükséges 

anyagok, melyek szükség esetén alkalmasak azonnali használatra. 
 
2.) A helyszínen állandóan megfelelő számú, a tűzvédelmi berendezések kezelésére kiképzett dolgozó 

tartózkodik, akiknek képeseknek kell lenni az azonnali beavatkozásra. 
 
3.) A munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni. A 

gyúlékony anyagokat, folyadékokat és gázokat a szerelési, próbaüzemi munka helyétől megfelelő 
távolságban kell tárolni. 

 
4.) Hegesztés, forrasztás, nyílt láng használata a gyúlékony anyagok környezetében csak akkor megengedett, 

ha jelen van legalább egy, tűzoltó készülékkel rendelkező, megfelelően kiképzett dolgozó. 
 
5.) A próbaüzemelés megkezdéséig a létesítmény üzemeléséhez szükséges tűzoltó berendezéseket és 

felszereléseket fel kell szerelni és üzemképes állapotba kell hozni. 
 
6.) Minden, az építés-szerelésre és üzemelésre vonatkozó tűzoltósági és tűzvédelmi egyéb előírásnak eleget 

kell tenni. 
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207.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

FELVONULÁSI ÉPÜLETEK, 
IDEIGLENES RAKTÁRAK FEDEZETE 

 
 
 
 
Jelen záradék alapján a Biztosító csak akkor téríti a felvonulási épületek és ideiglenes raktárak tűz és 
vízkárait, ha ezen felvonulási épületek és raktárak: 
 
a) épület egységei és azok elhelyezkedése megfelel a hatályos tűzvédelmi előírásoknak, 
 
b) telepítése a helyszíni viszonyokhoz képest a vízszint felett biztonságos magasságban történt (az elmúlt 20 

évben tapasztalt legmagasabb vízállás felett). 
 
 
 
 
A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
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208.SZ. ZÁRADÉK 

 
 

FÖLD ALATTI KÁBELEKBEN, 
CSÖVEKBEN OKOZOTT KÁROK 

 
 
 
 
 
Eltekintve a biztosítási szerződésben foglaltaktól, a Biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést a 
Biztosítottnak a föld alatti kábelekben, csövekben, vezetékekben, egyéb létesítményekben okozott károkért, 
amennyiben a Biztosított az illetékes hatóságoktól előzőleg beszerezte a vonatkozó közműtérképeket, és a 
közműtérképeken feltüntettek figyelembevételével, valamint a szükséges intézkedések megtételével végezte a 
munkálatokat. 
 
A Biztosító csakis a föld alatti kábelek, csövek, vezetékek javítási költségeit köteles megtéríteni. Jelen 
biztosítás nem vonatkozik semmiféle következményi kárra vagy bírságra. 
 
 
Az önrészesedés mértékét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
 
A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
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209 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SZÁNTÓFÖLDEK, ERDŐK ÉS EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉSŰ TERÜLETEK 
VESZTESÉGEINEK VAGY KÁRAINAK KIZÁRÁSA 

 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás értelmében a Biztosító nem fizet 
kártérítést a Biztosítottnak a szerződés szerinti munkák végzése során a szántóföldekben, erdőkben és/vagy 
bármilyen mezőgazdasági művelésű területen közvetlenül vagy közvetve keletkezett veszteségért, kárért, 
illetve felelősségért. 
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211 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

NUKLEÁRIS FŰTŐELEMEK BIZTOSÍTÁSA 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás a megegyezés szerinti 
többletdíjnak a Biztosított által való kifizetése folytán az alábbiakban körülírt feltételekkel összhangban a 
nukleáris fűtőelemek biztosítására is kiterjed. 
 
 
1.)  Meghatározás 
 
 A fűtőelem a következőkből áll: 

a) fűtőanyag (hasadóanyag, dúsítóanyag, elegy és ötvözőanyag); 
b) fűtőanyag bevonat; 
c) hordozószerkezet.  

 
 
2.) A biztosítás érvényességi időtartama 
 
Ez a biztosítás csak az irányelvek hatályba léptéig van érvényben és az építési helyen való lerakodáskor veszi 
kezdetét, majd akkor fejeződik be, amikor minden egyes fűtőelemet behelyeztek a reaktor nyomótartályába.  
 
Amennyiben az átlagos érvényességi időtartam meghaladja a biztosítási szerződésben meghatározott 
időtartamot, a Biztosítottnak a Biztosítóhoz kell fordulnia meghosszabbításért.  
 
