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ATLASZ ELECTRONIC 

ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA 
FELTÉTELEI 

 
DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

Fedezet igazoló dokumentum /Kötvény/ (I. RÉSZ) 
 
1 .BIZTOSÍTÁSI FEDEZET  
 
1.1.A biztosítási szerződés fedezetet nyújt a biztosítási szerződéshez tartozó fedezet 
igazoló dokumentumon /kötvényen/, a biztosítási szerződésnek a részét képező adatközlőn 
felsorolt valamennyi elekronikus berendezésre, beleértve az operációs rendszer-szoftvert is, 
feltéve, hogy az üzemkész állapotban van* (kezdeti próbafutáson átesett) és az üzleti 
szektorban használják (pl. kereskedelmi vagy ipari használat). 
 
1.1.1. Ha az alábbiakban nem kerül kizárásra, valamennyi fizikai kár fedezve lesz a fedezet 

igazoló dokumentum /kötvény/ szerint, ha: 
a) A fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ szerint biztosított vagyontárgy hirtelen, 

előre nem látható körülmény következtében megrongálódik vagy megsemmisül, 
amikoris nem tudja többé betölteni funkcióját; vagy ha 

b) A biztosított vagyontárgy lopás, betöréses lopás vagy rablás miatt elveszett. 
 
1.1.2. ALL-RISK FEDEZET: 
A fedezet minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet kifejezetten nem zártak ki. Például az 
alábbiak okozta károkra: 
 

 Hanyagság, szakszerűtlen vagy nem megfelelő kezelés, működtetési hibák, 
harmadik fél szándékos rongálása vagy rossz szándéka; 

 Lopás, betöréses lopás, rablás; 
 Tüzek (lánggal vagy láng nélkül), minden fajta robbanás, összeroppanás, 

közvetlen villámcsapás. személyzettel ellátott/személyzet nélküli légi jármű 
rázuhanása valamint az oltás, bontás, eltakarítás vagy az ezek során okozott 
kár; 

 Csapvíz, ár-apály, áradás, felduzzasztott víz, esővíz, korrózió, gőz, fagy, 
jégzajlás, víz/nedvesség vagy egyéb folyadéktípusok; 

 Vihar, szél, viharos ár-apály, jégverés, lavina, sziklaomlás; 
 Építési hiba, anyaghibák, gyártási eltérések, túlfeszültség, indukció, közvetett 

villámlás hatásai. 
 
1.1.3. KÁRTÉRÍTÉS (ÚJRAPÓTLÁSI ÉRTÉK BIZTOSÍTÁS) 

a) Ha más megállapodás nem történik, a biztosító a biztosított vagyontárgy 
megsemmisülése vagy sérülése esetén átutalással nyújt kártérítést a biztosítottnak  
azaz: 

 Részleges kár* esetén a biztosító megtéríti a sérült biztosított vagyontárgy(ak) 
javításának költségeit 

 Totálkár* esetén a biztosító megtéríti az eredeti biztosított vagyontárgyat 
helyettesítő hasonló típusú és minőségű* új vagyontárgy beszerzésének és 
beszerelésének költségeit, de a kártérítés összege nem haladhatja meg 
megállapodott biztosítási összeget (ÚJRAPÓTLÁSI ÉRTÉK BIZTOSÍTÁS) 

 Ha sem a biztosított vagyontárgy javítására (részleges kár), sem pótlására (totál-
kár) nem kerül sor, vagy a szérián kívüli alkatrészek már nem kaphatók (elavult 
vagyontárgyak), a biztosító által fizetett kártérítés a valóságos értékre 
korlátozódik*. 
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Az újrafelhasználásra alkalmas sérült vagyontárgyak és/vagy alkatrészek maradványértéke 
a biztosítottat illeti meg, amennyiben a biztosító a kártérítésből a maradványértéket levonta. 

b) Más megoldás szerint a biztosító természetbeni pótlással is nyújthat kártérítést a 
biztosítottnak, azaz 

 Részleges kár esetén a sérült vagyontárgy(ak) helyreállítása a biztosító 
utasítására történő javítás alapján; 

 Totálkár esetén az elveszett vagy ellopott vagyontárgy(ak) biztosító által történő 
pótlása ugyanolyan fajta és minőségű azonos új vagyontárggyal. 

 
A pótolt alkatrészek vagy tárgyak (maradvány), a biztosító kívánságára, annak tulajdonába 
mennek át. 

c) A biztosító megtéríti a biztosítottnak az express szállítással, túlórával, éjszakai 
műszakkal, vasárnapi és ünnepnapi munkával, légi szállítással és a 
szervíztechnikusok és konzultáns mérnökök utazásával kapcsolatban az ország 
területén felmerülő további szükséges költségeket. 

d) A kártérítés a fedezet igazoló dokumentum ben eredetileg meghatározott 
önrésznek a kártérítési összegből történő levonásával kerül kiszámításra. Ha 
egyetlen káresemény több biztosított tárgyat érint*, csak a legnagyobb vonatkozó 
önrész kerül levonásra. 

e) Ha a káresemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgyra megállapodott 
biztosítási összeg alacsonyabb, mint az erre a vagyontárgyra megállapított 
tényleges biztosítási érték, a kártérítés az alulbiztosítási záradéknak megfelelően 
arányosan történik (lásd. 6. pont: Alulbiztosítás). 

 
2. KOCKÁZATVISELÉS HELYE (BIZTOSÍTOTT HELYSZÍN) 
2.1. 

a.) Összetett fedezet vonatkozik a biztosított helyszínre* a megadottak szerint. 
b.) A fedezet kiterjed a biztosított tárgy(ak)ra akkor is, ha azokat a meghatározott 

biztosított helyszínen mozgatják vagy szállítják. 
 
3. KIZÁRÁSOK 
3.1. KIZÁRT TÉTELEK 

a) A jelen biztosítás nem nyújt fedezetet olyan anyagokra, amelyek erős 
elhasználódásra hajlamosak, és meghatározott funkciójuk és összetételük miatt 
ismételt vagy rendszeres cserére szorulnak. Ezek a következők: 

 Segédanyagok és fogyó anyagok valamint alapanyagok (pl. előhívók, 
reagensek, festékek, hűtő és oltó eszközök, kazetta szalagok, filmek, kép- és 
hanghordozók, film/fólia kombinációk, különleges kikészítésű papírok, betűkép 
hordozók, raszter képernyők, pipetták); 

 Minden fajta szerszám (pl. fúrók, marószerszámok, szorítók); 
 Egyéb alkatrészek, amelyek a biztosított vagyontárgy működése során és a 
korábbi tapasztalatok alapján gyakori cserére szorulnak (pl. biztosítékok, 
fényforrások, nem tölthető elemek, szűrők). 

b) Csövek (pl. képcsövek, rádió frekvencia csövek, röntgencsövek, lézercsövek) és 
köztes képhordozók (pl. szelén dobok) külön megállapodás hiányában csak tűz, víz 
és betörés ellen vannak biztosítva. 

 
3.2. KIZÁRT VESZÉLYEK 
A biztosító nem felel az olyan károkért, amelyeket az alábbiak okoztak, illetve amelyekhez 
az alábbiak közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak: 

a) Háború, invázió, külföldi ellenség cselekménye, háborús cselekmények 
(függetlenül attól, háborút üzentek-e vagy sem), polgárháború, zendülés /lázadás/, 
felkelés, lázadás, forradalom, összeesküvés, katonai vagy birtokló hatalom, 
statárium vagy valamely politikai szervezet nevében  vagy azzal összefüggésben 
eljáró büntetett  vagy büntetendő személy, 
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vagyontárgy a kormány utasítására de jure vagy valamely állami, városi vagy 
helyi hatóság utasítására de facto történő elkobzása, rekvirálása, igénybevétele 
vagy mesemmítése vagy károsítása; 
 

b)  Sztrájk, munkáskizárás, zendülés, polgári felkelés vagy terrortámadás*; 
c) Földrengés, vulkáni kitörés, tengerrengés (tsunami) és minden ebből eredő áradás, 

hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó; 
d) Nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy radioaktív szennyezés; 
e) A biztosított vagy valamely képviselőjének szándékos cselekedete*; 
f) Bármely következményi kár vagy leírás, úgymint elmaradt jövedelem/haszon, 

használatvesztés; 
g) Olyan események, amelyekért harmadik fél szállítóként (gyártó vagy kereskedő), 

fuvarozóként, szállítmányozóként vagy vállalkozóként törvény szerint vagy 
szerződéses kötelezettség alapján felelős; 

h) A biztosított vagyontárgy bármely részének rendes használatból vagy működésből 
vagy fokozatos romlásból természetesen eredő elhasználódása, kopása és 
öregedése (egyéb cserélhető alkatrészek* következményi kárait fedezik a jelen 
fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ feltételei). 

i) A biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészek belső károsodása 
azaz elektronikai alkatrészek sérülése - ha nem bizonyítható, hogy a kárt biztosított 
külső veszély okozta, amely vagy a cserélhető rész/modul vagy a biztosított tárgy 
teljes egésze károsodásához vezetett - nincs fedezve (más cserélhető 
alkatrészek/modulok következményi kárai azonban fedezve vannak). 

 
A biztosított köteles bizonyítani, hogy a kár nem az a)-d) pontokban említett okoknak 
tudható be. 
 
3.3. KIZÁRT KÖLTSÉGEK 
A biztosító nem téríti meg a biztosítottnak: 

a) Azokat a költségeket, amelyek akkkor is felmerültek volna, ha nem történik 
káresemény (pl. karbantartás); 

b) Azokat a további költségeket, amelyek akkor keletkezhetnek, ha a káreseményt 
követően változtatásra, módosításra vagy fejlesztésre kerül sor; 

c) A biztosított vagyontárgy rögtönzött vagy ideiglenes javításával/helyreállításával 
felmerült extra ráfordításokat; 

d) A biztosítási összegben az általuk képviselt költségek jellege és az összeg miatt 
nem szereplő költségeket. 

 
4 A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI 
4.1.A kármegelőzés érdekében a biztosított köteles betartani a gyártónak a biztosított 
vagyontárgy(ak)ra vonatkozó utasításait és ajánlásait az alábbiak tekintetében: 

a) Felállítás és üzembehelyezés (különösen az energiaellátás, az ekvipotenciális 
kötés és a légkondicionálás tekintetében) 

b) Általános üzemeltetés, szervizelés és karbantartás. 
 
5. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 
 
5.1.a) A biztosítási összeg minden egyes vagyontárgyra egyenlő a biztosított értékkel: 

A biztosított érték: 
 Amennyiben a biztosított vagyontárgy szerepel a jelenlegi árlistában, akkor az új 
vagyontárgy érvényes listaára (új pótlási érték) plusz szállítási költség*; 

 Amennyiben a biztosított vagyontárgy már nem szerepel az érvényes árlistában, 
akkor az új vagyontárgynak a legutóbbi rendelkezésre álló árlistában szereplő 
listaára plusz szállítási költség valamint az időközben esetleg bekövetkezett 
árváltozások figyelembevétele; 
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 Amennyiben nem áll rendelkezésre árlista, a biztosított vagyontárgy újkori 
beszerzési vagy szállítási ára plusz szállítási költség valamint az időközben 
esetleg bekövetkezett árváltozások figyelembevétele; 

 
 

 Amennyiben sem lista-, sem beszerzési vagy szállítási ár nem áll rendelkezésre, 
akkor a biztosított vagyontárgy gyártásához szükséges költségek összege plusz 
árrés (ahol ez vonatkozik) és szállítási költség valamint az időközben esetleg 
bekövetkezett árváltozások figyelembevétele. 

 
b) Kedvezmények és árengedmények nem befolyásolják a biztosított értéket. 
c) A biztosítási összeg meghatározásáért teljes egészében a biztosított felelős. 

 
6. ALULBIZTOSÍTÁS 
Amennyiben a káresemény időpontjában a a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb 
(alulbiztosítás), akkor a Biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez 
viszonyított arányában köteles megtéríteni(aránylagos kártérítés).Alulbiztosítás esetén a biztosító az 
aránylagos kártérítést a kárenyhítés költségei tekintetében is alkalmazza. 
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DEFINÍCIÓK 
 
HASONLÓ TÍPUSÚ VAGY MINŐSÉGŰ ÚJ VAGYONTÁRGY 
A megsemmisült biztosított vagyontárgy még kapható a piacon: 
 

 Minden, a pótláshoz és egy azonos új vagyontárgy felállításához szükséges 
költség megtérítésre kerül. 

 
A megsemmisült biztosított vagyontárgy időközben elavult: 
 

 A károsult vagyontárgy hasonló szerkezetű/konfigurációjú (hasonló minőségű) - 
azaz alacsony, átlagos, nagy teljesítményű - új modellel (hasonló típus) való 
pótlásához szükséges valamennyi költség megtérítésre kerül. 

 
VALÓSÁGOS ÉRTÉK 
A tényleges készpénzérték egyenlő a biztosított vagyontárgy biztosítási értékével, 
figyelembe véve egy közvetlenül a káresemény bekövetkezése előtti időpontbeli technikai 
állapotnak (kor/kopás figyelembevétele) megfelelő levonást. 
 
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK 
A szállítási költségek tartalmazzák a csomagoláshoz és kiszereléshez, a továbbításhoz, 
felállításhoz, üzembehelyezéshez, adókhoz és vámokhoz szükséges költségeket. 
 
CSERÉLHETŐ RÉSZEK 
Javítás esetén a cserélendő rész/modul. 
 
BIZTOSÍTOTT HELYSZÍN 
A kifejezés a biztosítottnak a fedezet igazoló dokumentum  adatközlőjén felsorolt szobáit, 
épületeit vagy társasága telephelyét jelenti. 
 
MŰKÖDÉSRE KÉSZ TÁRGYAK 
A berendezés működésre késznek tekinthető amint a normál munkafolyamatok elkezdhetők 
vagy elkezdődtek - ahol szükséges, előzetes és sikeres próbaüzemet követően. Ha egyszer 
a biztosított vagyontárgyat működésre késznek nyilvánították, fedezetben marad még a 
működés karbantartás, feltöltés, nagyjavítás vagy javítás miatt történő ideiglenes 
megszakítása alatt is. 
 
UGYANAZ A KÁRESEMÉNY 
Egy káresemény minden olyan körülmény összességét jelenti, amelyek 12 órán belül 
történtek, és amelyek növelik egy biztosított kár nagyságát. 
 
RÉSZLEGES KÁR/TOTÁLKÁR 
Részleges kár követlezett be, ha a biztosított vagyontárgy korábbi állapotának (azaz 
megfelelő működési állapotának) visszaállításához szükséges javítási költségek plusz a 
mentési érték alacsonyabb, mint a biztosítási érték. 
 
