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Allianz Üzemszünet Védelem
kiegészítő biztosítás
Ügyfél-tájékoztató
Vagyonbiztosítások
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Tisztelt Partnerünk!
Ügyfél-tájékoztatónkban röviden bemutatjuk az
üzemszünet-biztosítási termékünk feltételeit.
Tájékoztatónk elolvasása előtt szeretnénk felhívni
figyelmét arra, hogy a tájékoztató nem helyettesíti az
általános szerződési feltételeket, kizárólag ügyfeleink
előzetes informálását szolgálja.

A biztosítási fedezet a biztosított teljes üzemi (üzleti)
tevékenységére terjed ki, de a felek megállapodhatnak a
biztosított pénzügyileg önálló, az alapbiztosítási
szerződésben megnevezett elszámolási egységeinek
üzemi (üzleti) tevékenységére vonatkozó fedezetben is.
A kiegészítő üzemszünet-biztosítás – a
szerződő/biztosított választása szerint – az alábbi
biztosítási fedezettel jöhet létre:
A.

A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes
szabályozást az általános szerződési feltételek, valamint
az egyes biztosítási szerződések együttesen
tartalmazzák.

B.

Az Üzemszünet-biztosítás biztosítási szerződési
feltételek felépítése
-

-

Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások, amelyek a
vagyonbiztosításokra vonatkozó közös
rendelkezéseket, részletes szabályozást
tartalmazzák,
az Allianz Üzemszünet Védelem különös
biztosítási feltételei, amely az üzemszünetbiztosítási termékre vonatkozó speciális
szabályokat tartalmazza,

Az üzemszünet biztosítás kiegészítő jellegű
biztosítás. Kiegészítő jellege az alábbiakban nyilvánul
meg:
-

Kizárólag az alap vagyonbiztosítással együtt
értelmezhető;

-

Alapbiztosítása/i az alábbi vagyonbiztosítások
lehet/nek: Tűz- és elemi kár biztosítás vagy, All
Risks vagyonbiztosítás, illetőleg a Géptörés
biztosítás, Gépek és berendezések összevont
vagyonbiztosítása, Elektronikus berendezések
összkockázatú vagyonbiztosítása;

-

Az alapbiztosításban biztosított tevékenységre
kiható nevesített (és nem kizárt) vagyonbiztosítási
kockázatokra vonatkozik.

Több alapbiztosításhoz is egyetlen üzemszünetbiztosítás tartozik, kivéve a Géptörés biztosítást, ennél az
alapbiztosításnál önállóan kell megkötni az
üzemszünet biztosítást.
Az Általános biztosítási feltételek – vagyonbiztosításokra
vonatkozó tudnivalókat külön ügyfél-tájékoztató
tartalmazza. Kérjük ennek a dokumentumnak az
áttanulmányozását. Köszönjük.
A választható biztosítási fedezetek és a biztosítási
esemény
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üzemszüneti kár biztosítása (a korábbiakban
értékesített fedezeti összeg biztosításához
hasonló), ami a bruttó eredménycsökkenésből és a
megnövekedett költségekből tevődik össze, vagy
üzemszüneti költségek biztosítása (korábbiakban
értékesített üzemszünet alatti költségek
biztosításhoz hasonló), ami a közvetett jellegű
költségekből és a megnövekedett költségekből
tevődik össze.

Mindkét típusú fedezethez vásárolható további fedezet
önálló biztosítási összeggel az
üzemszüneti többletköltségekre,
könyvvizsgálói költségekre.
A biztosítható és nem biztosítható költségekről a
üzemszünet-biztosítás különös biztosítási feltételeiben
tájékozódhat. Kérjük ennek a áttanulmányozását.
Köszönjük.
Biztosítási eseménynek minősül az alapbiztosítási
esemény bekövetkezése miatt vagy azzal közvetlen
okozati összefüggésben bekövetkezett üzemszünet,
ha
az alapbiztosításban meghatározott, és az
üzemszünet-biztosítási szerződésben nem kizárt
vagyonbiztosítási esemény az alapbiztosítással
fedezetbe vont és az alapbiztosításban
meghatározott kockázatviselési helyen lévő
vagyontárgyakban következett be, és
-

-

az alapbiztosításban meghatározott biztosítási
esemény alapján a biztosító szolgáltatás
teljesítésére köteles, továbbá
az üzemszünet miatt a megkötött üzemszünetbiztosítással fedezetbe vont üzemszüneti kár vagy
üzemszüneti költség merült fel.