 
3.)  Kártérítés 
 

Veszteség vagy kár esetében az önrész levonása után az anyagveszteség vagy kár javításával kapcsolatos 
összes kiadást meg kell téríteni. Ezek a kiadások például a következőket tartalmazzák:  

 
a) fűtőanyagnak a károsodott fűtőelemből való kivonási, valamint ellenőrzési és tárolási költségek; 

 
b) a fűtőanyag bevonat és hordozószerkezet javításának vagy cseréjének költségei; 

 
 c) a károsodott fűtőanyag újbóli feldolgozásának költségei; 
 

d) az elveszett vagy károsodott fűtőanyag pótlásának költségei; 
 

e) a fűtőanyag, a bevonat és a hordozószerkezet fűtőelemmé való összeszerelésének költségei; 
 

f) szállítási és biztosítási költségek, beleértve a szükséges import és szállítási engedélyek beszerzési 
költségét.  

 
Az egyes károsodott fűtőelemek kártérítése semmi esetre sem lehet nagyobb ezen elemek arányos biztosítási 
összegénél.  
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4.)  Különféle levonható veszteségek 
 
 
A fűtőelemek aktuális értékét és a fűtőanyag súlyát a biztosítási szerződés tartalmazza.: 
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212 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

SUGÁRZÁSMENTESÍTÉSI KÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSA 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás a többletdíjnak a Biztosított által 
való kifizetése folytán kiterjed a sugárzásmentesítési tételek többletköltségeinek fedezésére azokban az 
esetekben, ahol egyes részek, egységek, anyagok a szokványos működés során radioaktívvá váltak, és jelen 
kötvénnyel fedezett kárral kapcsolatban érintettek. 
 
A sugárzásmentesítésnek ez a költsége magába foglalja például 
a) a kár megfelelő javításának lehetősége előtt felmerülő kiadás, pl. a szokványos üzemelés során 

ionsugárzásnak kitett komponensek sugárzásmentesítési költségráfordítása; 
b) a károsodott tételek hozzáférhetővé tétele kapcsán felmerült kiadások, pl. pajzsok és védőfalak 

elmozdítása majd visszahelyezése; 
c)  a kár elhárításán dolgozók védelme kapcsán felmerült kiadások, pl. védőruházat, munkaellátások, a 

sugárzásnak való kitétel korlátozása stb.; 
d) többletköltségek, amelyek azért merültek fel, mert a károsodott rész(ek) nem javítható(k) és cserélni kell 

azokat a szokványos üzemmenet miatt fellépő szennyeződés miatt 
e) a hiba kiküszöbölése után kötelező vizsgálatok, ellenőrzések és átvétel költségei; 
f) a radioaktív hulladék elszállításának és elhelyezésének költségei.  
 
 
A kártérítés összegét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
 
Az előírt kártérítési limit nem alkalmazandó azonban a fedezet igazoló dokumentum I. szakasza alapján 
kifizetésre kerülő hagyományos javítási költségekre.  
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213 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

A REAKTOR NYOMÓTARTÁLY ÉS BELSEJÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek szerinti biztosítás a többletdíjnak a Biztosított által 
való kifizetése folytán kiterjed a reaktor nyomótartályára és annak belsejére (a fűtő és elnyelő elemek 
kivételével)1. Nem kell különbséget tenni a hagyományos javítás és a sugárzásmentesítés költségei között.  
 
 
A kártérítés összegét a biztosítási szerződés tartalmazza. 
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1 Fűtőelemek, azaz a fűtőanyag (hasadóanyag, dúsító, elegy és ötvöző anyag), fűtőbevonat és 
 hordozószerkezetek.  

Elnyelő elemek, azaz lezáró rudak, ellenőrző rudak és betét rudak, valamint a velük kapcsolatos szerkezeti 
anyag. 
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217 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

CSÖVEK, VEZETÉKEK ÉS KÁBELEK FEKTETÉSE SORÁN 
NYITOTT ÁRKOK KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI 

 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek érvényben hagyásával a Biztosító megtéríti a 
Biztosított mindazon veszteségét vagy kárát, ami zápor, eső, dagály vagy árvíz következménye, például a 
teljesen vagy részlegesen kiásott nyitott munkagödrökbe lefektetett csövek, vezetékek, kábelek vagy egyéb 
részek elhomokosodása, eliszaposodása, felúszása, eróziója, összeomlása vagy csuklása folytán, 
káreseményenként a biztosítási szerződésben meghatározott nyitott munkagödör hosszúságig.  
 