KÉPVISELŐK 
Képviselők a tulajdonos, a részvényesek és jogszerűen megválasztott és az adott társaság 
képviseletére meghatalmazott egyéb képviselők. 
 
SZTRÁJK, ZENDÜLÉS, POLGÁRI FELKELÉS, TERRORIZMUS 

 Sztrájk: Alkalmazottak nagyobb csoportjának munkamegtagadása egy 
társaságnál politikai vagy gazdasági célok kikényszerítésére.
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 Zendülés: Erőszakos demonstrációk a hatóságok elleni lázadással, illegális 
cselekményekkel és ellenségességgel kísért zavargás előidézésére a jelenlegi 
hatalmi egyensúly felborítása céljából. 

 
 Polgári felkelés: Erőszakos demonstráció, ami nem illik a zendülés 
kategóriájába, de ami társadalmi nyugtalansághoz és illegális cselekményekhez 
vezető zavargássá fejlődik. 

 
 Terrorizmus: Ideológiai és/vagy politikai célú szervezett földalatti terrorista 
cselekmények, amelyeket egyénileg vagy csoportosan követnek el, és amelyek 
bizonyos személyek vagy üzleti szervezetek ellen irányulnak: 
 

 Azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljanak a közvéleményre, és általános 
bizonytalanság légkörét keltsék (terrorizmus); 

 
 Azzal a céllal, hogy megbénítsák a tömegközlekedést, vagy akadályozzák a 
szolgáltatók vagy gyártók működését (szabotázs). 

 
ELŐRE NEM LÁTOTT KÖRÜLMÉNYEK 
A körülményeket előre nem látottnak nevezik, ha a biztosított vagy annak egyik képviselője 
nem láthatta előre a körülményeket azok bekövetkezése előtt. 
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ADATHORDOZÓ FEDEZET [DATA MEDIA COVER (DMC)] 
Fedezet igazoló dokumentum /Kötvény/ (II. RÉSZ) 

 
1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET 
1.1.A jelen biztosítási szerződés feltételei szerint az alábbi tárgyak vannak biztosítva: 

a) Adatok (géppel olvasható információ), pl. adatfájlokban és adatbázisokban tárolt 
master és tranzakciós adatok, szériagyártáson kívüli standard program adatok, 
egyéniesített felhasználói programokon lévő felhasználásra kész adatok; 

b) Az adathordozó (géppel olvasható információ tárolására szolgáló eszközök), 
amelyen a biztosított adatot tárolták, szintén fedezetbe van vonva, ha azt a 
felhasználó ki tudja cserélni pl. kivehető mágneslemezek, mágnesszalagok, floppy 
lemezek. 

 
1.2.A károk fedezve vannak, ha: 

a) A fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ szerint biztosított adathordozó előre nem 
látható körülmények következtében megsérül vagy megsemmisül úgy, hogy sem 
nem olvasható, sem adattárolásra nem használható; vagy ha 

b) A fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ szerint biztosított adathordozó lopás, 
betöréses lopás vagy rablás következtében elveszik. 

 
2. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE (BIZTOSÍTOTT HELYSZÍN) 
2.1.Az adatok és az ahhoz tartozó adathordozók biztosítva vannak: 

a) A biztosított telephelyén; 
b) A külső backup (biztonsági) tárolóhelyen. 

A backup (biztonsági) adatfájlokra a társaság telephelye és a biztonsági tárolóhely 
közötti szállítás során is kiterjed a biztosítás. 

 
3 KÁRTÉRÍTÉS ALAPJA 
3.1.A kártérítés alapját az alábbi kritériumok alapján határozzák meg: 

a) A biztosító kártérítést nyújt a biztosítottnak a fedezet igazoló dokumentum 
/kötvény/ szerint fedezett adatok vagy programok elveszése vagy változása 
(torzulás, elromlás, manipuláció, törlés) esetén az alábbiakhoz szükséges 
költségek erejéig: 

 Adatok és programok automatikus újra felvitele a backup (biztonsági) 
adathordozóról; 

 Adatok és programok automatikus vagy kézi újra felvitele eredeti programokról 
vagy a biztosított számára még mindig rendelkezésre álló dokumentumokból 
(beleértve azok összegyűjtését és szerkesztését is); 

 Rendszer és standard program adatok pótlása és újra felvitele; 
 Az adathordozó fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ által fedezett 
veszélynem okozta elveszésének vagy sérülésének pótlási költségei. 

 
A biztosítási szerződésben megállapodott biztosítási összeg a fent említett költségekre 
korlátozza a kártérítést. 

b) A fizetendő kártérítést a számított kártérítési összeg alapján a megállapodott 
önrész levonásával határozzák meg. 

c) Ha az adatokat a káreseményt követő tizenkét hónapon belül nem generálják újra 
vagy nem pótolják, a biztosító csak az adathordozó pótlásával kapcsolatos 
költségekért nyújt kártérítést. 

 
4. KIZÁRÁSOK 
4.1. KIZÁRT TÁRGYAK 
Az alábbi tárgyakra nem terjed ki a fedezet: 
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a) Olyan adathordozók, amelyeket nem tud kicserélni a felhasználó (pl. 
keménylemez, félvezető memóriák); 

b) A csak a processzor (CPU) fő memóriájában tárolt adatok és programok.
 

 
 
4.2. KIZÁRT VESZÉLYEK 
Adathordozók sérülése, beleértve a torzulást, elromlást, manipulációt, törlést vagy adatok 
elveszését, amelyeket az alábbi események okoztak: 

a) Háború, invázió, külföldi ellenség cselekménye, háborús cselekmények (függetlenül 
attól, háborút üzentek-e vagy sem), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés,  
zendülés /lázadás/, katonai vagy birtokló hatalom, vagy valamely politikai szervezet 
nevében  vagy azzal összefüggésben eljáró büntetett vagy büntetendő személy, 
vagyon- tárgy a kormány utasítására de jure vagy valamely állami hatóság 
utasítására de facto történő elkobzása, rekvirálása, igénybevétele vagy 
megsemmítése vagy károsítása; 

b) Sztrájk, munkáskizárás, zendülés, polgári felkelés vagy terrortámadás*; azaz 
politikai, társadalmi, ideológiai vagy vallási indíttatású agresszív cselekmények; 

c) Földrengés, vulkáni kitörés, tengerrengés vagy tsunami, hurrikán, tájfun, ciklon, 
tornádó; 

d) Nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy radioaktív szennyezés; 
e) A biztosított vagy valamely képviselőjének szándékos cselekedete vagy súlyos 

gondatlansága; 
f) Bármely következményi kár vagy leírás, pl. elmaradt jövedelem/haszon, állásidő, 

stb.; 
g) Olyan események, amelyekért harmadik fél szállítóként (gyártó vagy kereskedő), 

fuvarozóként, szállítmányozóként vagy vállalkozóként felelős, vagy ahol a 
felelősség javítási megrendelés alapján merül fel; 

h) Elhasználódás, kopás, öregedés vagy nem külső eredetű alkatrészhiba*. 
 
4.3. KIZÁRT KÖLTSÉGEK 
Nem kerül sor kártérítés fizetésére: 

a) A káresemény után módosított vagy bármely más módon javított biztosított 
adatokért; 

b) Az olyan további költségekért (pl. új licenszek vásárlásának költsége), amelyek 
azért merülnek fel, mert az adatok vagy programok másolás ellen védettek voltak 
és/vagy hozzáférés ellenőrző szoftvert vagy hasonló eljárást alkalmaztak (pl. 
dongles, adatvédelmi kódolás). 

 
5. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A kármegelőzési követelmény kielégítése érdekében a biztosítottnak gondoskodnia kell 
arról, hogy: 

a) A szabvány adat backup (biztonsági) műveleteket végrehajtsák, és hogy: 
b) A gyártónak az EDP (Electronic Data Processing = Elektronikus Adatfeldolgozó) 

berendezések és az adathordozók karbantartására és általános gondozására 
vonatkozó előírásait és ajánlásait betartsák. 

 
A biztosító mentesül a biztosított kártalanítására vonatkozó kötelezettsége alól, ha a kárt a 
fenti kötelezettségek bárminemű megszegése okozta. 
 
6. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 
6.1.A biztosítási összeget úgy kell kiszámítani, hogy elegendő legyen az adatok és 
programok pótlásának vagy újra generálásának költségeire, beleértve az adathordozók 
pótlását is (3.1. a) pont). 
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7. ALULBIZTOSÍTÁS 
7.1.A biztosítottal egyetértésben a biztosítási összeg első kockázatra szólóan kerül 
megállapításra. Alulbiztosítás nem érvényes. 
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DEFINÍCIÓK 

 
 
ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK 
Ebben az értelemben elektronikai alkatrész vagy modul minden tárgy (azaz cserélhető 
rész), amelyet javításkor általában pótolnak. 
 
KÉPVISELŐK 
Képviselők a tulajdonos, a részvényesek és a jogszerűen megválasztott és az adott 
társaság képviseletére meghatalmazott egyéb képviselők. 
 
SZTRÁJK, ZENDÜLÉS, POLGÁRI FELKELÉS, TERRORIZMUS 

 Sztrájk: Alkalmazottak nagyobb csoportjának munkamegtagadása egy 
társaságnál politikai vagy gazdasági célok kikényszerítésére. 

 
 Zendülés: Erőszakos demonstrációk a hatóságok elleni lázadással, illegális 
cselekményekkel és ellenségességgel kísért zavargás előidézésére a jelenlegi 
hatalmi egyensúly felborítása céljából. 

 
 Polgári felkelés: Erőszakos demonstráció, ami nem illik a zendülés 
kategóriájába, de ami társadalmi nyugtalansághoz és illegális cselekményekhez 
vezető zavargássá fejlődik. 

 
 Terrorizmus: Ideológiai, politikai, gazdasági vagy társadalmi célú szervezett 
földalatti terrorista cselekmények, amelyeket egyénileg vagy csoportosan 
követnek el, és amelyek bizonyos személyek vagy üzleti szervezetek ellen 
irányulnak: 

 
 Azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljanak a közvéleményre, és általános 
bizonytalanság légkörét keltsék (terrorizmus); 

 
 Azzal a céllal, hogy megbénítsák a tömegközlekedést, vagy akadályozzák a 
szolgáltatók vagy gyártók működését (szabotázs). 

 
ELŐRE NEM LÁTOTT KÖRÜLMÉNYEK 
A körülményeket előre nem látottnak nevezik, ha a biztosított vagy annak egyik képviselője 
nem láthatta előre a körülményeket azok bekövetkezése előtt. 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG 
[INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

Fedezet igazoló dokumentum /Kötvény/ (III. RÉSZ) 
 
1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET 
1.1. A fedezet kiterjed 

a) Minden arányos plusz költségre* és 
b) Nem arányos plusz költségre, 

 
amely a fedezet igazoló dokumentumhoz /kötvényhez/ csatolt adatközlőn felsorolt 
biztosított vagyontárgyat ért megtérítendő kárt követően az üzemszünet (állásidő) 
elkerülése érdekében tett átmeneti intézkedések végrehajtása érdekében merül fel. 
 
1.2.A fedezet kiterjed minden plusz költségre, amely: 

a) A biztosított vagyontárgyat ért hirtelen, előre nem látható körülmény okozta kár; 
vagy 

b) A biztosított vagyontárgy lopás, betöréses lopás vagy rablás miatti kára 
 
1.3. ALL-RISK FEDEZET 
A plusz költségekre vonatkozó fedezet kiterjed az olyan eseményekre, amelyeket 
 

 Hanyagság, szakszerűtlen vagy nem megfelelő kezelés, működtetési hibák, 
harmadik fél szándékos rongálása vagy rossz szándéka; 

 Lopás, betöréses lopás, rablás; 
 Tüzek (lánggal vagy láng nélkül), minden fajta robbanás, összeroppanás, 
közvetlen villámcsapás. személyzettel ellátott/személyzet nélküli repülő tárgy 
rázuhanása valamint az oltás, bontás, eltakarítás vagy az ezek során okozott 
kár; 

 Csapvíz, ár-apály, áradás, felduzzasztott víz, esővíz, korrózió, gőz, fagy, 
jégzajlás, víz/nedvesség vagy egyéb folyadéktípusok; 

 Vihar, szél, viharos ár-apály, jégverés, lavina, sziklaomlás; 
 Építési hiba, anyaghibák, gyártási eltérések, túlfeszültség, indukció, közvetett 
villámlás hatásai 
okoztak. 

 
2.KOCKÁZATVISELÉS HELYE ( BIZTOSÍTOTT HELYSZÍN ) 
 
2.1.A fedezet kiterjed minden plusz költségre, amely akkor merül fel, ha a biztosított 
vagyontárgy 

a) A meghatározott biztosított helyszínen vagy 
b) A biztosított vagyontárgynak a biztosított helyszínen történő mozgatása vagy 

szállítása során 
 
3. KÁRTÉRÍTÉS 
3.1.A kártérítésre az alábbi kritériumok alapján kerül sor: 

a) Az alábbi felsorolt plusz költségek megtérítendők, ha a megállapodott 
kockázatviselési tartam* alatt merültek fel: 

 Arányos plusz költségek esetében: 
Ez a napi kártérítési összeg, amelyről a fedezet igazoló dokumentum  
kezdetekor megállapodás történik; ahol a tényleges plusz költségek eltérnek a 
megállapodott napi kártérítési összegtől, minden felhalmozódott plusz költség 
összeadásra kerül, és a megtérítés a rögzített maximális havi kártérítési 
összegre korlátozódik; a teljes kockázatviselési tartam során a kártérítés a 
megállapodott limitre korlátozódik; 
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 Nem arányos plusz költségek esetében: 
Ez a fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ kezdetekor megállapodott 
kártérítési összegre korlátozott költség.

 
 

b) A kockázatviselési tartam, ha más megállapodás nem történt, tizenkét hónap. 
Akkor kezdődik, amikor a biztosított az elfogadtott műszaki szabványok szerint 
legkorábban észlelhette a fizikai kárt, és legkésőbb akkor, amikor a fedezet igazoló 
dokumentumban /kötvényben/ fedezett plusz költségek felmerülnek. 

c) A kártérítési kifizetést a megtérítendő költségek alapján a megállapodott önrész 
levonásával határozzák meg. 

d) Az időbeli önrész/önrész* az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 Az arányos plusz költségekre a fedezet igazoló dokumentum ben meghatározott 
időbeli önrész (munkanapokban kifejezve) alkalmazandó; 

 A nem arányos plusz költségekre a fedezet igazoló dokumentum ben 
meghatározott önrész (számmal vagy százalékban kifejezve) alkalmazandó. 