A biztosítási szerződés hatálya
A biztosító a biztosítási szerződésben megjelölt
kockázatviselési helyen a szerződés hatálya alatt
bekövetkezett üzemszünet miatt a kártérítési
időszakban, de legfeljebb a maximális kártérítési
időszak alatt keletkezett üzemszüneti kárra vagy
üzemszüneti költségekre nyújt fedezetet. A
fedezeteket a szerződéskötéskor kell kiválasztani.
A biztosítás a nemzetközi gyakorlatban ismert ún.
amerikai típusú üzemszünet-biztosítási fedezetet
nyújtja, azaz a kártérítési időszak kizárólag az
alapbiztosítási esemény következtében meghibásodott
vagyontárgy műszaki helyreállításig tart.
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A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ún. angol típusú
üzemszünet-biztosítási fedezet kizárólag záradéki
feltétellel biztosítható. Ebben az esetben a műszaki
helyreállítás után arra az időszakra is kiterjed a fedezet,
amíg az alapbiztosítási esemény előtti szintre visszaáll
a termelés/szolgáltatás/értékesítés üzletmenete. Ebben
az esetben a maximális kártérítési időszakot erre a
teljes időszakra tekintettel kell meghatározni.

A biztosító a levonandó önrészesedés összegét úgy
határozza meg, hogy az egy napra jutó biztosítási
összeget megszorozza az önrészesedési időszak
napjainak számával, és az így kapott összeget a kárból
levonja.

Az üzemszünet-biztosítás szempontjából az alábbi
időszakoknak van jelentősége:
a) biztosítási időszak megegyezik az alapbiztosítás
időszakával,
b) maximális kártérítési időszak az
üzemszünetnek az alapbiztosítási kockázat
alapján becsült maximális időtartama,
c) kártérítési időszak, a bekövetkezett
alapbiztosítási eseményt követő üzemszünet
tényleges tartama, amely maximum a maximális
kártérítési időszak végéig tarthat
d) üzemszünet az alapbiztosítási esemény
bekövetkezésétől a károsodott vagyontárgyak
műszaki helyreállításáig tartó időtartam.

A nem fedezett károkat és a kizárt kockázatokat egyrészt
az Általános biztosítási feltételek - vagyonbiztosítások,
másrészt a különös biztosítási feltételek tartalmazzák.

A biztosítható költségek, a biztosítási összeg és a
díjszámítás alapja
Attól függően, hogy a biztosítási szerződés melyik
üzemszünet-biztosítási fedezettel jön létre, a biztosítási
fedezet terjedelme lehet:
a)

szűkebb körű, meghatározott üzemszüneti
költségekre vonatkozó, vagy

b) széles körű, ami téríti az üzemszüneti kárt, így a
megnövekedett költségeken felül a bruttó
eredmény csökkenést is.
A szerződéskötést megelőző üzleti években nyereséget
nem termelő vállalkozás, ha nem tervez a tárgyévre
nyereséget, kizárólag üzemszüneti költségre szóló
fedezet vásárolhat.
Mindkét esetben vásárolható biztosítási fedezet külön-külön önálló biztosítási összeggel - az
üzemszüneti többletköltségekre és a könyvvizsgálói
költségekre is.

