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TISZTELT PARTNERÜNK! 
 
Jelen tájékoztató az ATLASZ Összkockázatú Építésbiztosítás (C.A.R.) mindenkori 
ügyféltájékoztatójának kiegészítése. 
A C.A.R. ALOP biztosítás önállóan nem köthető csak QBE Insurance (Europe) Limited 
Magyarországi Fióktelepe ATLASZ Összkockázatú Építésbiztosítás /C.A.R./ feltételek I. Fejezete 
alapján létrejött biztosítási szerződés kiegészítéseként. 
 
A C.A.R. ALOP biztosítás (Constractors All Risk, Advance Loss Of Profits) az Összkockázatú 
Építésbiztosítás meghatározott vagyonbiztosítási káresemények eredményezte átadási késedelem miatt 
fellépő üzemszüneti veszteségekre szól, melyek a kivitelezési munkák megrendelőjénél jelentkeznek. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Tájékoztatónk nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, 
kizárólag tájékoztatásul szolgál! A biztosítási feltételek részletesen tartalmazzák a biztosítási 
esemény fogalmát, a kizárt kockázatokat, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ezért kérjük, 
hogy tájékoztatónk elolvasását követően, a szerződéskötéskor szíveskedjen a biztosítási 
feltételeket alaposan áttanulmányozni. 
 
KIK KÖTHETIK A BIZTOSÍTÁST? 
 
Az üzemszünet biztosítás biztosítottja kizárólag a kivitelezési munkák megrendelője lehet, szerződője 
(ha nem azonos a biztosítottal) aki a biztosított javára a szerződést megköti, és a díj megfizetésére 
köteles. 
 
MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET? 
 
A biztosítási fedezet kiterjed mindazon üzemszüneti veszteségekre, amelyek a létesítménynek a 
biztosított számára veszteséget okozó késedelmes ideiglenes átadásból következnek, feltéve, hogy a 
késedelem a kockázatviselési időszak alatt bekövetkezett, az I. fejezet alapján biztosítási eseménynek 
minősülő káresemény követtkezménye, és nem esnek a biztosítási szerződés kizárása és szolgáltatás 
korlátozásai alá. 
 
KIZÁRÁSOK - A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT ESEMÉNYEK, KÁROK 
 
A kizárásokat a biztosítási feltételek részletesen és pontosan tartalmazzák, ezért kérjük döntése 
meghozatala előtt feltételeink vonatkozó részeit szíveskedjen alaposan áttanulmányozni. Az 
alábbiakban a kizárások néhány jellemző témakörét jelezzük: 
 
Általában véve kizártak azok az üzemszüneti veszteségek: 

 amelyek, a biztosított tevékenységhez szükséges anyag, nyersanyag, eszköz, berendezés 
vagy gép hiánya, megsemmisülése, károsodása, hibája miatt keletkeztek; 

 amelyek bármilyen hatósági korlátozás, megszorítás következményeiből származnak; 
 amelyek hibás tervezés eredményei; 
 amelyek a Biztosítottnak vagy képviselőjének szándékos vagy súlyosan gondatlan 

cselekedete miatt keletkeztek; 
 amelyek olyan bírságból erednek, ami szerződésszegés, késedelmes- vagy nem-teljesítés 

miatt merül fel; 
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 amelyek a bérleti szerződések, licenszek, engedélyek vagy rendelések felfüggesztéséből, 
érdekmúlásából vagy felmondásából, erednek és amelyek a biztosított tevékenység 
tényleges megkezdése után következnek be. 

 
A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 
 
A Biztosító szolgáltatásának szabályait a feltételek részletesen tartalmazzák, ezért kérjük döntése 
meghozatala előtt feltételeink vonatkozó részeit szíveskedjen alaposan áttanulmányozni. 
 
A Biztosító a kártérítési összeget a biztosítási esemény bekövetkeztét és a kár összegszerűségét 
bizonyító összes adat, okirat, a felelősséget igazoló, vagy a felelősségért bizonyító dokumentáció 
beérkezését követő 30 napon belül téríti meg a károsult számára. 
 
Köszönjük, hogy időt szakított tájékoztatónk elolvasására. Reméljük sikerült felkeltenünk 
érdeklődését termékünk és társaságunk iránt. Ha a fentiekkel vagy bármely más biztosítási 
igényével kapcsolatban kérdése merül föl, vagy bővebb információkra van szüksége, 
munkatársaink készséggel állnak szíves rendelkezésére. 
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