 
4. KIZÁRÁSOK 
4.1. KIZÁRT TÉTELEK 
A kárból eredő, közvetlenül vagy közvetve a kár által okozott vagy ahhoz hozzájáruló plusz 
költségek nincsenek fedezve, ha azokat az alábbiak okozták: 

a) A dologi kár fedezetből kizárt vagyontárgyak kára (pl. segédanyagok, fogyó és 
működő anyagok, szerszámok); 

b) A jelen fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ szerint kártérítés alá nem tartozó 
csövek és köztes képhordozók kára; 

c) Ellátórendszerek* kára; 
d) Az adatok és programok elveszése vagy változása* (torzulás, elromlás, 

manipuláció, törlés). 
 
4.2. KIZÁRT VESZÉLYEK 
A kárból eredő, közvetlenül vagy közvetve a kár által okozott vagy ahhoz hozzájáruló plusz 
költségek nincsenek fedezve, ha azokat az alábbiak okozták: 

a) Háború, invázió, külföldi ellenség cselekménye, háborús cselekmények 
(függetlenül attól, háborút üzentek-e vagy sem), polgárháború, zendülés, felkelés, 
lázadás, forradalom, összeesküvés, katonai vagy birtokló hatalom, statárium vagy 
valamely politikai szervezet nevében  vagy azzal összefüggésben eljáró bűnös 
személy, vagyontárgy a kormány utasítására de jure vagy valamely állami, városi 
vagy helyi hatóság utasítására de facto történő elkobzása, rekvirálása, 
igénybevétele vagy megsemmítése vagy károsítása. 

b) Sztrájk, munkáskizárás, zendülés, polgári felkelés vagy terrortámadás; 
c) Földrengés, vulkáni kitörés, tengerrengés (tsunami) és minden ebből eredő áradás, 

hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó; 
d) Nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy radioaktív szennyezés; 
e) A biztosított vagy valamely képviselőjének szándékos cselekedete; 
f) A biztosított vagyontárgy bármely részének rendes használatból vagy működésből 

vagy fokozatos romlásból természetesen eredő elhasználódása, kopása és 
öregedése (egyéb cserélhető alkatrészek következményi kárait fedezik a jelen 
fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ feltételei). 

g) A biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészek belső károsodása 
azaz elektronikai alkatrészek sérülése - ha nem bizonyítható, hogy a kárt biztosított 
külső veszély okozta, amely vagy a cserélhető rész/modul vagy a biztosított tárgy 
teljes egésze károsodásához vezetett - nincs fedezve (más cserélhető 
alkatrészek/modulok következményi kárai azonban fedezve vannak). 

 
4.3. KIZÁRT KÖLTSÉGEK 
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A kárból eredő, közvetlenül vagy közvetve a kár által okozott vagy ahhoz hozzájáruló plusz 
költségek nincsenek fedezve, ha azokat az alábbiak bármelyike okozta: 

a) Valamely állami hatóság által elrendelt helyreállítási vagy működési korlátozásé; 
b) A kár által érintett tárgyak helyreállításához/javításához vagy pótlásához hiányzó 

tőke; 
c) A biztosított tárgyak értéknövelése vagy nagyjavítása helyreállítás/javítás vagy 

pótlás során; 
d) Nyersanyagok vagy félkész- és késztermékek szennyeződése, megsemmisülése 

vagy károsodása.
 
5. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI 
 
5.1.A kármegelőzés érdekében a biztosított köteles betartani a gyártónak a biztosított 
vagyontárgy(ak)ra vonatkozó utasításait és ajánlásait az alábbiak tekintetében: 

a) Felállítás és üzembehelyezés (különösen az energiaellátás, az ekvipotenciális 
kötés és a légkondicionálás tekintetében) 

b) Általános üzemeltetés, szervizelés és karbantartás. 
 
5.2.Amennyiben a biztosított megszegné a korábbiakban említett kötelezettséget, a 
biztosító a továbbiakban nem felelős az ebből eredő károk megtérítéséért. 
 
6. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 
 
6.1.A biztosítási összeget úgy kell kiszámítani, hogy megfeleljen egy tizenkét hónapos 
időszak során a szükséges átmeneti intézkedések kapcsán felmerülő plusz költségek 
kiegyenlítéséhez szükséges összegnek. 

a) Az arányos plusz költségek számítása a fedezet igazoló dokumentum ben 
meghatározott napi kártérítési összegen és a maximális havi kártérítési összegen 
alapul. 

b) A nem arányos plusz költségek számítása a fedezet igazoló dokumentum ben 
meghatározott, a fizikai kárt követően az állásidő kezdetén a biztosítottnak 
fizetendő egyszeri összegen alapul. 

 
7. ALULBIZTOSÍTÁS 
7.1.A biztosítottal egyetértésben a biztosítási összeg és a kártérítési limit első kockázatra 
szólóan kerül megállapításra. Alulbiztosítás nem érvényes. 
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DEFINÍCIÓK 

 
PLUSZ KÖLTSÉGEK 

 A fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ alapján fedezhető arányos plusz 
költségek azok az ismétlődő költségek, amelyek arányosan felhalmozódnak a 
teljes időszak alatt, amelynek során a berendezést az állásidő érinti, például: 

 Alternatív berendezések/rendszerek hasznosítása; 
 Helyettesítő eszközök bérlése/kölcsönzése; 
 Alternatív munka- vagy feldolgozó eljárások alkalmazása; 
 Az alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő plusz általános költség; 
 Külső munkaerő vagy szervíz feldolgozó lehetőségek felhasználása és/vagy 
kész- és félkésztermékek beszerzése. 

 
 A fedezet igazoló dokumentum /kötvéy/ alapján fedezhető nem arányos költségek 
azok a plusz költségek, amelyek az időtényezőtől függetlenek, például: 

 Egyszeri újraprogramozási eljárás; 
 Berendezés újrabeállítása; 
 Kezdeti szükségintézkedések valamint a biztosított vagyontárgyak ideiglenes 
helyreállítása/javítása. 

 
KOCKÁZATVISELÉSI TARTAM 
A kockázatviselési tartam az a megállapodott időszak, amelynek idejére a biztosító megtéríti 
a felhalmozódó és a fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ feltételei alapján fedezett plusz 
költségeket. A meghatározott kockázatviselési tartamnak elegendő időt kell biztosítania a 
biztosított vagyontárgyakban a fedezet igazoló dokumentum  szerint fedezett károk okozta 
valamennyi károsodás megszüntetésére (részleges kár esetén javítás, totálkár után új 
vagyontárgy vásárlása). 
 
ELLÁTÓRENDSZEREK 
Az ellátó technológia azokat az infrastrukturális rendszereket jelenti, amelyek a biztosított 
vagyontárgy megfelelő működésének biztosításához szükségesek. Ezek közé tartoznak a 
légkondicionáló egységek, szünetmentes tápegység [Uninterrupted Power Supply (UPS)] 
rendszerek, frekvencia transzformátorok, vész kisegítő generátor egységek. 
 
IDŐBELI ÖNRÉSZ (arányos plusz költségeknél alkalmazandó) 
A biztosítottnak a felhalmozódott teljes plusz költség bizonyos arányos részét magának kell 
viselnie, azaz abban az arányban, ahogy az időbeli önrész arányul a teljes állásidőhöz vagy 
ahhoz az időszakhoz, amely alatt a biztosított vagyontárgy károsodása fennáll. A vonatkozó 
időbeli önrész meghatározásakor csak a teljes állásidőn kívüli azon időszakot veszik 
figyelembe, amelyben a biztosított helyszínen továbbra is folyik munkavégzés, vagy folyt 
volna munkavégzés, ha a káresemény nem következik be. A teljes állásidő legkésőbb a 
kockázatviselési tartam lejártával ér véget. 
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ATLASZ ELECTRONIC 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MINDEN FEDEZET IGAZOLÓ DOKUMENTUMHOZ 
/KÖTVÉNYHEZ/ 

 
 
1. A BIZTOSÍTOTTAK KÖRE 
 
1.1. Biztosítási szerződést az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony 
alapján érdekelt a biztosítási esemény elkerülésében (Biztosított); vagy aki a szerződést az 
érdekelt személy javára köti meg (Szerződő). Az e rendelkezés ellenére kötött kárbiztosítási és 
csoportos összegbiztosítási szerződés semmis. 
 
1.2. 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. 
 
1.3. 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. 
 
1.3.1. 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. 
 
2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3 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. A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE 
 
3.1. A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen 
hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik. 
 
3.2. A fedezet igazoló dokumentum tartama határozatlan vagy határozott lehet. 
Határozatlan tartamú szerződés esetében a biztosítás évfordulója tárgyév december.31. 
 
3.2.1. A határozatlan tartamú szerződés évről évre automatikusan meghosszabbodik, 
feltéve, hogy valamelyik fél 30 nappal a biztosítás évfordulója előtt nem mondja fel írásban. 
 
3.2.2. A fedezet igazoló dokumentum /kötvény/ által nyújtott fedezet automatikusan 
megszűnik, ha: 
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 a kockázat nem áll fenn többé (azaz a biztosított vagyontárgy leselejtezésre 
kerül, elveszik vagy eltűnik); 

 a biztosított vagyontárgyat eladás vagy ajándékozás útján harmadik 
személynek átadják; 

 a biztosított üzleti vállalkozása csődbe megy, vagy ha felszámolási eljárást 
kezdeményeznek ellene; 

 a felmondásról értesítés küldenek (13.1. pont) 
 
3.3. A biztosított elhalálozása esetén a biztosítási szerződés legközelebbi hozzátartozójára 
(törvényes örökösére) vagy jogutódjára száll át. 
 
 
4. DÍJFIZETÉS 
 
4.1. A biztosítás díjalapja a biztosított vagyontárgyakra vonatkozóan a biztosított által 
meghatározott biztosítási összeg. A biztosítás díját határozott tartamú szerződés esetén a 
tartamra, határozatlan tartamú szerződés esetén biztosítási időszakonként kockázatarányosan 
határozza meg a biztosító a díjalap függvényében. 
 
4.2. A biztosítási díj megállapításának kiindulópontja a biztosított vagyontárgyak biztosítási 
összege. 
 
4.3. A biztosítás díj megfizetése határozott tartamú szerződés esetén a biztosítási időtartam első 
napján, a teljes tartamra egyösszegben, határozatlan tartam esetén az első díj a szerződés 
létrejöttekor, illetve a kockázatviselés kezdetének napján, vagy ezt követő 30 napon belül, a 
további biztosítási időszakokra pedig annak a biztosítási időszaknak az első napján esedékes, 
melyre a díj vonatkozik. 
 
A szerződő felek a fentiektől eltérő díjfizetési ütemezésben is megállapodhatnak, ez jellemzően 
féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriságot jelent. Az egy évnél rövidebb időszakra létrejött 
határozott tartamú szerződések esetében a díjfizetés mindíg egyösszegű. 
 
4.4. A biztosítási díj összege egy biztosítási időszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem 
módosítható. 
 
4.5. 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.(feltétel 
9.2.pont) 
 
4.6. A biztosítottnak lehetősége van a díjmódosításra – adott biztosítási összegen belül – abban 
az esetben, ha kockázati viszonyaiban változás áll be, vagy ha az önrészesedésen változtatni 
kíván. 
 
4.7. 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.  
 
5. KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
5.1. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges 
minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosító 
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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. 
 
5.2. A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. 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. 
 
5.6. 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. 
 
6. A SZERZŐDÉS LEHETETLENÜLÉSE, ÉRDEKMÚLÁS 
 
6.1 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. 
 
6.2. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése 
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része 
megszűnik. 
 
6.3. A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha az 
érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye, és a 
vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. Ebben az 
esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása 
időpontjában esedékes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős. A 
szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést követő harminc napon 
belül írásban, harmincnapos határidővel felmondhatja. 
 
7.KÁRMEGELŐZÉSI KÖTZELEZETTSÉG 
 
7.1. 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. 
 
7.2. 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. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe    ATLASZ ELECTRONIC - Záradékok 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 19/99 

7.3. A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót 
terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre. 
 
 
 
 
8. A BIZTOSÍTÁSI KOCKÁZAT JELENTŐS MEGNÖVEKEDÉSE 
 
8.1. 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. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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.pontban meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy személy 
vonatkozásában nem gyakorolhatja. 
 
9. A BIZTOSÍTOTT KÖTELZETTSÉGEI 
 
9.1. KÖTELEZETTSÉGEK A BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT MEGTÉTELEKOR 
A biztosítási szerződés aláírása előtt a biztosított köteles teljes és részletes beszámolót 
adni a biztosítónak a kockázatot befolyásoló minden körülményről. A kockázati 
körülményeket akkor tekintjük a kockázatot befolyásoló körülménynek, ha befolyásolhatják 
a biztosítót abbeli döntésében, hogy elfogadja-e egyáltalán a kockázatot, vagy a kockázatot 
külön megállapodás alapján fogadja el. 
 
Kétség esetén azok a kockázati körülmények, amelyekről a biztosító kifejezetten kér írásos 
információt, a kockázatot befolyásoló tényezőnek tekintendők. A jogi következményeket 
illetően nem fontos, hogy a biztosított vétkes módon adott-e hamis vagy hiányos 
információt. 
 
9.2. KÖTELEZETTSÉGEK A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT 
A biztosított köteles: 

a) Saját költségére megtenni minden ésszerű intézkedést a kár megelőzésére, 
betartani a biztosított vagyontárgyak védelmére és működésére vonatkozó minden 
törvényes előírást és gyártói ajánlást és a biztosított vagyontárgyat jó állapotban 
tartani;  

b) A biztosítót írásban értesíteni a biztosított vagyontárgyakat érintő minden 
változtatásról, amely például használatukban, jellemzőikban, felállítási helyükben 
vagy más kockázatsúlyosbító körülményben következik be; 

c) A biztosítótársaság képviselőjének a biztosított vagyontárgyakhoz állandó 
hozzáférést biztosítani. 