Nem fedezett károk és kizárt kockázatok

Az általános biztosítási feltételekben foglalt kizárásokat
kérjük, olvassa el a vonatkozó ügyfél-tájékoztatóban is.
A különös biztosítási feltételek szerint a biztosító
kártérítési kötelezettsége nem áll fenn, ha
a)

b) az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti költség
az üzemszünet-biztosítási szerződésben kizárt
alapbiztosítási esemény következménye; vagy
c) az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti költség
az alapbiztosítási szerződésben meghatározott
önrészesedés alatti kár következménye;
d) az alapbiztosítási szerződés fedezete nem terjed
ki az alapbiztosítási esemény kapcsán károsodott
vagyontárgy(ak)ra,
e) a biztosított a műszaki helyreállítás megkezdését
elmulasztja (pld. sztrájk, pénzhiány miatt).
A biztosító a különös biztosítási feltételek alapján
nem téríti meg azokat az üzemszüneti károkat vagy
üzemszüneti költségeket, amelyek:
a)
b)

c)

Az egyes fedezetekhez tartozó biztosítási összegek
helyes kiszámításában segítséget nyújt az adatközlő
kitöltési útmutatója, illetőleg az biztosítási összeg
kalkulátor.
A díjszámítás alapja a választott fedezetbe tartozó,
tételekként meghatározott biztosítási összegek
matematikai összege.
Az önrészesedés
A szerződő/biztosított a biztosítási eseményenkénti
önrészesedés mértékét
- önrészesedési időszakkal és/vagy
- összegszerűen
határozhatja meg.
Az önrészesedési időszak a kártérítési időszakon
belül naptári napokban meghatározott időtartam.
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az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti
költség nem az alapbiztosítási esemény
következménye ; vagy

d)
e)
f)
g)
h)

a kockázatviselési hely megközelíthetetlensége
miatt merültek fel,
a károsodott vagyontárgyak helyreállításának,
utánpótlásának késedelmessége vagy nem az
eredeti állapotnak megfelelően történt
helyreállítása miatt keletkeztek;
pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány,
okirat, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat,
program, szoftver, adathordozó megsemmisülése,
eltulajdonítása, elveszése, hiánya vagy
megrongálódása miatt keletkeztek;
a maximális kártérítési időszakon túl merülnek
fel,
a földrengés miatti üzemszünetből erednek
az üzemszünetből eredő piacvesztés miatt
keletkeztek,
az üzemszünetből eredő kedvezmények,
támogatások elvesztéséből adódtak
alapbiztosítási szerződésben biztosított telephely
300 méteres körzetén túl található földfeletti
átviteli és elosztó rendszerek szabad vezetékeinek,
berendezéseinek meghibásodása miatt
bekövetkezett üzemszünet következményei.
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A biztosító mentesülésére vonatkozó szabályok
Az Általános biztosítási feltételek –
vagyonbiztosításokban foglaltakon túl,
-

amennyiben a biztosító mentesül az alapbiztosítás
szerint, úgy és legalább olyan mértékben mentesül
az üzemszünet-biztosítási szerződés alapján
fennálló fizetési kötelezettsége alól is,

-

ha a biztosítottnak lehetősége lett volna
üzemszüneti veszteségeinek mérséklésére, de ezen
intézkedések megtételét szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul elmulasztotta, a biztosító a
mulasztásból eredő veszteség megtérítése alól,

-

ha a biztosított megsérti a könyvviteli bizonylatolási
és a bizonylatok megőrzésére vonatkozó
kötelezettségét és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak.

