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SZTRÁJK, FELKELÉS ÉS BELSŐ ZAVARGÁSOK (SRCC) 
KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ VESZTESÉGEK ÉS KÁROK KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETE  

MJK: SRCC 001-2016 
 
 

I. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 
 
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Biztosító) jelen szabályzat 
alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a kiegészítő biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen 
kiegészítő feltételben foglaltak szerint a Biztosított részére megtéríti azokat a károkat, amelyeket a 
biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. 
Jelen biztosításra az „All risks” vagyonbiztosítás vagy a Gazdálkodó Szervezetek Kárbiztosítása 
feltételében foglalat általános feltételek ill. a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak. 
 
 
II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK (VESZÉLYEK ÉS KÁROK) 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a feltétel 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. 
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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. 

 
III. KIZÁRÁSOK, KÜLÖN FELTÉTELEK 

 
1.) A biztosítási védelem nem vonatkozik 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. 
 

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 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. 

 
Ha valamely bírósági vagy bíróságon kívüli eljárás során a Biztosító arra hivatkozik, hogy 
ezen feltételek alapján a veszteségek és károk nem kártérítés kötelesek, a Biztosítottat 
terheli annak bizonyítása, hogy a veszteségek és károk mégis a fedezet alá esnek. 

 
3.) Ezt a biztosítást a Biztosító a Biztosított utolsó ismert levelezési címére küldött ajánlott 

levélben bármikor felmondhatja. A Biztosító köteles ez esetben a felmondás napjától 
számított hátralévő biztosítási időszakra eső díjrészletet visszafizetni. 

 
IV. BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA  

A biztosítás csak a Magyar Köztársaság területén okozott és bekövetkezett károkra terjed 
ki. 

 
 
 
 