 
9.3. KÖTELEZETTSÉGEK KÁR UTÁN KÁRBEJELENTÉS  
 

a) Olyan kárt követően, amely valószínűleg a biztosítási szerződés feltételei szerinti 
kárigényhez vezet, a biztosított köteles:  

 Telefonon, táviratban, telexen, faxon vagy ajánlott levélben a kár ismertté 
válását követő 24 órán belül értesíteni a biztosítókat vagy legközelebbi 
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képviselőjüket. Ha a kárt szóban jelentették be, az értesítést egy héten belül 
írásban meg kell ismételni; 

 Saját költségén késedelem nélkül értesíteni a biztosítót a kár okáról és 
mértékéről, benyújtva minden, a kárra vonatkozó bizonyítékot, információt és 
egyéb bizonyítékot, amelyet a biztosító ésszerűen megkívánhat; 

 Lopás vagy betöréses rablás vagy lopási vagy betörési kísérlet esetén azonnal 
értesíteni az illetékes hatóságot (rendőri jelentés); 

 Megadni miden segítséget a kár okának és körülményeinek kivizsgálásához, 
támogatni a kárra vonatkozó vizsgálódást, és nem eszközölni olyan változtatást 
a sérült vagyontárgyon, ami akadályozná vagy lehetetlenné tenné a kár okának 
kivizsgálását; 

 Megőrizni minden sérült darabot; 
 Teljes információt nyújtani a biztosítónak minden szükséges dokumentummal 
együtt a kár mértékének felmérésére vagy a felmerült költségek 
meghatározására. 

b) A biztosított a sérült vagyontárgyakat csak a biztosító beleegyezése után állíthatja 
helyre. Ha a biztosító erről egy héten belül nem értesíti a biztosítottat, a biztosított 
a biztosító beleegyezése nélkül helyreállíthatja a sérült vagyontárgyakat. 

c) A jelen cikkelyben meghatározott kötelezettségek betartása és teljesítése feltétele 
a biztosító jelen fedezet igazoló dokumentum  szerinti kifizetésére vonatkozó 
kötelezettségének. 

 
9.3.1.A biztosítási szerződés teljesítését igénylő félnek (szerződő, biztosított, engedményes, 
kedvezményezett) kell igazolnia, hogy a biztosító szolgáltatásának a szerződésben alamint 
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. 
 
9.3.2.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. 
  
9.3.3.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. 
 
9.3.4.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, engedményes, 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. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA, A FEDEZETFELTÖLTÉS SZABÁLYAI  
 
10.1.A Biztosító a jelen feltétel szerinti biztosítási esemény bekövetkezte esetén, a feltételben 
meghatározott keretek között, az egyes fejezeteknek megfelelően, a kárigény elbírálásához 
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szükséges szükséges összes dokumentum beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti a 
kárkifizetést. 
 
10.2 .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. 
 
10.3.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. 
 
10.4. 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. 
 
10.4.1.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. 
 
10.5. 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. 
 
11.ÉRTESÍTÉSEK 
 
11.1.A biztosító vagy a biztosított részéről minden nyilatkozat vagy értesítés írásban kell, 
hogy történjen annak érdekében, hogy jogilag kötelező erővel bírjon. 
 
11.2. A megállapodásban szereplő bármelyik fél által tett minden nyilatkozat a 
postabélyegző napjától érvényes. 
 
12. JOGÁTRUHÁZÁS 
 
12.1. A biztosító és a biztosított a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek. A 
biztosított az együttműködés keretén belül - a biztosító költségére - elősegíti a biztosító a- 
zon jogainak érvényesítését, a biztosítotton kívüli olyan mentességeknek vagy 
kártérítéseknek a megszerzését, amelyekre a biztosító a fedezet igazoló dokumentum  
szerinti kárkifizetés alapján jogosult illetve jogosulttá válik.A biztosított a fentiek 
elősegítésére attól függetlenül köteles, hogy erre a kártalanítás előtt vagy után kerül sor. 
 
12.2.A biztosított a biztosító hozzájárulása nélkül kártérítési igényt nem ismerhet el, 
egyezséget nem köthet, kártérítést nem fizethet. A biztosított esetleges ilyen kötelezettség- 
vállalása, vagy teljesítése a biztosítóra nem hat ki. A károsult által a biztosított ellen 
folytatott perben hozott marasztalás a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a 
biztosító látta el a képviseletet, illetve a perben egyébként részt vett, vagy a képviselet 
ellátásáról, illetve a perben részvételéről lemondott. 
 
 
13. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
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13.1. A határozatlan tartamú szerződést bármely fél 30 nappal a biztosítás évfordulója előtt 
jogosult írásban felmondani. 
 
 
14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
14.1. A biztosítási szerződés, illetve annak megfelelő része megszűnhet, ha a biztosító 
kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése 
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, valamint a díjfizetés elmaradása miatt. 
 
14.1.1. A szerződés első díjának (vagy díjrészletének) esedékességétől számított 30 nap, minden 
további biztosítási díj (vagy díjrészlet) esedékességétől számított 90 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. 
 
14.2. Amennyiben a szerződés az 14.1.1.pontban írt módon, a folytatólagos díj meg nem fizetése 
következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított százhúsz napon belül 
írásban kérheti a Biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A Biztosító a biztosítási fedezetet a 
megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált 
biztosítási díjat megfizetik. 
 
14.3. A határozott tartamra kötött szerződés – a fentieken túl – megszűnik a szerződési tartam 
lejáratakor. 
 
14.4.A határozatlan tartamú szerződés megszűnhet a felek valamelyikének írásbeli 
felmondásával, mely – egyéb megállapodás hiányában – a biztosítási időszak lejáratával hatályos 
(13.1. pont). Megszűnik továbbá a biztosítási szerződés a felek közös akaratával, közös 
megegyezés alapján. 
 
 
15. ELÉVÜLÉS 
 
15.1. A biztosítási szerződésből eredő igények a káresemény bekövetkeztétől számított egy év 
alatt évülnek el 
 
 
16. IRÁNYADÓ JOG 
 
16.1. Jelen biztosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 
 
17. A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE 
VONATKOZÓ TUDNIVALÓK 
 
17.1 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS / TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
A Biztosítási titok 
Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, 
a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a 
biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni 
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött 
szerződéseire vonatkozik;  
  
A biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a 
biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. 
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban 
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tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az 
e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. 
 
A biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 135.§ (1) bekezdésben 
meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító 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 vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetőit, 
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során 
bármilyen módon hozzájutottak. 
 
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) 
meghatározott egészségügyi adatokat a biztosító a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározott 
célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. 
 
 Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak 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 nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel, 
c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a 
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval ,a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásban eljáró főhitelezővel,Családi Csődvédelmi szolgálattal, családi 
vagyonfelügyelővel, bírósággal, 
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel, 
e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal, 
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, 
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az 
egészségügyi államigazgatási szervvel, 
j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, 
titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 
k) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, 
l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a 
kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, 
m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében 
- az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő biztosítóval, 
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és 
az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási 
Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a 
Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá - a közúti 
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben 
érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján - a károkozóval, 
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 
tevékenységet végzővel,továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok 
tekintetében a könyvvizsgálóval,”[szemben, ha az a)–j), n) és s) 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, 
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hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a 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.] 
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, 
q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus 
besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval 
szemben, ha az a)-j), n) és s) 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 p)-s) pontban megjelölt szerv vagy 
személy kizárólag a 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. 
 
A Bit.138§ (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, vagy ha biztosítási szerződésből eredő 
adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
terheli. 
 
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi 
intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási 
szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a 
biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért 
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.” 
 
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő 
adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a 
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel 
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki. 
A biztosító vagy a viszontbiztosító a Bit.138§ (1) és Bit.138§ (6) bekezdésekben, a Bit.137. §-
ban, a Bit.138. §-ban és a Bit.140. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az 
ügyfelek személyes adatait továbbíthatja. 
 
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a Bit.138§ (1) bekezdésben 
meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. 
 
A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az 
ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles 
haladéktalanul, írásban 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 
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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 biztosító 
vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz 
eleget. 
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a 
csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja 
részére történő átadása. 
 
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, 
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. 
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli 
biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő 
adattovábbítás abban az esetben: 
a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: 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 megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
bármely módon biztosított. 
A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a 
belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
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 hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére 
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, 
d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések 
teljesítése érdekében történő adatátadás. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító a 
biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg. 
 
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 
öt év elteltével, a 136. § alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő 
adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell. 
 
A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a Bit.138. § (1) 
bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról. 
A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a 
megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a 
biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthető. 
A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes 
adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 
érvényesíthető. 
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A biztosító és a viszontbiztosító 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. 
(3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt 
örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 
 A biztosító és a viszontbiztosító üzleti titka 
A biztosító, a viszontbiztosító, valamint ezek tulajdonosa, a biztosítóban, a viszontbiztosítóban 
részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, egyéb vezető, valamint a 
biztosító és a viszontbiztosító alkalmazottja, megbízottja köteles a biztosító és a viszontbiztosító 
működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot - időbeli korlátozás nélkül - megőrizni. 
A Bit.144. §-ban előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró 
a) Felügyelettel, 
b) nemzetbiztonsági szolgálattal, 
c) Állami Számvevőszékkel, 
d) Gazdasági Versenyhivatallal, 
e) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét 
ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, 
f) vagyonellenőrrel, 
g) Információs Központtal, 
h) - a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő biztosítottak 
esetében - az agrárkár-megállapító szervvel, agrárkár-enyhítési szervvel, mezőgazdasági 
igazgatási szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel szemben. 
 
Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a 
FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez. 
(3) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban: EBFH) felé történő adatszolgáltatás, az európai 
felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, 
valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (a továbbiakban: 1094/2010/EU rendelet) megfelelően. 
 
A Bit.144. §-ban előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn 
a) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 
b) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a 
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, valamint az önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. 
(5) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által a biztosítókról és a viszontbiztosítókról 
egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a jogalkotás megalapozása és 
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős 
miniszter részére. 
(6) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a feladatkörében eljáró Információs Központ által végzett 
adattovábbítás. 
 Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 
 
A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, tájékoztatás vagy adat az e 
törvényben meghatározott körön kívül a biztosító és a viszontbiztosító, továbbá az ügyfél 
felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem 
használható fel. 
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Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más 
személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a biztosítónak, 
a viszontbiztosítónak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon. 
Biztosító és a viszontbiztosító jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító és a viszontbiztosító 
által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan 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 - az Infotv.-ben 
meghatározott - adatszolgáltatási kötelezettség esetén. 
Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
17.2. 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 jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az e biztosító által a  Bit. 
135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a 
figyelembevételével kezelt - a Bit.149§ (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,  
 
a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó biztosítási 
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Bit.149 § (3) bek a-e) pontjaiban 
felsorolt adatokat; 
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. 149. § (4) 
bek a-e) pontjaiban felsorolt adatokat, továbbá 
a Bit. 1. számú melléklet A) rész 11., 12. és 13. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban károsult személy előzetes 
hozzájárulása esetén a Bit. 149 § (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 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 
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Bit.149§(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. 
 
17.3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
 
A Szerződő, a Biztosított, a Kedvezményezett és bárki, aki a Biztosító szolgáltatására jogosan 
igényt tarthat, a jelen fejezet 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 (személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható) természetes személy Ügyféllel kapcsolatba hozható 
adat, valamint az ilyen adatból levonható, az érintett Ügyfélre 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014.éviLXXXVIII. 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 Ügyfél 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, aki, vagy amely 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 Colonnade Insurance S.A., mint a 
Biztosító alapítója. 
 
Az Európai Unió tagállamaiba és bármely EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell 
tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az Ügyfél 
Személyes Adatai (beleértve a különleges adatnak minősülő Személyes Adatot is) az országból – 
az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – Harmadik Országban adatkezelést 
folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor 
továbbíthatóak, ha ahhoz az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha 
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az adatkezelésnek törvényben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott 
adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok törvényben 
meghatározott megfelelő szintű védelme. Harmadik Országnak minősülnek azok az országok, 
melyek nem tagjai az Európai Uniónak és nem minősülnek EGT-államnak. 
 
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 közérdeken alapuló célból, jogszabályban elrendelt kötelező 
adatkezelések kivételével – azok zárolását vagy 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 Ügyfél hozzájárulása nem áll rendelkezésre, 
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 
 
18. 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 Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
vezetőjéhez címzett levélben, e-mailben vagy faxon (levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 
51., telefaxszám: (06-1) 461499; e-mail cím: info@colonnade.hu.), illetőleg személyesen vagy 
telefonon is nyitvatartási  időben az Ügyfélszolgálatunkon (cím:1143 Budapest, Stefánia űt 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:  
 
- Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe vezetője (1143 Budapest, Stefánia út 51., 
levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.:101., telefonszám: (36-1) 460-1400, e-mailcím: 
info@colonnade.hu. faxszám: (361) 4601499) 
 
- 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-mailcím: 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: 0640203776, e-mailcím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu,  
 
A panaszos jogosult továbbá a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
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 
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illetékességgel rendelkező magyar bíróság előtt kell a Colonnade Insurance S.A. 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 Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 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 Colonnade Insurance S.A. 
Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest, Stefánia út 51.) szemben megindítani. 
 
19. A BIZTOSÍTÓ ADATAI, IRODÁJA 
 
Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. 
cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000942 adószám.: 
25383371-2-42 telefonszáma: (06 -1) 460-1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.)  
 
Alapító: A Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepének alapítója a Colonnade 
Insurance S.A.(székhelye: 20, Rue Eugéne Ruppert, L-2453  Luxemburg), nyilvántartó 
cégbíróság neve: Registre de Commerce at des Sociétés, Luxemburg, cégjegyzékszáma: B 
61605 ,tevékenységi engedélyt kiadó hatóság: Grand-Duche de Luxemburg, Minister des 
Finances, Commissariat aux Assurances (L-1840 Luxemburg, Bureaux: 7,boulvard Joseph II,)  a 
tevékenységi engedély száma:S 068/15. 
  
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe jogképes, cégneve alatt alapítója a 
Colonnade Insurance S.A. javára szerezhet jogokat és a Colonnade Insurance S.A. terhére 
vállalhat kötelezettségeket. 
 
