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ÁLTALÁNOS KIZÁRÁS 
ZÁRADÉKA 

(MJK: ÁLTKIZ 001-2016) 
 

 
Jelen kizárás, valamennyi a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe feltételei alapján kiadott 
biztosítási ajánlatra vagy létrejövő biztosítási szerződésre, kötvényre vonatkozik, amelyben e kizárás 
megnevezése (Általános Kizárás) és/vagy módozati jelzőkódja (MJK: ÁLTKIZ 001-2016) szerepel vagy 
feltüntetésre került.  
 
1. HÁBORÚ ÉS TERRORIZMUS KIZÁRÁS – (NMA2918) 
 

A jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződésben vagy az ahhoz csatolt bármely kiegészítő 
záradékban foglalt bármely ellenkező értelmű rendelkezéstől függetlenül a felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen biztosítás fedezetéből kizárt az alábbiak által közvetlenül vagy közvetetten 
okozott, azokból eredő, vagy azokkal kapcsolatosan keletkező bármilyen természetű veszteség, kár, 
költség vagy kiadás, tekintet nélkül minden olyan egyéb okra vagy eseményre, amely a veszteség 
bekövetkezéséhez ezekkel egyidejűleg vagy bármilyen egyéb sorrendben hozzájárult;  
1.1 háború, megszállás, külföldi ellenségek cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús 

cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború, 
felkelés, forradalom, zendülés, polgári zavargás, beleértve ennek népfelkeléssé 
növekedését is, katonai vagy bitorló hatalom; vagy 

1.2 bármilyen terrorista cselekmény.  
Jelen kiegészítő záradék szempontjából terrorista cselekmény alatt azt a cselekményt értjük, 
amely magában foglalja, de nem korlátozódik bármely személy vagy személyek csoportja(i) 
által elkövetett erő vagy erőszak és/vagy azzal való fenyegetés alkalmazására, cselekedjen 
az vagy azok önállóan vagy bármely szervezet(ek) vagy kormány(ok) nevében vagy azzal 
kapcsolatban akár politikai, vallási, ideológiai vagy etnikai céllal vagy hasonló okból 
kifolyólag, beleértve a kormányra gyakorlandó befolyásolásának és/vagy a nyilvánosság, 
vagy a nyilvánosság valamely részének megfélemlítésének szándékát.  

A jelen kizárás nem nyújt fedezetet azon bármely jellegű, közvetlen vagy közvetve bekövetkező 
veszteségre, kárra, költségre vagy kiadásra sem, amely a fenti (1) és/vagy (2) pontban foglaltak 
ellenőrzéséből, megelőzéséből, elfojtásából származik vagy ilyen cselekményekkel kapcsolatba 
hozható. 
Abban az esetben, ha a jelen, 1.-es számú kizárás bármely része érvénytelennek vagy 
érvényesíthetetlennek bizonyul, a többi –azaz az érvényes vagy érvényesíthető - része továbbra is 
teljes mértékben érvényben és hatályban marad.  

 
2. MILLENNIUMI KIZÁRÁS 
 

Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés a következők szerint módosul: 
2.1. Tekintet nélkül arra, hogy az alábbiak a Biztosított(ak) tulajdonát képezik, birtokában vagy felelős 

őrizetében illetve ellenőrzése alatt állnak, továbbá arra, hogy a káresemény a 2000. év előtt, során 
vagy után következik be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki azokra a közvetlenül 
vagy közvetve bekövetkező károkra, amelyek teljesen vagy részben arra vezethetők vissza, vagy 
azzal bármilyen módon kapcsolatosak, hogy bármely számítógép, adatfeldolgozó gépezet vagy 
berendezés, média mikrochip, operációs rendszer, mikroprocesszor (computer chip), integrált 
áramkör, beépített vezérlő logisztika, vagy hasonló feladatot ellátó egység, vagy bármilyen 
számítógépes szoftver nem képes: 

 
a) valamely naptári dátumot önmagára vonatkoztatva rendszerdátumként helyesen felismerni (például: a 

2000. évet megelőző, a 2000. év folyamán előforduló, a 2000. év utáni dátumok felismerése, a 2000. 
év, mint szökőév kezelése, beleértve február 29-ét és a 366 napot éves, valamint 1999. szeptember 
09. helyes kezelését, stb.), és/vagy; 
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b) adatok, információk, parancsok vagy utasítások rögzítésére, mentésére, megőrzésére és/vagy helyes 
manipulálására, értelmezésére vagy feldolgozására azért, mert valamely dátumot nem képes 
helyesen, saját rendszerdátumként kezelni és/vagy; 

 
c) adatok rögzítésére, mentésére, megőrzésére vagy helyes feldolgozására azért, mert egy 

számítógépes szoftverbe - legyen az bármilyen - olyan parancsot, utasítást programoztak be, amely 
egy adott időpontban, vagy azt követően bármikor adatvesztést idéz elő, illetve lehetetlenné teszik az 
adatok rögzítését, mentését, megőrzését, vagy helyes feldolgozását, azért, mert valamely dátumot 
nem képes helyesen, saját rendszerdátumaként kezelni. 