A Biztosítottnak igazolnia kell, hogy szükséghelyzetek esetére a csővégek ledugózására alkalmas eszközöket 
tartanak készenlétben azok közelében és hogy a vízbeömlés által veszélyeztetett csővégeket a munkálatok 
minden egyes szüneteltetése, tehát éjszaka és ünnepnap előtt ledugózzák.  
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218 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

CSŐFEKTETÉSKORI SZIVÁRGÁSKERESÉS KÖLTSÉGEINEK FEDEZÉSE 
 
 
 
 
 
 
Jelen záradék alapján az egyébként a fedezet igazoló dokumentumban vagy annak kiegészítésében foglalt 
határidők, kizáró körülmények, megkötések és feltételek érvényben hagyásával a biztosítás kiterjed arra is, 
hogy a Biztosító a Biztosított következőkből származó kárait is megtéríti: 
 
a) egy hidrosztatikus próbát követő szivárgáskeresés költségeit (beleértve a speciális készülék bérleti díját, 

üzemeltetési és szállítási költségét); 
 
b) az önmagában nem károsodott munkaárok földmunkájának költségét, ami szivárgások keresése és 

megszüntetése miatt válik szükségessé, például: földkiemelés, a csövek kitakarása, földvisszatöltés; 
 
feltéve, hogy 
 

- a szivárgást olyan esemény idézte elő, melynek kára megtéríthető vagy az a helyszíni hibás 
kivitelezésnek tudható be, és  

 
- a hegesztési varratok meghatározott százalékát röntgen vizsgálattal ellenőrizték és az ennek során 

feltárt összes hibákat megfelelő módon kijavították. 
 
 
A kártérítésnek összességében korlátozott: 
 

- vizsgálati szakaszonként (a próba szakaszokra korlátozódik), 
 

- a fedezet igazoló dokumentum feltételrendszerének időtartamára.  
 
 
A hegesztési varratok hibás javításai miatti költségek megtérítése kizárt.  
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219 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

CSŐVEZETÉKEK IRÁNYÍTOTT FÚRÁSSAL TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE 
 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosító 
jelen szerződés alapján a biztosítottnak csak akkor nyújt kártérítést csővezetékek folyókkal, vasúti 
töltésekkel, utakkal stb. való keresztezésének irányított fúrással történő átvezetéséből származó károk 
esetére, ha: 

- a munkák megkezdése előtt a megfelelő talajvizsgálatokat (talajmintavételeket, próbafúrásokat stb.) 
elvégezték, valamint 

- a vállalkozó a fúrási eljárás területén megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
 
Továbbá a biztosító nem fizet azokra a veszteségekre vagy károkra, amelyek: 

- a fúrás célpontjának eltévesztése miatt következtek be és/vagy 

- a fúróiszap (bentonit vagy hasonló) mennyiségének csökkenésére vagy megváltozására vezethetők 
vissza. 

 
 
A biztosítási tartam alatt és a káreseményenként fizetendő maximális kártérítés mértékét, valamint az 
önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő) tartalmazza. 
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220 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

BELFÖLDI SZÁLLÍTÁS, KÜLSŐ TÁROLÁS FEDEZETE 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosító 
jelen szerződés alapján kártalanítja a biztosítottat Magyarország földrajzi határain belül az építési helyszínen 
történő közúti és vasúti fuvarozás, a központi raktárból a közvetlen építési helyre, valamint az építési 
helyszínen történő belső anyagmozgatás során keletkező azon károkért, melyek az I. fejezetben leírt 
biztosított vagyontárgyakban keletkeznek. 

 
A biztosító a károkat kizárólag akkor téríti meg, ha: 

- a kár azon idő alatt következik be, miközben a szállított vagyontárgyak – a biztosítási 
szerződésben (ajánlaton, adatközlőn) feltüntetett területi hatályon belül – úton vannak, 

- a kár oka összeütközés, becsapódás, árvíz, földrengés, elöntés, földcsuszamlás vagy 
sziklaomlás, talajsüllyedés, illetőleg betöréses lopás vagy tűz, 

- a biztosított vagyontárgyakat megfelelően csomagolták és/vagy előkészítették a szállításra, 
ideértve a tárolást is. 

 
A biztosítási tartam alatt szállított vagyontárgyak biztosítási összegét, a szállítóeszközönként és 
káreseményenként fizetendő maximális kártérítés mértékét, valamint az önrészesedést a biztosítási szerződés 
(ajánlat, adatközlő) tartalmazza. 
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221 SZ. ZÁRADÉK 

 
 

CSAPADÉKVÍZ, MAGAS VÍZÁLLÁS ÉS ÁRVÍZ ELLENI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK 

 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosító 
jelen szerződés alapján csak akkor térít a biztosítottnak csapadékvíz, magas vízállás és árvíz által 
közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a tervezés, 
kivitelezés során kielégítő biztonsági intézkedéseket tettek ezen károk megelőzésére. 
 