 
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
Központ 
1143 Budapest, Stefánia út 51. 
tel.: 460-1410 
fax: 460-1521 
e-mail:vagyon@colonnade.hu 
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ZÁRADÉKOK 

Tartalomjegyzék 

 

Sorszám Záradék címe Bővítés Szűkítés Egyedi 
megállapodás 

Kiegészítő  
fedezet 

101/1a Hordozható berendezések 
(lopáskár) 

X    

101/1b Hordozható berendezések 
(leejtés kár) 

X    

101/2 Mobil használat a biztosított 
helyszínen kívül (gépjárműben 
elhelyezett vagyontárgyak) 

X    

101/3 Mobil használat a biztosított 
helyszínen kívül (repülőgépen 
elhelyezett vagyontárgyak) 

X    

101/4 Mobil használat a biztosított  
helyszínen kívül  (vízen járó vízi  
járművön elhelyezett 
vagyontárgyak) 

X    

102 Területi hatály kibővítése X    

103 Lemondás visszkereseti jogról  
(képviselők kivételével) 

X    

104 Ideiglenes tárolás / berendezés 
használatának felfüggesztése 

X    

105 Tűz kizárása  X   

107/1 Lopás kizárása  X   

107/2 Betöréses lopás, rablás kizárása  X   

108 Árvíz, elárasztás, vihar és 
szélvihar kizárása 

 X   

109 Bérleti vagy lízing szerződéseken 
belüli felelősség lemondása (a 
biztosított a berendezés 
lízingelője vagy bérlője) 

 X   

110 Pótlás nettó könyv szerinti 
értéken (a biztosított a 
lízingbeadó vagy bérbeadó 
társaság) 

 X   

111 Közvetett villámcsapás okozta 
túlfeszültség kizárása 

 X   
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Sorszám Záradék címe Bővítés Szűkítés Egyedi 
megállapodás 

Kiegészítő  
fedezet 

120 Fénymásoló gépek köztes 
képhordozóinak all-risk fedezete 
(szelén hengerek) 

X    

121/1 Képcsövek all-risk fedezete X    

121/2 Képcsövek all-risk fedezete (nem 
gyógyászati technológia) 

X    

121/3 Képcsövek kizárása  X   

123 Légkondicionálás hibás 
működése vagy elégtelensége 

 X   

125 Berendezések közvetítő vagy TV 
adó kocsikban 

  X  

126 NMR egységek (Nukleáris 
mágneses rezonancia egységek) 

 X   

127 A biztosított vagyontárgyakban 
tartott készpénz kizárása 

  X  

129 Számítógép vezérlésű 
berendezések 

  X  

130 A biztosítási díj részletekben 
történő fizetése 

  X  

131 A biztosítási összeg automatikus 
korrekciója 

  X  

132 Pótlás valóságos értéken  X   

133 A kártérítési összeg limitálása  X   

134 Kőzúzó műszerek (lithotripters)   X  

135 Endoszkópok   X  

136 Mobil telefonok   X  

137 Bejelentés esedékességkor / 
váratlan eseménybiztosítás 
jövőbeni kockázatokra 

  X  

140/1 Sztrájk, zendülés, polgári felkelés 
(SRCC) 

   X 
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Sorszám Záradék címe Bővítés Szűkítés Egyedi 
megállapodás 

Kiegészítő  
fedezet 

140/2 Terrorizmus, szabotázs    X 

141 Földrengés    X 

142 Hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó    X 

143 Külföldről történő légi szállítás    X 

144 Technikusok és/vagy tanácsadó 
mérnökök külföldről történő 
utaztatásának költségei 

   X 

145 Kőműves és vésési munkák, 
állványozás, föld és útburkolási 
munkák 

   X 

146 Tűzoltó egységek újratöltése    X 

147 Biztosítási fedezet kiterjesztése a 
berendezések/ alkatrészek 
szállítási időpontjától 

   X 

148 Eltakarítási, fertőtlenítési és 
elhordási költségek 

X    

149 A talaj fertőtlenítésével és 
elhordásával kapcsolatban 
felmerülő költségek 

   X 

150 A biztosított vagyontárgyon kívüli 
tárgyak mozgatása vagy védelme 
kapcsán felmerülő költségek 

   X 

201 Adathordozó szállítása X    

202 Információ beszerzése harmadik 
félen keresztül 

   X 

203 Másolás ellen védett programok    X 

301 Ellátó berendezések anyagi kárát 
követően felmerülő további 
költségek 

X    

302 Területi hatály kibővítése X    

303/1 Hordozható berendezések anyagi
kárát követően felmerülő további 
költségek  

X    
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Sorszám Záradék címe Bővítés Szűkítés Egyedi 
megállapodás 

Kiegészítő  
fedezet 

303/2 Járművekbe beszerelt 
berendezések  
anyagi kárát követően felmerülő  
további költségek 

X    

304 Az épület anyagi kárát követően 
felmerülő további költségek 

X    

305 Tűzkárt követő további költségek 
kizárása 

 X   

306 A berendezés felügyelet nélküli 
üzemeltetése által okozott tűzkárt 
követő további költségek 

  X  

307/1 Lopást követően felmerülő 
további költségek kizárása 

 X   

307/2 Betöréses lopást, rablást 
követően felmerülő további 
költségek kizárása 

 X   

308 Árvíz, elárasztás, vihar és 
szélvihar által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott 
károkat követően felmerülő 
további költségek kizárása 

 X   

311 Közvetett villámcsapásból eredő 
túlfeszültség által okozott kárt 
követő további költségek kizárása

 X   

340/1 Sztrájk, zendülés, polgári felkelés 
(SRCC) által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott 
károkat követő további költségek 

   X 

340/2 Terrorizmus, szabotázs által a 
biztosított vagyontárgyakban 
okozott károkat követő további 
költségek 

   X 

341 Földrengés által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott 
károkat követő további költségek 

   X 

342 Hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó 
által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott 
károkat követő további költségek 

   X 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 101/1a 

 
 
 
HORDOZHATÓ BERENDEZÉSEK 
(lopáskár) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított alábbi kárát: 
 
a) Hordozható elektronikai berendezésben, ha a biztosított helyszínen kívül használják*. 
 
b) Betöréses lopás kár és/vagy lopáskár esetén a biztosított által viselt önrész a 

megtérítendő kár 25%-a vagy a szerződésben meghatározott eredeti önrész közül a 
magasabb. 

 
c) Ha a biztosított vagyontárgyat járműből tulajdonították el (betöréses lopás/lopás), a 

biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: 
 

 A járműnek kemény tetőzete volt; 
  

 A járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
  

 Bizonyítható, hogy a vagyontárgyat 6.00 és 22.00 óra között tulajdonították el 
(betöréses lopás/lopás); (ezt az időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a jármű 
lezárt garázsban vagy őrzött parkolóban állt); 

  
 A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, 
pl. a csomagtartóban. 

 
 
 
____________________ 
* Lásd definíciók 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 101/1b 

 
 
 
HORDOZHATÓ BERENDEZÉSEK 
(leejtés kár) 
 
A hordozható berendezések leejtésből származó kára esetén a biztosított által viselt önrész 
a megtérítendő kár 25 %-a, vagy a szerződésben meghatározott eredeti önrész közül a 
magasabb. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 101/2 

 
 
 
MOBIL HASZNÁLAT A BIZTOSÍTOTT HELYSZÍNEN KÍVÜL 
(gépjárműben elhelyezett vagyontárgyak) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított alábbi kárát: 
 
a) Elektronikai berendezésben, ha azt keménytetős járműben vagy utánfutóban illetve 

járműre vagy utánfutóra szerelték fel, és .......................* területi határán belül mozgatják. 
A fedezet magára a járműre nem terjed ki. 

  
b) A biztosító csak akkor felel a lopás- vagy betöréses lopás kár megtérítéséért, ha: 
 

 A járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
  

 Bizonyítható, hogy a vagyontárgyat 6.00 és 22.00 óra között tulajdonították el 
(betöréses lopás/lopás); (ezt az időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a jármű lezárt 
garázsban vagy őrzött parkolóban állt); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
*Kérjük, írja be a megfelelő határt. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 101/3 

 
 
 
MOBIL HASZNÁLAT A BIZTOSÍTOTT HELYSZÍNEN KÍVÜL 
(repülőgépen elhelyezett vagyontárgyak) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított alábbi kárát: 
 

a) Elektronikai berendezésben, ha azt repülőgépben szerelték fel. 
 
b) A biztosított helyszín a fedezet igazoló dokumentum  adatközlőjében leírtak szerinti 

repülőgép. 
 
c) Ha a biztosított vagyontárgyakat másik repülőgépben szerelik fel, a biztosított 

köteles tájékoztatni a biztosítót a változásról. 
 
d) A biztosító nem felel az olyan károkért, amelyeket a repülőgép járműtest (Aircraft 

Hull) biztosítási fedezet igazoló dokumentum fedez. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 101/4 
 
 
 
MOBIL HASZNÁLAT A BIZTOSÍTOTT HELYSZÍNEN KÍVÜL 
(vízen járó vízi járművön elhelyezett vagyontárgyak) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított alábbi kárát: 
 

a) Elektronikai berendezésben, ha azt vízen járó vízi járművön vagy járműben 
szerelték fel. 

 
b) A biztosított helyszín a fedezet igazoló dokumentum adatközlőjében leírtak szerinti 

vízen járó vízi jármű. 
 
c) Ha a biztosított vagyontárgyat másik vízen járó vízi járműre viszik át, a biztosított 

köteles tájékoztatni a biztosítót a változásról. 
 
d) A biztosító nem felel az aknák, torpedók vagy hasonló tárgyak okozta károkért. 
 
e) A biztosított vagyontárgynak a vízi jármű totálkára következtében bekövetkező 

totálkárát a fedezet igazoló dokumentum nem fedezi. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 102 

 
 
 
TERÜLETI HATÁLY KIBŐVÍTÉSE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a 
biztosítási fedezet területi hatálya kibővítésre került és magában foglalja a következő 
területet: 
 
...............................................................................* 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
*Kérjük, írja be a megfelelő területet. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 103 

 
 
 
LEMONDÁS VISSZKERESETI JOGRÓL 
(képviselők kivételével) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
csak akkor él visszkeresettel a biztosított alkalmazottai vagy a biztosított vagyontárgyat 
jogosultan használó más személy ellen (nem javítótársaságok vagy szervíz vagy 
karbantartó cégek), ha: 
 

 A kárt szándékos cselekedettel vagy súlyos gondatlansággal közvetlenül ezen 
személyek okozták, vagy ha 

  
 A kár megtérítése harmadik személy felelősségbiztosítása alapján igényelhető. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 104 

 
 
 
IDEIGLENES TÁROLÁS / BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított azon kárát, mely az alatt keletkezett az elektronikus berendezésben, 
míg azt ideiglenesen nem használják, vagy tárolják (kivéve az eladási vagy bérbeadási 
céllal raktárkészletként történő tárolást). A biztosított köteles írásban tájékoztatni a biztosítót 
az ideiglenes tárolás helyéről, ha ez a telephely nem szerepel a fedezet igazoló 
dokumentumban a kockázat- viselési helyek között.  
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 105 

 
 
 
TŰZ KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító a körülményektől függetlenül nem téríti meg az alábbiak által okozott kárt: 
 

 Láng (tűz, amely égő forrás nélkül másodlagos hatásként keletkezik, pl. rövidzárlat 
után; vagy tűz, amely eredeti égő forrását elhagyva terjedt tovább, pl. egy szikra), 

  
 Villámcsapás (villámlási áram közvetlen átvitele egy bizonyos vagyontárgy(ak)ra), 

  
 Robbanás (gáz vagy gőz erő alatti hirtelen kiterjedése), 

  
 Ezek események valamelyike közvetlen eredményeként történő oltás, szétszedés 
vagy eltakarítás, és; 

 
b) Olyan vagyontárgyak, amelyek a fent említett események valamelyikével kapcsolatban 

hiányoznak vagy vesztek el. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 107/1 

 
 
 
LOPÁS KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
a körülményektől függetlenül nem téríti meg az erőszak alkalmazása nélkül eltulajdonított 
(lopás) vagyontárgyakat.  
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 107/2 

 
 
 
BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁS KIZÁRÁSA  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
a körülményektől függetlenül nem téríti meg az olyan vagyontárgyakat, amelyek az 
alábbiakkal kapcsolatban hiányoznak vagy vesztek el: 
 

 Betöréses lopás (amikor a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyon- 
tárgyakat 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.)  

 
 Rablás (amikor 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.  

   
Valamint nem téríti meg a biztosító a betöréses lopás vagy rablás kapcsán a biztosított 
vagyontárgyakban bekövetkezett rongálási károkat.  
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 108 

 
 
 
ÁRVÍZ, ELÁRASZTÁS, VIHAR ÉS SZÉLVIHAR KIZÁRÁSA  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
nem téríti meg a biztosított vagyontárgyakban árvíz, elárasztás, vihar vagy szélvihar által 
okozott károkat. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 109 

 
 
 
BÉRLETI VAGY LÍZING SZERZŐDÉSEKEN BELÜLI FELELŐSSÉG LEMONDÁSA  
(a biztosított a berendezés lízingelője vagy bérlője) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) Az az elektronikus berendezés, amely a bérbeadó vagy lízingbeadó társaság 

valamely biztosítási szerződésében már szerepel mint biztosított vagyontárgy, jelen 
szerződésben csak az ott fel nem sorolt kockázatok vonatkozásában van biztosítva. 

 
b) A visszkereseti jog változatlan marad. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 110 

 
 
 
PÓTLÁS NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN 
(a biztosított a lízingbeadó vagy bérbeadó társaság) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint, a lízingelt 
vagy bérelt berendezés totálkára esetén a biztosító az alábbiak alapján kártalanítja a 
biztosítottat: 
 
a) Egy adott időpontban érvényes kártérítési limit, amely egyenlő a nettó könyv szerinti 

értékkel. (Nettó könyv szerinti érték = amortizációval csökkentett biztosítási összeg) 
  
b) Ha a nettó könyv szerinti érték kisebb, mint a biztosítási összeg 20%-a, az ennél a 

limitnél (a biztosítási összeg 20%-a) nem nagyobb károkat térítik meg. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 111 

 
 
 
KÖZVETETT VILLÁMCSAPÁS OKOZTA TÚLFESZÜLTSÉG KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
csak akkor felel a közvetett villámcsapás okozta károk biztosítottnak történő megtérítéséért, 
ha: 
 

 Van külső villámvédelmi rendszer, 
 

 Állandó ekvipotenciális kötés állt fenn a teljes területen, ahol a biztosított 
vagyontárgyakat felállították (minden vezető fém, beleértve az épületen belüli fém 
vezetékeket/huzalokat, össze van kötve a feszültségkiegyenlítő rúddal, és az pedig 
a földelési rendszerrel), és 

 
 Túlfeszültség elleni védelmi eszközöket szereltek az épületbe kívülről belépő 
áramellátó és telekommunikációs/adat vezetékekhez. (Ahol száloptikás kábeleket 
használnak, nincs szükség további túlfeszültség elleni védelmi eszközre). 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 120 

 
 
 
FÉNYMÁSOLÓ GÉPEK KÖZTES KÉPHORDOZÓINAK ALL-RISK FEDEZETE 
(szelén hengerek) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosítónak a fénymásoló gépek köztes képhordozóiban (szelén hengerek) 

keletkezett károkért való felelőssége kiterjesztésre kerül, hogy all-risk fedezetet 
tartalmazzon. 

 
b) Tűz, víz vagy betöréses lopás okozta kár esetén a kártérítés új pótlási értéken 

történik. 
 
c) Ha a kárt más veszélynemek okozták, a kártérítés (az új pótlási értéken alapulva) a 

kár bekövetkezése előtt a képhordozón készített másolatok számának arányában 
csökken az alábbi képlet szerint: 