 
2.2. A felek tudomásul veszik, hogy a Biztosító nem fizet az 1. pontban felsorolt adatfeldolgozó 

rendszerek vagy kapcsolódó egységek hiányosságait, jellemzőit, szolgáltatásait, logikai rendszerét 
vagy működését helyesbítő javítási vagy átalakításai munkákért. 

 
2.3. A felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Biztosító nem fizet kártérítést akkor sem, ha a közvetlen 

vagy következményi károk azért következtek be, mert a Biztosított vagy mások által nyújtott 
tanácsadás, konzultáció, a műszaki tervek elemzése, a létesítmény ellenőrzése, karbantartása vagy 
felülvizsgálata nem bizonyult elégségesnek a fenti 1. pontban ismertetett tényleges vagy potenciális 
hiba, üzemzavar vagy hiányosság feltárásához, kijavításához, vagy üzemi körülmények között történő 
teszteléséhez. 

A fenti 2.1., 2.2. vagy 2.3. pontban leírt eseményekből eredő közvetlen és következményi vagy 
üzemszüneti károk a fedezetből ki vannak zárva. 

 
3. RADIOAKTÍV SZENNYEZŐDÉS, VEGYI, BIOLÓGIAI, BIOKÉMIAI ÉS ELEKTROMÁGNESES 

FEGYVEREK, ILLETVE ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSA  - (CL 370) 
 
3. Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet olyan veszteségre, kárra, 

felelősségre vagy kiadásra, amit közvetlenül vagy közvetve az alábbiak okoztak, vagy amihez az 
alábbiak hozzájárultak, vagy ami az alábbiakból ered: 

 
3.1. bármilyen nukleáris fűtőanyagból, vagy bármilyen nukleáris hulladékból vagy nukleáris üzemanyag 

égéséből származó ionizáló sugárzás vagy ilyenből eredő radioaktivitás okozta szennyeződés; 
 

3.2. bármilyen nukleáris berendezés, reaktor vagy egyéb nukleáris szerkezet vagy annak nukleáris 
alkotóelemének radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb módon veszélyes vagy 
szennyező tulajdonságai; 

 
3.3. bármilyen, atom- vagy nukleáris maghasadást és/vagy magfúziót, vagy egyéb, hasonló reakciót 

vagy radioaktív erőt vagy anyagot alkalmazó fegyver vagy eszköz; 
 

3.4. bármilyen radioaktív anyag radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb módon veszélyes 
vagy szennyező tulajdonságai. Az ebben az alzáradékban szereplő kizárás nem terjed ki a 
nukleáris üzemanyagok körébe nem tartozó radioaktív izotópokra, amikor az ilyen izotópokat 
kereskedelmi, mezőgazdasági, gyógyászati, tudományos vagy egyéb hasonló békés célból készítik, 
szállítják, tárolják vagy használják.  

 
3.5. bármilyen vegyi, biológiai, biokémiai vagy elektromágneses fegyver felelős őrizete, legális vagy 

illegális használata. 
 
 

3.6.  
a) az olyan felelősségre, kárigényre vagy perre, amely tényleges, állítólagos, fenyegetően közelgő  
    vagy meglévő „elektromágneses sugárzás” kibocsátásából, felszabadításából, kiszabadulásából   
    vagy generálásából illetve elektromos vezetékekből, berendezésekből vagy bármely másfajta olyan  
    energiából vagy elektromosságból történő „elektromágneses sugárzásnak” való kitettségből ered,  
   amely a levegőben, az űrben, a légkörben, a talajban vagy a vízben ténylegesen vagy állítólagosan  
    kimutatható, 

 
b) az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költségeire, „elektromágneses sugárzás” vagy 

„elektromágneses sugárzásnak” való kitettség megszűntetésének vagy csökkentésének vagy 
meghatározásának költségeire, 
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c) az olyan kötelezettségekre, melyek kármegosztásból, valamint az egyetemleges felelősség alapján 
fennálló megtérítési kötelezettségből származnak és a fenti a) és b) pontokból eredő személyi 
sérülés, anyagi kár vagy költség miatt következtek be. 

 
d) az olyan felelősségre, kárigényre vagy perre, amely bármely ellenőrzésből, utasításból, ajánlásból, 

figyelmeztetésből vagy tanácsból ered, amelyeket a fenti a) és b) pontokkal kapcsolatban adtak 
vagy kellett volna adni. 