Kielégítő biztonsági intézkedéseken az értendő, hogy a biztosítási helyre és a biztosítás időtartamára 
vonatkozólag az illetékes meteorológiai intézet által szolgáltatott csapadék, magas vízállás és árvíz mért 
értékeit 10 évre visszamenőleg figyelembe vették. 
 
A biztosító nem fizet kártérítést olyan veszteségekért, károkért és felelősségi kárigényekért, melyek azért 
keletkeztek, mert a biztosított haladéktalanul nem távolította el a mederből az akadályokat (hordalékot, 
uszadékot) a szabad vízfolyás biztosítására, függetlenül attól, hogy a mederben volt-e víz vagy sem. 
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E001. ZÁRADÉK  
 

KERETSZERZŐDÉSEK 
 
 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával az éves 
keretszerződésekre az alábbi kiegészítések is vonatkoznak: 
 

1.) a biztosítási díj elszámolás alapját képezi, amely elszámolást a szerződő felek a befejezett munkák 
tényleges értékének ismeretében a tárgy évet követő január 30-ig elvégzik; 

 
2.) az előzetes díj egyben minimum letéti díj, mely a Biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül 

megilleti; 
 

3.) az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra 
vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van 

 
 
A bejelentési kötelezettség alá nem eső projectek csak abban az esetben fedezhetők jelen szerződéssel, 
amennyiben a Szerződő bizonyítja, hogy azokra a munkálatok megkezdése előtt a Megrendelővel vállalkozói 
szerződést kötött. 
 
Amennyiben a keretszerződés alapján fedezetbe vont munkák kumulált biztosítási összege eléri vagy 
meghaladja a szerződésben vállalt éves szerelési teljesítés 150 %-át, úgy lehetőség van egy a jelenlegi 
szerződéssel azonos kondíciókkal rendelkező keretszerződés megkötésére. 
 
A keretszerződés nem vonatkozik olyan szerelési teljesítésekre, melyek kivitelezési ideje a 24 hónapot 
meghaladja. 
 
A limitált fedezetek esetében az éves limit nem projectenként, hanem a teljes keretszerződésre értendők, míg 
az időszakra megadott limitek az adott project biztosítási időszakára vonatkoznak. 
 
A keretszerződés megszűnésével a 003 és 004 záradékok fedezete is megszűnik az egyes projektekre. 
 
A keretszerződés fedezetébe kerülő munkák bejelentő lapjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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1. sz. melléklet  "SZERZŐDŐ" 
 

"fedezet igazoló dokumentum száma" 
keret E.A.R. szerződéséhez 

 
Sorszám: 20     /  

 
MEGRENDELŐ NEVE:  
MEGRENDELŐ CÍME:  
 
SZERELÉSI MUNKA 
MEGNEVEZÉSE: 

 

 

 
 
SZERELÉSI HELYSZÍN:  
 
NETTÓ SZERELÉSI TELJESÍTÉS: Ft 
 
MUNKAVÉGZÉS KEZDETE:  
 
MUNKAVÉGZÉS VÉGE:  
 
 
ZÁLOGJOG 
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe kijelenti, hogy esetleges, az I. fejezet szerinti 
biztosítási kár esetén a kártérítés összegét 
 
a BANK Rt. (cím ) 
 
részére, mint zálogjog jogosultnak teljesíti a mindenkori hiteltartozás, de maximum a biztosítási összeg erejéig. 
Jelen zálogjog az átadásig, illetve üzembe helyezéséig, de legkésőbb a biztosító kockázatviseléséig, illetve a 
hitelszerződés megszűnéséig érvényes. 
 
Egyéb, fent nem említett pontok tekintetében a "fedezet igazoló dokumentum száma " sz keret EAR szerződésben 
foglaltak az irányadók. 
 
Kelt:  
 
  szerződő/biztosított 
 
 
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe fenti munka vonatkozásában a " fedezet igazoló 
dokumentum száma " keretszerződésen belül ezúton igazolja vissza a biztosítási fedezetet az alábbiak szerint: 
 
Kockázatviselés kezdete:       
 
 
Kelt:  
 
 
 QBE Insurance (Europe) Limited  
 Magyarországi Fióktelepe 
 
 