 
Számítás módja: 
 
    tényleges példányszám 
Kopási arány A = ---------------------------- 
          50.000 példány 
 
Kárkifizetés = (1-A) x a szelén dob új pótlási értéke 
 
Példa: 
A szelén dob új pótlási értéke 10.000,- DEM. 
A káresemény bekövetkeztéig 12.000 példány készült 
 
  12.000 
 A =   ------------- = 0,24 
  50.000 
 
Kártérítés = (1-0,24) x 10.000 DEM = 7.600,- DEM 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 121/1 

 
KÉPCSÖVEK ALL-RISK FEDEZETE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosítónak a képcsövek káraiért való felelőssége kiterjesztésre kerül, hogy all-risk 

fedezetet tartalmazzon. 
 
b) Tűz, víz vagy betöréses lopás okozta károk megtérítése a biztosított vagyontárgy más 

részei térítésének megfelelően történik. 
 
c) Más veszélynem esetén a kártérítés a berendezésnek kár bekövetkezése előtt történt 

használata arányában csökken az alábbi táblázat szerint: 
 
1. TÁBLÁZAT 
 

KÉPCSÖVEK LEÍRÁSA 
(COMPUTERTOMOGRÁFOKAT LÁSD 2. TÁBLÁZAT) 

KÁRTÉRÍTÉS 
CSÖKKENTÉSE 

HASZNÁLATI 
IDŐ* UTÁN HAVONTA 

 Röntgen képcsövek/elektroncsövek 
 Lézercsövek (nem gyógyászati berendezés) 

6 hónap 5,5% 

 Forgó anódos röntgen képcsövek (gyógyászati 
technológia) kórházakban, radiológusoknál vagy 
radiológiai osztályokon 

 Lézercsövek (gyógyászati technológia) 
 Katódsugár csövek (CRT) fényszedő gépi 
egységekben 

 Gáz töltésű forró katód csövek (gyógyászati 
technológia) 

 Képfelvevő csövek (nem gyógyászati technológia) 

12 hónap 3,0% 

 Kép reprodukáló képcsövek (nem gyógyászati 
technológia) 

 Rádió frekvencia energia csövek 

18 hónap 2,5% 

 Forgó anódos röntgen képcsövek (gyógyászati 
technológia) részben radiológusként dolgozók számára 

 Vertikális anódcsövek (gyógyászati technológia) 
 Memóriacsövek 
 Fotoelektromos sokszorozó csövek 

24 hónap 2,0% 

 Elektroncsövek (orvosi technológia) 
 Távkikapcsoló csövek/egyszerű csövek 
 Röntgenkép-erősítő csövek 
 Képfelvevő csövek/reprodukáló csövek (gyógyászati 
technológia) 

 Lineáris gyorsító csövek 

24 hónap 1,5% 

_______________ 
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* A használati idő akkor kezdődik, amikor a műszer működésre készen áll, és magában 
foglal minden korábbi használói működési időt.

 
 

DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 121/1 folytatása 

 
2.TÁBLÁZAT 
 
 
Computertomográfok forgó anódos röntgen képcsövei, távkikapcsolója és egyszerű csövei 
esetén a kártérítés az alábbi egyenlet alapján számított százalékkal csökken: 
 

   P x 100 
————— 
PG x X x Y 

 
ahol: 
P: A káresemény előtt az adott csöveket használó vizsgálatok száma (letapogatások) 

vagy műtéti órák/hónapok (beleértve az előző tulajdonosnál történt használatot), 
attól függően, a gyártó garanciája melyiken alapul. 

 
PG : Az adott gyártó által a használatban lévő csövekre a letapogatások száma vagy a 

működési órák/hónapok szerint megadott szokásos garanciális idő. 
 
X: A kártérítés vagy a gyártóval az adott csövekre általában megállapodott hitel 

(standard garancia*) összegének kifejezésére használt tényező: 
 
a) Teljes kártérítés/hitel a teljes garanciaidő alatt: együttható 1. 
b) Teljes kártérítés/hitel a garanciaidő korlátozott részére arányos kártérítés 

kifizetéssel/hitellel a fennmaradó garancia időre: együttható 0,75. 
c) A teljes garanciaidő alatt elért/el nem ért üzemóráknak/kapacitásnak megfelelően 

arányos kártérítés/hitel: együttható 0,3. 
 
Y: Rendezési együttható 
a) Forgó anód röntgencsövek: együttható 2 
b) Távkikapcsoló és egyszerű csövek: együttható 3 
 
*  Ha nincs "standard garancia", az egyedileg megállapodott garanciafeltételek érvényesek. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 121/2 

 
 
 
KÉPCSÖVEK ALL-RISK FEDEZETE 
(nem gyógyászati technológia) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosítónak a képcsövek káraiért való felelőssége kiterjesztésre kerül, hogy all-risk 

fedezetet tartalmazzon. 
 
b) Tűz, víz vagy betöréses lopás okozta károk megtérítése a biztosított vagyontárgy más 

részei térítésének megfelelően történik. 
 
c) Más veszélynem esetén a kártérítés a berendezésnek kár bekövetkezése előtt történt 

használata arányában csökken az alábbi táblázat szerint: 
 
Kártérítési táblázat: 
 

KÉPCSÖVEK LEÍRÁSA 
 

KÁRTÉRÍTÉS 
CSÖKKENTÉSE 

HASZNÁLATI 
IDŐ* UTÁN HAVONTA 

 Röntgen képcsövek/elektroncsövek 
 Lézercsövek 

 
6 hónap 

 
5,5% 

 Katódsugár csövek (CRT) fényszedő gépi 
egységekben 

 Képfelvevő csövek (nem gyógyászati technológia) 

 
12 hónap 

 
3,0% 

 Képreprodukáló képcsövek 
 Rádió frekvencia energia csövek 

 
18 hónap 

 
2,5% 

 Memóriacsövek 
 Fotoelektromos sokszorozó csövek 

 
24 hónap 

 
2,0% 

 
 Lineáris gyorsító csövek 

 
24 hónap 

 
1,5% 

_______________ 
* A használati idő akkor kezdődik, amikor a műszer működésre készen áll, és magában 

foglal minden korábbi használói működési időt. 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 121/3 

 
 
 
KÉPCSÖVEK KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
nem téríti meg a képcsövekben keletkezett keletkezett károkat. 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 123 

 
 
 
LÉGKONDICIONÁLÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE VAGY ELÉGTELENSÉGE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
nem fizet kártérítést a biztosítottnak azon károkért, amelyeket a légkondicionáló rendszer 
hibás működése vagy a nem megfelelő légkondicionálás okozott, kivéve, ha: 
 
a) A rendszert külön riasztó rendszerrel szerelték fel, amely automatikusan és 

folyamatosan figyeli mind a hőmérsékletet, mind a páratartalmat, és amely 
 
b) Azonnal kikapcsolja a légkondicionálást, és figyeli és feltételesen kikapcsolja az EDP 

egységet, vagy 
 
c) Optikai és akusztikus vészjeleket indít be, hogy a kár mértékének korlátozására 

intézkedéseket lehessen tenni, 
 
amint akár a hőmérséklet, akár a páratartalom a tűrési szint alá vagy fölé kerül. 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 125 

 
 
 
BERENDEZÉSEK KÖZVETÍTŐ VAGY TV ADÓ KOCSIKBAN 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
csak akkor fizeti meg a biztosítottnak a közvetítő vagy TV adó kocsikban felállított 
berendezések kárait, ha a biztosított a biztosított vagyontárgy védelmében megtette a 
szükséges biztonsági intézkedéseket az alábbiak szerint: 
 
a) Technikai biztonsági ellenőrzés 

(A biztosított vagyontárgyak szakképzett mérnök által végzett éves biztonsági 
ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő működési állapotban 
legyenek, és megfeleljenek az előírt biztonsági szabványoknak.) 

 
b) A biztosított vagyontárgyak figyelése 

(Automatikus vészriasztó rendszer a biztosított vagyontárgy figyelésére tűz/betöréses 
lopás megelőzésére, amely a riasztás kiváltása után azonnali szükségintézkedések 
megtételét teszi lehetővé, beleértve a rendes munkaidőn kívüli időszakot is 
valamint/vagy felelős és folyamatosan szolgálatot teljesítő, vészhelyzet esetére 
megfelelően kiképzett személyzettel ellátott állandó felügyelet. A kocsik/konténerek 
használaton kívüli állandó őrzése nem szükséges, ha megfelelően biztosított udvaron 
vagy zárt belső udvaron tartják azokat lezárva, vagy ha kocsik esetén a kocsit egy 
járművet befogadó lezárt garázsban állítják le.) 

 
c) Tűzoltó készülék 

(Elegendő számú csapadékmentes oltóanyaggal pl. CO2 működő kézi 
tűzoltókészülék.) 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 126 

 
 
 
NMR EGYSÉGEK 
(Nukleáris mágneses rezonancia egységek) 
 
A biztosító csak abban az esetben kártalanítja a biztosítottat a nukleáris mágneses 
rezonancia egységek káraiért, ha: 
 
a) Átfogó karbantartási megállapodást kötöttek. 
 
b) A fedezet igazoló dokumentum feltételei szerint segédanyagként besorolt olyan 

hűtőanyagokat használnak, mint például a hélium, nitrogén vagy hasonlók. 
 
c) A kriosztát felmelegítésének és/vagy lehűtésének költségeit csak akkor fedezik a 

fedezet igazoló dokumentum feltételek, ha azok a készülék megtérítendő kárának 
közvetlen következményei. A jégképződés nem tekintendő fizikai károsodásnak. 

 
d) A gyártó által kiadott szabvány szoftver vagy ennek pótlási költsége fedezve van, ha a 

készülék fedezet igazoló dokumentum feltételek szerint fedezett totálkárának 
közvetlen következményeként semmisült meg, és ha a biztosítási összeg első 
kiszámításakor a szoftver költségét figyelembe vették. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 127 

 
 
 
A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAKBAN TARTOTT KÉSZPÉNZ KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
nem téríti meg a biztosított vagyontárgyakban tartott készpénzben keletkezett károkat. 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 129 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 59/99 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 129 

 
SZÁMÍTÓGÉP VEZÉRLÉSŰ BERENDEZÉSEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
számítógép vezérlésű berendezések káraiért az alábbiak szerint kártalanítja a biztosítottat: 
 
a) Az 1.1. pontot illetően: 
 

 Fedezetet nyújt a beépített számítógépes és/vagy vezérlő egységgel ellátott 
programozható, számítógép vezérlésű rendszerekre. 

 
 Azonkívül fedezetet nyújt szabvány szoftverre, ha azt a gyártó szállította, vagy 
annak pótlására, ha vagy a vezérlő egység vagy az egész rendszer 
megtérítendő károsodása során vagy annak következtében semmisül meg, 
feltéve, hogy a biztosítási összeg meghatározásakor figyelembe vették. 

 
 A biztosított vagyontárgyak alapzatára szintén kiterjed a fedezet, ha annak 
biztosítási értékét figyelembe vették a biztosítási összeg meghatározásakor. 

 
Egyébként az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum 1.1. pontjának változatlan 
szövege alkalmazandó. 
 
 
b) Az 1.1.3. a) pont 1. bekezdését illetően: 
 

 A biztosító megtéríti a rendszer minden megtérítendő kárának költségét, amely 
javítás miatt szükségszerűen felmerült, de nem többet mint amennyi a biztosított 
vagyontárgy tényleges készpénz értéke volt közvetlenül a káresemény 
bekövetkezése előtt (elektronikai és vezérlő alkatrészek és, ahol ilyen van, 
biztosított operációs rendszer szoftverek, szabvány programok megtérítendő 
kára esetén az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum  1.1.3. pontja 
érvényben marad). 

 
 Ha a javítást belső szakemberek végzik, a biztosító megtéríti a biztosítottnak 
valamennyi szükséges anyag és alkatrész árát. A javítás a fedezet igazoló 
dokumentum ben meghatározott mérnökóra költség alapján kerül megtérítésre. 
Egyébként az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum 1.1.3. pontjának 
változatlan szövege marad érvényben. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 129 folytatása 

 
c) Az 3.1. pontot illetően: 
 

 Fogók és egyéb szerszámok, amelyek funkciójuknak megfelelően elmozdításra és 
cserére kerülhetnek, az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum 3.1. pontja 
szerint segédanyagnak minősülnek. 
Egyébként az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum 3.1. pontjának 
változatlan szövege marad érvényben. 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 130 

 
 
 
A BIZTOSÍTÁSI DÍJ RÉSZLETEKBEN TÖRTÉNŐ FIZETÉSE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) Abban az esetben, ha megállapodás születik az éves biztosítási díj részletekben 

történő fizetéséről, akkor a biztosítási fedezet a fedezet igazoló dokumentum ben 
meghatározott dátum szerint kezdődik (pl.: a díjrészletek halasztva is fizethetők a 
megállapodott esedékességi dátumok szerint). 

  
b) A folyó biztosítási évre járó díjrészleteket azonnali hatállyal be kell fizetnie a 

biztosítottnak, amennyiben 
 

 nagy összegű díjjal van hátralékban, vagy 
 

 kártérítés kerül kifizetésre. 
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ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 131 

 
 
 
A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG AUTOMATIKUS KORREKCIÓJA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosítási összeget a fedezet igazoló dokumentum minden megújításakor az 

aktuális áralakulásnak megfelelően automatikusan korrigálják (legalább évente 
egyszer). 

  
b) Ez figyelembe veszi: 
 

 A bérek alakulását (munkaerő költségek) az elektronikai iparban (65%) 
 Az alkatrészek árának alakulását az elektronikai iparban (30%) 
 A pótlási berendezések listaárának alakulását (5%). 

 
c) Egyébként indexálásra sor kerülhet az általános inflációs ráta vagy az ország 

géptörés biztosításának indexálási arányával összhangban is. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 132 

 
 
 
PÓTLÁS VALÓSÁGOS ÉRTÉKEN 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
a biztosított vagyontárgyban keletkezett kárt a káreseményt közvetlenül megelőző állapot 
szerinti valóságos értéken téríti meg. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 133 

 
 
 
A KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG LIMITÁLÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
a kárt maximum a következő összegig téríti 
meg:..........................................................................* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
*  a megfelelő összeget kell beírni 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 134 

 
 
 
KŐZÚZÓ MŰSZEREK (LITHOTRIPTERS) 
 
Minden olyan kőzúzó műszer alkatrész, mely szükséges a hullámlökések elindításához és 
kikapcsolásához (pl.: vízpárna, hullámlökő-fej, elektródák, töltő/elsütő eszközök), valamint a 
hullámlökő generátor a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélődő alkatrésznek minősül 
és ezért jelen feltétel szerint nem biztosítható. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 135 