Jelen használatban az „elektromágneses sugárzás” magában foglalja a mágneses energiát, 
hullámokat, mezőket vagy erőket, amelyeket elektromos töltés, áram, frekvencia, energia vagy erő 
gerjesztett, termelt, osztott szét, továbbított vagy tartott fenn, ugyanakkor nem korlátozódik csak 
ezekre. 

 
4. ELEKTRONIKUS ADATOK ÉS ADATHORDOZÓK KIZÁRÁSA – (NMA 2914) 
 
4.1. Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződéssel kapcsolatban, a Felek egyetértően az 

alábbiakban állapodnak meg: 
 
a) A jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet ELEKTRONIKUS 

ADATOKNAK bármilyen okból (ide értve – többek között – a SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUST is) történő 
elvesztésére, sérülésére, megsemmisülésére, torzulására, törlésére, meghibásodására vagy 
megváltozására, vagy az ezekből adódó bármilyen jellegű használhatatlanságra, alkalmasság 
csökkenésre, az ebből adódó bármilyen költségre vagy kiadásra, függetlenül minden egyéb olyan 
októl vagy eseménytől, ami ezekkel egyidejűleg, vagy bármilyen más idősorrendben hozzájárul a 
veszteséghez.  

 
Az ELEKTRONIKUS ADAT kifejezés kommunikáció, értelmezés vagy elektronikus és 
elektromechanikus adatfeldolgozó vagy elektronikus vezérlésű berendezés által való feldolgozás 
céljából történő felhasználásra alkalmas formátumúvá átalakított tényeket, elveket és információkat 
jelent, és adatok feldolgozására és a velük történő műveletvégzésre vagy ilyen berendezések 
vezérlésére és üzemeltetésére szolgáló programokat, szoftvereket és egyéb kódolt utasításokat 
tartalmaz. 

 
A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS meghibásodást előidéző, káros vagy más módon jogosulatlan 
számítástechnikai utasítássorozatot vagy kódot jelent, ide értve az olyan, szándékosan – 
programozással vagy egyéb úton – bevitt jogosulatlan utasítássorozatot vagy kódot is, amely 
bármilyen jellegű számítógépes rendszerben vagy hálózatban saját magát terjeszti. A 
SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK közé tartoznak – többek között – a "Trójai Falovak", a "férgek" és az 
"időzített vagy logikai bombák". 

 
b) Mindazonáltal, ha a tűz vagy robbanás veszélynemek bármelyike az a) bekezdésben leírtak 

eredményeként áll elő, a jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés – az abban foglalt 
valamennyi feltétel és kizárás függvényében – fedezetet nyújt azokra, a Szerződés érvényességi 
időtartama alatt a jelen Szerződés által biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károkra, 
amelyeket közvetlenül e két veszélynem okozott. 

 
4.2. Elektronikus Adathordozók Kizárása 

Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződéssel kapcsolatban, a Felek egyetértően az 
alábbiakban állapodnak meg:  

 
Amennyiben a jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés által biztosított elektronikus 
adathordozókban a jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés által biztosított fizikai 
veszteség vagy kár keletkezik, az értékelés alapja az ilyen adathordozók javításának, cseréjének 
vagy közvetlenül az ilyen veszteséget vagy sérülést megelőző állapotra történő visszaállításának 
költsége, ide értve az azokon található ELEKTRONIKUS ADATOK újbóli előállításának költségét is 
feltéve, hogy ezek az elektronikus adathordozók javításra, cserére vagy helyreállításra kerülnek. Az 
újbóli előállítás ezen költségei magukban foglalnak minden indokolt és szükséges, az egyes 
veszteségeket meg nem haladó olyan összeget, amely a Biztosított részéről az ilyen 
ELEKTRONIKUS ADATOKNAK az újbóli előállítása, összegyűjtése vagy gépi nyelvre történő 
lefordítása során felmerült. Ha az adathordozókat nem javítják meg, cserélik ki vagy állítják helyre, 
az értékelés alapja az üres adathordozók költsége lesz. Mindazonáltal, a jelen Szerződés nem nyújt 
fedezetet arra az összegben kifejezett értékre, amit az ilyen ELEKTRONIKUS ADATOK jelentenek a 
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Biztosított vagy bármilyen harmadik fél számára, még akkor sem, ha az ilyen ELEKTRONIKUS 
ADATOKAT nem lehet újra előállítani, összegyűjteni, vagy gépi nyelvre lefordítani (összeállítani). 