 
 
 
ENDOSZKÓPOK 
 
Endoszkópok csak akkor biztosíthatók az ATLASZ Electronic fedezet igazoló dokumentum 
feltételei, kivételei és körülményei szerint, ha: 
 

 A készülék betegek vizsgálatára történő használata teljes idejére megfelelő 
intézkedéseket tettek az endoszkópnak harapás okozta károk elleni védelmére; 

 
 Kiegészítő berendezéseket (pl. fogókat, szondákat) csak akkor helyeznek be, 
ha az endoszkóp nincs szögben behajlítva; 

 
 A fő tisztítási eljárás előtt a gyártó működtetési utasításaiban szereplőknek 
megfelelően elvégezték a kézi szivárgási vizsgálatot; 

 
 Az endoszkópos műszerek alkalmazására, ápolására és tárolása vonatkozó 
gyártói ajánlásokat gondosan betartották. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 136 

 
 
MOBIL TELEFONOK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító csak akkor téríti meg a biztosítottnak a mobil telefonokban keletkező kárt, 

ha ezek a készülékek fel voltak szerelve az alábbi technikai biztonsági jellemzőkkel, 
amelyeket rendszeresen használtak is: 

 
 Egyéni biztonsági kód az engedéllyel rendelkező rendszerkártya mellett, 
amelyek nélkül a mobil telefonok nem használhatók; 

  
 A hálózatban a hívást kapcsoló számítógép képes felismerni a bejelentett lopott 
készülékeket, és meg tudja akadályozni a kapcsolást. 

 
b) Betöréses lopás kár és/vagy lopáskár esetén a biztosított által viselt önrész a 

megtérítendő kár 25%-a vagy a szerződésben meghatározott eredeti önrész közül a 
magasabb. 

  
c) Ha a biztosított vagyontárgyat járműből tulajdonították el (betöréses lopás/lopás), a 

biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: 
 

 A járműnek kemény tetőzete volt; 
 

 A járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
 

 Bizonyítható, hogy a vagyontárgyat 6.00 és 22.00 óra között tulajdonították el 
(betöréses lopás/lopás); (ezt az időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a jármű 
lezárt garázsban vagy őrzött parkolóban állt); 

 
 A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, 
pl. a csomagtartóban. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 137 

 
 
 
BEJELENTÉS ESEDÉKESSÉGKOR / VÁRATLAN ESEMÉNY BIZTOSÍTÁS JÖVŐBENI 
KOCKÁZATOKRA  
 
a) Évente egyszer* (pl. 01. 31-én) a biztosított köteles egy adott határidőig 

(esedékesség pl. 12. 31*-én) bejelenteni a biztosítónak a biztosított vagyontárgyak 
biztosítási értékében történt minden változtatást (berendezések cseréje vagy 
bővítése, megemelkedett árak). 

 
b) A biztosító a biztosított vagyontárgy biztosítási értékének változtatását a biztosítás 

érvényes feltételei keretein belül a fedezet igazoló dokumentum ben legutoljára 
dokumentált biztosítási összeg 20%*-áig fogadja el, azaz kár esetén a maximális 
kárkifizetés a fedezet igazoló dokumentum ben megadott biztosítási összeg plusz 
20%*. 

 
c) A váratlan eseményre szóló összeg jövőbeni kockázatokra a biztosítási időszak 

kezdetekor kerül beszedésre a biztosítási összeg 10%*-át kitevő ideiglenes díj 
formájában. 

 
d) A biztosítási időszak végén a díjat az alábbi egyenlet alapján kell kiszámítani: 
 
         valamennyi változtatás az év során x díjtétel 
Váratlan eseményre szóló díj = ————————————————————— 
       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
*  a megfelelő számot kell beírni 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 140/1 

 
 
SZTRÁJK, ZENDÜLÉS, POLGÁRI FELKELÉS (SRCC) 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a sztrájk, zendülés és polgári felkelésből eredő vagy azzal összefüggésben a 
biztosított esz- közben bekövetkező károkat. 
 
A következő meghatározások kerülnek alkalmazásra: 
 

 Sztrájk: Alkalmazottak nagyobb csoportjának munkamegtagadása egy társaságnál 
politikai vagy gazdasági célok kikényszerítésére. 

  
 Zendülés: Erőszakos demonstrációk a hatóságok elleni lázadással, illegális 
cselekményekkel és ellenségességgel kísért zavargás előidézésére a jelenlegi hatalmi 
egyensúly felborítása céljából. 

  
 Polgári felkelés: Erőszakos demonstráció, ami nem illik a zendülés kategóriájába, de ami 
társadalmi nyugtalansághoz és illegális cselekményekhez vezető zavargássá fejlődik. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 140/2 

 
 
TERRORIZMUS, SZABOTÁZS 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a terrorizmus és/vagy szabotázs által okozott vagy azzal összefüggésben a 
biztosított esz- közben bekövetkező károkat. 
 
A következő meghatározások kerülnek alkalmazásra: 
 

 Terrorizmus: Ideológiai és/vagy politikai célú szervezett földalatti terrorista 
cselekmények, amelyeket egyénileg vagy csoportosan követnek el, és amelyek 
bizonyos személyek vagy üzleti szervezetek ellen irányulnak: 

 
 Azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljanak a közvéleményre, és általános 
bizonytalanság légkörét keltsék (terrorizmus); 

 
 Azzal a céllal, hogy megbénítsák a tömegközlekedést, vagy akadályozzák a 
szolgáltatók vagy gyártók működését (szabotázs). 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 141 

 
 
FÖLDRENGÉS 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint a biztosító 
megtéríti a biztosított olyan kárát, mely a biztosított eszközben földrengés, vulkáni kitörés, 
tenger- rengés (tsunami) és minden ebből eredő áradás során keletkezett.  
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 142 

 
 
HURRIKÁN, TÁJFUN, CIKLON, TORNÁDÓ 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint:  
 
a) A biztosító megtéríti a biztosított olyan kárát, mely a biztosított eszközben hurrikán, 

tájfun, ciklon vagy tornádó során keletkezett.   
 
b) Ez a záradék részben szűkíti a 108. sz. záradékban foglaltakat. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 143 

 
 
KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ LÉGI SZÁLLÍTÁS 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint:  
 
 
a) Egy káresemény után a biztosító megtéríti a biztosított számára a légi szállítás 

költségeit, amelyek a szükséges alkatrészek külföldről történő légi szállítása során 
keletkeznek a következő összeghatárig:..............................................*     

 
 
b) Kár esetén: 

 
 Ugyanaz az önrész alkalmazandó mint, ami a fedezet igazoló dokumentum dologi 
károk fejezetében meghatározásra került; 

 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Kérjük, írja be a megfelelő értéket 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 144 

 
 
TECHNIKUSOK ÉS/VAGY TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ 
UTAZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint:  
 
 
a) Egy káresemény után a biztosító megtéríti a biztosított számára a helyreállításhoz 

szükséges technikusok és/vagy tanácsadó mérnökök külföldről történő utaztatásának 
költségeit a következő összeghatárig:..............................................*     

 
 
b) Kár esetén: 

 
 Ugyanaz az önrész alkalmazandó mint, ami a fedezet igazoló dokumentum dologi 
károk fejezetében meghatározásra került; 

 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Kérjük, írja be a megfelelő értéket 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 145 

 
 
KŐMŰVES ÉS VÉSÉSI MUNKÁK, ÁLLVÁNYOZÁS, FÖLD ÉS ÚTBURKOLÁSI MUNKÁK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint:  
 
 
a) Egy káresemény után a biztosító megtéríti a biztosított számára a helyreállításhoz 

szükséges kőműves és vésési munkák, állványozás, föld és útburkolási munkák 
költségeit a következő összeghatárig:..............................................* 

 
 
b) Kár esetén: 

 
 A megtérítendő kár 10 %-át kitevő önrész alkalmazandó; 

 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Kérjük, írja be a megfelelő értéket 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 146 

 
 
TŰZOLTÓ EGYSÉGEK ÚJRATÖLTÉSE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító a fedezet igazoló dokumentum szerint fedezett káresemények 

után....................................... összegig* megtéríti a biztosítottnak az automatikus 
tűzoltó rendszerek újratöltésének költségeit az alábbiak szerint: 

 
 Bizonyítható, hogy az oltóanyagot olyan tűz eloltására használták, amelyért a 
fedezet igazoló dokumentum feltételek szerint kártérítés fizetésére kerülne sor, 

  
 Hamis riasztás vezetett a tűzdetektorok működésbe lépéséhez oly módon, hogy 
az oltóanyag megsemmisült, 

  
 Az oltóanyag a tűzjelző vagy aktiváló rendszer hibás működése miatt semmisült 
meg, amelyről bizonyítható, hogy ezen részek fizikai károsodása okozta, s mint 
ilyen, a fedezet igazoló dokumentum feltételei szerint fedezve van. 

 
b) Káresemény után: 
 

 A megtérítendő kár 10%-át kitevő önrész alkalmazandó; 
 

 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 
 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Kérjük, írja be a megfelelő értéket 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 147 

 
 
 
BIZTOSÍTÁSI FEDEZET KITERJESZTÉSE A BERENDEZÉSEK/ALKATRÉSZEK 
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJÁTÓL 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosított vagyontárgyakra a biztosítási fedezet a biztosított berendezéshez vagy a 

teljes egységhez szükséges alkatrészek (anyag) szállítási/átvételi idejétől kezdve áll 
fenn. 

 
b) A jelen záradék feltételei szerint nyújtott biztosítási fedezet kizárólag olyan kárra 

vonatkozik, amely az (szállított/átvett) alkatrészekben (anyag) vagy a teljes 
egységben azok végleges helyén következik be, olyan mértékben, amennyiben a 
biztosított felelős az ilyen kárért. A biztosított vagyontárgy szállításával vagy 
felállításával kapcsolatban felmerült károkra vagy az olyan károkra, amelyekért a 
gyártó/szállítmányozó/ összeszerelő cég felelős, a jelen fedezet igazoló dokumentum  
kikötései, kizárásai és feltételei nem nyújtanak fedezetet. 

 
c) A jelen záradék feltételei szerint nyújtott fedezet véget ér, amint a próbaüzem 

befejeződött, és a berendezés üzemeltetésre készen áll. Ekkor a standard fedezet 
igazoló dokumentum feltételek alkalmazandók. 

 
d) Ha a berendezés leszállítása és a berendezés próbaüzemének befejezése közötti 

időszak a hat hónapot meghaladja, a biztosított köteles erről tájékoztatni a biztosítót. 
A biztosító fenntartja a jogot, hogy a hat hónapon túlra meghosszabbítsa a fedezetet, 
valamint, hogy meghatározza a fedezet feltételeit. 

 
e) Ha a berendezést vagy az alkatrészeket a leszállítás időpontjától üzembehelyezésig 

tárolják, csak akkor áll fenn biztosítási fedezet, ha a berendezést/alkatrészeket eredeti 
csomagolásukban tárolják, és ha a tárolás helyének kiválasztásánál megfelelő 
gondossággal jártak el. 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 148 

 
ELTAKARÍTÁSI, FERTŐTLENÍTÉSI ÉS ELHORDÁSI KÖLTSÉGEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító a fedezet igazoló dokumentum  szerint fedezett káresemények 

után....................................... összegig* megtéríti a biztosítottnak a biztosított 
vagyontárgyban vagy a fedezet igazoló dokumentum ben leírt egyéb biztosított 
tárgyakban vagy a biztosított helyszínen található nem biztosított vagyontárgyakban 
bekövetkező károkat, beleértve azok alkatrészeit vagy maradványait is, azért, hogy: 

 
 Eltakarítsák azokat, és 
 Ahol szükséges, fertőtlenítsék azokat, 
 Valamint minden olyan költséget, amely ezeknek, alkatrészeiknek vagy 
maradványaiknak a legközelebbi ellenőrzött lerakóhelyen (gödörben) történő 
elhelyezésükkel vagy ezen a helyszínen történő teljes megsemmisítésükkel 
kapcsolatban felmerül. 

 
b) A biztosító nem téríti meg a biztosítottnak: 

 
 A felső talajréteg vagy víz fertőtlenítését és elhordását; 
 A talajvízben vagy a közvetlen környezetben vagy a környező atmoszférában 
lévő szennyezés eltávolítását; 

 A biztosított környezeti felelősség/szállítói felelősség alapján felmerülő kiadásait, 
vagy 

 Másik biztosítási szerződés alapján felmerülő kártérítést, amelynek alapján a 
biztosított kárigényt nyújthat be. 

 
c) Káresemény esetén: 
 

 A megtérítendő kár 10%-át kitevő önrész alkalmazandó; 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 
 
___________________ 
* Kérjük, írja be a megfelelő értéket 
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 149 

 
 
A TALAJ FERTŐTLENÍTÉSÉVEL ÉS ELHORDÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ 
KÖLTSÉGEK   
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító az alábbiak szerint ....................................... összegig* megtérít a 

biztosítottnak minden olyan felmerült költséget, amelyet a biztosított a helyi hatóságok 
előírásai értelmében a káresemény következményeként történt valamely szennyezés 
eltakarítására vonatkozóan köteles volt megfizetni: 

 
 A biztosított helyszín felső talajrétegének vizsgálata, ahol szükséges, annak 
fertőtlenítése vagy kicserélése; 

 A szennyezett felső talajréteg  eltávolítása, a legközelebbi ellenőrzött 
lerakóhelyen (gödörben) történő lerakása vagy ezen a helyszínen történő teljes 
megsemmisítése; 

 A biztosított helyszín oly módon történő helyreállítása, hogy az ott található 
körülmények ugyanolyanok legyenek, mint a káresemény bekövetkezte előtt. 

 
b) Ezek a költségek csak akkor lesznek megtérítve, ha a helyi hatóságok előírásai: 
 

 Olyan jogszabályon vagy előíráson alapulnak, amelyet a szóban forgó 
káresemény előtt adtak ki; 

 Olyan talajszennyezésre vonatkoznak, amely a káresemény közvetlen 
következménye, és ez bizonyítható is. 

 
c) A biztosító nem téríti meg azokat a költségeket, amelyek az alábbiak miatt merültek 

fel: 
 

 Olyan felső talajréteg eltávolítása, amely a káresemény bekövetkezése előtt 
szennyeződött; 

 Környezeti felelősség/szállítói felelősség kapcsán a biztosított részéről felmerülő 
kiadások; 

 Ahol a biztosított másik biztosítási fedezet igazoló dokumentum alapján tud 
kárigényt érvényesíteni; 

 Olyan rendelkezések miatt, amelyeket helyi hatóságok a káresemény után 
hoztak. 

 
 
___________________ 
*  Kérjük, írja be a megfelelő összeget
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DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 149 folytatása 

 
d) Káresemény esetén: 
 

 A megtérítendő kár 10%-át kitevő önrész alkalmazandó; 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
e) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
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ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 81/99 

 

DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 150 

 
 
 
A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYON KÍVÜLI TÁRGYAK MOZGATÁSA VAGY VÉDELME 
KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK   
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító ....................................... összegig* megtérít a biztosítottnak minden, egy 

káresemény után a biztosított vagyontárgyakon kívüli tárgyak mozgatásával vagy 
védelmével kapcsolatban felmerülő költséget. 

 
Ez fedezi azokat a költségeket, amelyek felmerülnek, amikor a sérült vagy 
megsemmisült vagyontárgy(ak)on kívüli tárgyakat mozgatni kell, bármely módon 
fizikailag át kell alakítani vagy különösen védeni kell, különösen a berendezés 
összeszerelésével és szétszedésével, valamely áttöréssel (falon, mennyezeten, 
padozaton való áthatolással), épületrészek lebontásával vagy újjáépítésével vagy 
valamely fal, mennyezet, padozat áttörési munka (áthatolás) bővítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. 

 
b) Káresemény esetén: 
 

 A megtérítendő kár 10%-át kitevő önrész alkalmazandó; 
 A biztosító alulbiztosításra hivatkozva nem emel kifogást. 

 
c) Minden egyes káreset után mind a biztosító, mind a biztosított felmondhatja az ilyen 

kiegészítő biztosítási fedezetet. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 201 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 82/99 

 

DOLOGI KÁR FEDEZET [MATERIAL DAMAGE COVER (MDC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 201 

 
 
 
ADATHORDOZÓ SZÁLLÍTÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A fedezet igazoló dokumentum feltételei szerint a fedezet kiterjed adatokra és 

adathordozókra azok szállítása során is még akkor is, ha a szállítás célja nem az 
adatok külső helyszínen történő tárolása (külön tűzszakasz). 

  
b) A fedezet azzal a feltétellel garantált, hogy megfelelő szállítóeszközt választottak, és 

hogy a biztosított tárgyakat megfelelően csomagolták. 
 

 A szóban forgó adathordozót csak egyszer fogják mozgatni? 
  
    igen [  ]  nem [  ] 
  

 Mozgatások maximális évenkénti száma: ...........................................................* 
  

 A kártérítési limit: ..............................................................................................* 
 
 
 
 
 
 
* Kérjük, írja be a megfelelő számokat. 
 
 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 202 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 83/99 

 

ADATHORDOZÓ FEDEZET [DATA MEDIA COVER (DMC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 202 
 
 
 
 
INFORMÁCIÓ BESZERZÉSE HARMADIK FÉLEN KERESZTÜL 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító megtéríti a biztosítottnak azokat a költségeket is, amelyek dokumentumok, 

adatok vagy információk harmadik féltől (pl. a biztosított ügyfelei, vállalkozói, üzleti 
partnerei) vagy ahol szükséges, a biztosított helyszínen kívülről történő megszerzése 
érdekében merültek fel a megtérítendő kár következtében elveszett üzleti célra 
használt adatok újra felvitelének elősegítése céljából. 

 
b) Káresemény után a kártérítés a biztosítottal megállapodott önrésszel csökken. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 203 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 84/99 

 

ADATHORDOZÓ FEDEZET [DATA MEDIA COVER (DMC)] 

ZÁRADÉKOK 

 
ZÁRADÉK 203 

 
 
 
MÁSOLÁS ELLEN VÉDETT PROGRAMOK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy a fedezet igazoló dokumentumban 
foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok szerint: 
 
a) A biztosító megtéríti a biztosítottnak azokat a költségeket is, amelyek a fedezet 

igazoló dokumentum hez csatolt adatközlőn részletezett programokhoz szükséges új 
engedélyek beszerzése kapcsán merültek fel amiatt, hogy a másolás elleni védelmi 
rendszer megsérült vagy megsemmisült vagy az esemény miatt, ami elvileg 
megtérítendő kár, vagy mert más okból, lopás, betöréses lopás, rablás vagy 
fosztogatás miatt elveszett. 

 
b) Kár esetén a megtérítendő kár 25%-t kitevő önrész kerül levonásra. 
 
 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 301 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 85/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 301 
 
 
 
ELLÁTÓ BERENDEZÉSEK ANYAGI KÁRÁT KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI 
KÖLTSÉGEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti azokat a további költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyhoz 
szükséges ellátó berendezések (pl.: önálló légkondicionáló egység, vészhelyzet generátor/ 
készenléti berendezés, szünetmentes áramforrás) megtérítendő kárát követően felmerül- k. 
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ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 86/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 302 
 
 
 
TERÜLETI HATÁLY KIBŐVÍTÉSE 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosítási fedezet területi hatálya kibővítésre kerül és magába foglalja a következő 
területet:....................................................................................* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Kérjük, írja be a megfelelő területet. 
 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 303/1 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 87/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 303/1 
 
 
 
HORDOZHATÓ BERENDEZÉSEK ANYAGI KÁRÁT KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI 
KÖLTSÉGEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint a biztosító: 
 
a) Megtéríti azokat a további költségeket, amelyek a hordozható berendezés 

megtérítendő kárát követően felmerültek, ha azt a biztosított helyszínen kívül 
használták. 

  
b) 5 napos időbeli részesedést vagy legalább az ICOW fedezetben rögzítettek szerinti 

megállapodott időbeli önrészt visel olyan esetekben, amikor a biztosított 
vagyontárgyakat leejtették vagy betöréses lopás vagy lopás után tűntek el. 

  
c) A biztosító csak akkor téríti meg a biztosított vagyontárgyaknak járműből történő 

ellopását követően felmerülő további költséget, ha: 
 

 A járműnek kemény tetőzete volt; 
 A járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
 Bizonyítható, hogy a vagyontárgyat 6.00 és 22.00 óra között tulajdonították el 
(betöréses lopás/lopás); (ezt az időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a jármű 
lezárt garázsban vagy őrzött parkolóban állt); 

 A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, 
pl. a csomagtartóban. 

 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 303/2 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 88/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 303/2 
 
 
 
JÁRMŰVEKBE BESZERELT BERENDEZÉSEK ANYAGI KÁRÁT KÖVETŐEN 
FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint a biztosító: 
 
a) Megtéríti a biztosított további költségeit, amelyek keménytetős járműben vagy 

utánfutóban illetve járműre vagy utánfutóra felszerelt, és .......................* területi 
határán belül mozgatott elektronikai berendezések kára után felmerültek. 

  
b) Megtéríti a biztosítottnak a betöréses lopás vagy lopás után felmerülő további 

költségeket, ha: 
 

 A járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
  

 Bizonyítható, hogy a betöréses lopás/lopás 6.00 és 22.00 óra között történt (ezt 
az időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a jármű lezárt garázsban vagy őrzött 
parkolóban állt); 

 
 
* Kérjük, írja be a megfelelő határt. 
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ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 89/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 304 
 
 
 
AZ ÉPÜLET ANYAGI KÁRÁT KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint a biztosító: 
 
Megtéríti a biztosított további költségeit, melyek a biztosított vagyontárgy olyan 
megtérítendő kárát követően merültek fel, melyet az épületben egyidejűleg keletkezett kár 
váltott ki vagy súlyosbított. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 305 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 90/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 305 
 
 
 
TŰZKÁRT KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító a körülményektől függetlenül nem téríti meg a biztosított további költségeit 
 
a) Amelyek az alábbiak által okozott dologi kárt követően felmerülnek: 
 

 Láng (tűz, amely égő forrás nélkül másodlagos hatásként keletkezik, pl. 
rövidzárlat után; vagy tűz, amely eredeti égő forrását elhagyva terjedt tovább, pl. 
egy szikra), 

  
 Villámcsapás (villámlási áram közvetlen átvitelei egy bizonyos 
vagyontárgy(ak)ra), 

  
 Robbanás (gáz vagy gőz erő alatti hirtelen kiterjedése), 

  
 Ezen események valamelyike közvetlen következményeként történő oltás, 
szétszedés vagy eltakarítás, és; 

 
b) Olyan vagyontárgyak, amelyek a fent említett események valamelyikével 

kapcsolatban hiányoznak vagy vesztek el. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 306 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 91/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 306 
 
 
 
A BERENDEZÉS FELÜGYELET NÉLKÜLI ÜZEMELTETÉSE ÁLTAL OKOZOTT 
TŰZKÁRT KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító a körülményektől függetlenül nem téríti meg a biztosított tűz okozta anyagi kárt 
követően felmerülő további költségeit, ha a tűz azalatt keletkezett, amikor a berendezés 
személyzet felügyelete nélkül automatikusan működött (azaz felügyelet nélküli működés), 
és a telephelyen nem volt tűzjelző és riasztó rendszer felszerelve, ami lehetővé tenné 
vészjelzések állandó személyzettel és utasítással ellátott helyre történő gyors továbbítását 
azonnali tűzoltási intézkedéseket megtételét téve lehetővé. 
 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 307/1 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 92/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 307/1 
 
 
 
LOPÁST KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító nem téríti meg a biztosítottnak, a körülményektől függetlenül, az olyan további 
költségeket, melyek a biztosított vagyontárgy lopás kárát követően merültek fel. 



Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  ATLASZ ELECTRONIC – 307/2 záradék 

ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 93/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 307/2 
 
 
 
BETÖRÉSES LOPÁST, RABLÁST KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK 
KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
a) A biztosító a körülményektől függetlenül nem téríti meg a biztosítottnak az olyan 

további költségeket, melyek a biztosított vagyontárgy alábbi kárait követően 
keletkeztek: 

 
 Betöréses lopás (amikor a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított 
vagyon- tárgyakat 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.)  

 
 Rablás (amikor 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.  

   
b) Valamint nem téríti meg a fenti események kapcsán bekövetkezett rongálási és egyéb 

dologi károkat.  
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ELECTRONIC 001-2016 Érvényes: 2016.február 01-től 94/99 

 

MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 308 
 
 
 
ÁRVÍZ, ELÁRASZTÁS, VIHAR ÉS SZÉLVIHAR ÁLTAL A BIZTOSÍTOTT 
VAGYONTÁRGYAKBAN OKOZOTT KÁROKAT KÖVETŐEN FELMERÜLŐ TOVÁBBI 
KÖLTSÉGEK KIZÁRÁSA 
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító nem téríti meg a biztosítottnak, az olyan további költségeket, melyek a biztosított 
vagyontárgy árvíz, elárasztás, vihar és szélvihar által okozott kárát követően merültek fel. 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 311 
 
 
 
KÖZVETETT VILLÁMCSAPÁSBÓL EREDŐ TÚLFESZÜLTSÉG ÁLTAL OKOZOTT KÁRT 
KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK KIZÁRÁSA  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti a biztosítottnak a közvetett villámcsapásból eredő túlfeszültség okozta 
kárt követő költségeket, ha: 
 

 Felszereltek külső villámvédelmi rendszert, 
  

 Ekvipotenciális kötést hoztak létre az egész épületben, ahol a biztosított 
vagyontárgyakat felállították (az épületben minden fémvezető össze volt kötve az 
ekvipotenciális kötő szalaggal, és az pedig a földelési rendszerrel), és 

  
 Túlfeszültség elleni földelést szereltek fel a külső hálózati ellátó rendszerben és az 

épületbe belépő távközlési vonalakon (nem a száloptikás kábelekre), ahol a biztosított 
vagyontárgyakat kívülről állították fel. 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 340/1 
 
 
 
SZTRÁJK, ZENDÜLÉS, POLGÁRI FELKELÉS (SRCC) ÁLTAL A BIZTOSÍTOTT 
VAGYONTÁRGYAKBAN OKOZOTT KÁROKAT KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti azokat a további költségeket, amelyek sztrájk, zendülés, polgári 
felkelés által vagy azzal összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat 
követően merültek fel. 
 
 
A következő meghatározások kerülnek alkalmazásra: 
 

 Sztrájk: Alkalmazottak nagyobb csoportjának munkamegtagadása egy társaságnál 
politikai vagy gazdasági célok kikényszerítésére. 

 
 Zendülés: Erőszakos demonstrációk a hatóságok elleni lázadással, illegális 

cselekményekkel és ellenségességgel kísért zavargás előidézésére a jelenlegi hatalmi 
egyensúly felborítása céljából. 

 
 Polgári felkelés: Erőszakos demonstráció, ami nem illik a zendülés kategóriájába, de 

ami társadalmi nyugtalansághoz és illegális cselekményekhez vezető zavargássá 
fejlődik. 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 340/2 
 
 
 
TERRORIZMUS, SZABOTÁZS ÁLTAL A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAKBAN 
OKOZOTT KÁROKAT KÖVE- TŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti azokat a további költségeket, amelyek terrorizmus, szabotázs által 
vagy azzal összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat követően 
merültek fel. 
 
 
A következő meghatározások kerülnek alkalmazásra: 
 

 Terrorizmus: Ideológiai és/vagy politikai célú szervezett földalatti terrorista 
cselekmények, amelyeket egyénileg vagy csoportosan követnek el, és amelyek 
bizonyos személyek vagy üzleti szervezetek ellen irányulnak: 

 
 Azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljanak a közvéleményre, és általános 
bizonytalanság légkörét keltsék (terrorizmus); 

  
 Azzal a céllal, hogy megbénítsák a tömegközlekedést, vagy akadályozzák a 
szolgáltatók vagy gyártók működését (szabotázs). 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 341 
 
 
 
FÖLDRENGÉS ÁLTAL A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAKBAN OKOZOTT KÁROKAT 
KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti azokat a további költségeket, amelyek földrengés, vulkáni kitörés, 
tengerrengés (tsunami) és minden ebből eredő áradás által vagy azzal összefüggésben a 
biztosított vagyontárgyakban okozott károkat követően merültek fel. 
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MEGNÖVEKEDETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG [INCREASED COST OF WORKING (ICOW)] 

ZÁRADÉKOK 

 
 

ZÁRADÉK 342 
 
 
 
HURRIKÁN, TÁJFUN, CIKLON, TORNÁDÓ ÁLTAL A BIZTOSÍTOTT 
VAGYONTÁRGYAKBAN OKOZOTT KÁROKAT KÖVETŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK  
 
Megállapodás született és tudomásul vétetik, hogy az ICOW fedezet igazoló 
dokumentumban foglalt kikötések, kivételek és feltételek vagy az ahhoz csatolt záradékok 
szerint: 
 
A biztosító megtéríti azokat a további költségeket, amelyek hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó 
által vagy azzal összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat követően 
merültek fel. 
 
 
 

 