 
5. MIKROORGANIZMUSOK KIZÁRÁS - (2791 MAP 00001) 
 
Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet olyan veszteségre, kárra, 
kárigényre, költségre, kiadásra vagy egyéb összegre, amely közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból ered 
vagy az alábbiakkal kapcsolatos: 
 
penész, üszög, gomba, spórák és bármilyen egyéb típusú, természetű vagy jellegű mikroorganizmus, 
magában foglalva, de nem korlátozva semmilyen olyan anyagra, alkotórészre, amelynek jelenléte 
ténylegesen vagy esetlegesen veszélyezteti az emberi egészséget. 
 
A jelen Kizárás érvényes függetlenül attól, hogy   
 

5.1. keletkezett-e a biztosított vagyontárgyban bármilyen fizikai veszteség vagy kár 
5.2. fennáll-e biztosított veszélynem vagy ok, legyen az egyidejűleg vagy bármilyen idősorrendben 

fennálló;  
5.3. fennáll-e a felhasználásnak, birtokbavételnek vagy funkcionalitásnak bármilyen kiesése; vagy 
5.4. szükség van-e bármilyen intézkedésre, beleértve, de nem korlátozva a javításra, cserére, 

eltávolításra, takarításra, megsemmisítésre, elszállításra, áthelyezésre, vagy az egészségügyi vagy 
jogi aggályok kiküszöbölésére tett intézkedésekre. 

 
A jelen kizárás helyettesíti és hatályon kívül helyezi a Kötvény minden olyan rendelkezését, amely ezekre a 
dolgokra egészében vagy részben biztosítást nyújt.  
 
6. SZANKCIÓK KIZÁRÁSA 
 
Jelen általános kizárással ellátott biztosítási szerződés alapján nem téríti meg a Biztosító a Biztosított kárait 
(illetve olyan harmadik személy kárait, aki a jelen biztosítás alapján kártérítésre jogosult) olyan veszteségek, 
károk, felelősségi károk vagy költségek tekintetében, amelyek térítése az alábbiakban felsorolt szervezetek 
és/vagy országok jogszabályai alapján kirótt bármilyen gazdasági, pénzügyi szankció vagy fegyverembargó 
megszegését vonná maga után:  
 

1) az Egyesült Királyság vagy  
2) az Európa Unió közös álláspontjai és rendeletei vagy  
3) az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozatai vagy  
4) a Biztosított székhelyéül vagy tevékenységi területéül szolgáló ország vagy terület jogszabályai vagy 
5) a fentiek bármelyike által hozott bármely más hivatalos és kötelező érvényű intézkedés, 

 
ide értve, de nem kizárólag olyan körülményekre korlátozódva, amelyekben  
 

1) a Biztosítónak tilos üzleti kapcsolatot fenntartani ilyen Biztosítottakkal vagy  
2) a Biztosított valamely szankció vagy embargó megszegésével tartott fenn üzleti kapcsolatot 

valamely országgal, személlyel vagy szervezettel. 
 
 
7. EGYÉB KIZÁRÁSOK 
 
A KOCKÁZATVISELÉS KÖRE NEM TERJED KI: 
7.1. a más biztosítással már fedezetbe vont károkra, 
 
7.2. az azbeszt vagy azbeszt tartalmú anyagok kinyerésével, feldolgozásával, megmunkálásával 

összefüggő károkra, 
 
7.3. azon azbesztózisból és/vagy kapcsolódó betegségeiből eredő személyi sérüléses kárigényekre, 

amelyek közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból erednek vagy az alábbiakkal kapcsolatosak:  
 

7.3.1. azbeszt bányászata, feldolgozása, szállítása, elosztása, kezelése és/vagy tárolása; 
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7.3.2. azbeszt termékek előállítása és/vagy azbeszt tartalmú alapanyagok  feldolgozása, valamint  
  valamennyi azbeszt szennyeződés eltávolítási, fertőtlenítési, kezelési vagy ellenőrzési  
  eljárása. 
 

7.4. süllyedésre: olyan kárra, melyet valamely gép, berendezés saját súlya miatt a gép (berendezés) 
közvetlen környezetében megmozduló talaj okoz. 

 
 
 
 