A biztosítási szerződésének megszűnésének különös
szabályai
Az Általános biztosítási feltételek vagyonbiztosításokban foglalt esetek mellett az
üzemszünet biztosítási szerződés az alábbi esetekben is
megszűnik:
az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg, ha
az üzemszünet-biztosítási szerződés hatálya alatt
az alapbiztosítás megszűnik;
ha a szerződő vagy a biztosító a legalább két évre
kötött határozott tartamú, továbbá a határozatlan
időre kötött üzemszünet-biztosítási szerződést, az
alapbiztosítástól függetlenül felmondja.
A biztosító szolgáltatása
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a
választott biztosítási fedezet szerint az üzemszüneti
költségeket, vagy az üzemszüneti kárt téríti meg, úgy,
hogy a kárból a szerződésben rögzített önrészesedést
levonja. Ha a szerződő további költségfedezetet/ket is
választott, a biztosító az üzemszüneti
többletköltségeket és/vagy a könyvvizsgálói
költségeket is megtéríti.
A kártérítési időszakra megállapított, és az
alapbiztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában
hatályos biztosítási összeg – a biztosítási időszak
egészére vonatkozóan – a biztosító szolgáltatásának
felső határa.
Az alulbiztosításra vonatkozó speciális szabály
értelmében a biztosító az alábbi esetekben az
üzemszüneti kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a
bruttó eredmény csökkenése az erre vonatkozóan
megállapított biztosítási összeghez aránylik:
- a biztosítás nem elszámolásos rendszerű, és a
maximális kártérítési időszakra vonatkozó
biztosítási összeg a brutto eredmény
csökkenésénél 10%-ot meghaladóan alacsonyabb;
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- a biztosítás elszámolásos rendszerű, és a
maximális kártérítési időszakra vonatkozó
biztosítási összeg a brutto eredmény
csökkenésénél 25%-ot meghaladóan alacsonyabb.
Az üzemszünet tartamát csökkentő és a biztosítóval
előzetesen egyeztetett megnövekedett költségeket
olyan mértékben téríti meg a biztosító, amilyen
mértékben e költségek ráfordítása - a választott
fedezettől függően - a bruttó eredmény csökkenés
elkerülését eredményezi, vagy a felmerült közvetett
jellegű költségeket csökkenti.
A biztosító és a biztosított által közösen választott
könyvvizsgáló azon költségeit téríti meg a biztosító,
melyek a biztosítóval előzetesen egyezetve az
üzemszüneti költségek/üzemszüneti kár tételes
megállapítása érdekében merültek fel. A könyvvizsgáló
költségeit számlával kell igazolni.
Az üzemszüneti kár megállapítása során nem vehetők
figyelembe a biztosított üzemi (üzleti)
tevékenységével nem közvetlen összefüggésben álló
bevételek és ráfordítások, így különösen
-

pénzügyi műveletek eredménye (pld. ingatlan
értékesítés, értékpapír eladás, egyéb tőkepiaci
vagy spekulációs ügyletekből származó bevételek,
illetve ehhez kapcsolódó ráfordítások),

-

egyéb bevétel, vagy ráfordítás, amelyek nem
közvetlenül az üzemszerű működést szolgálják
(kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, bírság, egyéb
büntető jellegű költség, perköltség, licenc díjak,
adók, illetékek)

-

a biztosított érdekkörén kívül eső körülmények.

Az üzemszüneti kár megállapításánál figyelembe kell
venni az üzletmenet változásait az üzleti tervhez képest,
a trendeket, az üzletmenetet befolyásoló különleges
tényezőket; valamint mindazokat a körülményeket,
amelyek az üzem menetét és nyereségét a kártérítési
időszak alatt kedvezően vagy kedvezőtlenül
befolyásolták volna, ha az alapbiztosítási esemény nem
következett volna be.
Az üzemszüneti kár megállapítása során az
alapbiztosítási esemény folytán megtakarított
költségeket le kell vonni a kár összegéből.
Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
A biztosítási fedezet terjedelme nem változott az
átdolgozás során.

Köszönjük figyelmét. Reméljük, hogy megújított
biztosítási termékünk felkeltette érdeklődését. Ha
bővebb információra van szüksége, munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére.

Allianz Hungária Zrt.
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Allianz Üzemszünet Védelem
Kiegészítő biztosítási feltételek
Vagyonbiztosítások

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz
Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a
szerződő fél között az Általános biztosítási feltételek –
vagyonbiztosítások (a továbbiakban: általános
biztosítási feltételek) és a biztosítási szerződésben
feltüntetett alapbiztosítás különös biztosítási
feltételei kiegészítéseként a jelen kiegészítő biztosítási
feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre
alkalmazni kell.
A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján létrejött
üzemszünet-biztosítás az alapbiztosításhoz
kapcsolódó kiegészítő biztosítás. Az üzemszünetbiztosítás a biztosítási szerződésben meghatározott
biztosítási fedezetre és többletfedezet/ek/re terjed ki.
A kiegészítő üzemszünet-biztosításra az általános
biztosítási feltételek rendelkezései, - a biztosítási
szerződésben feltüntetett alapbiztosítás különös
biztosítási feltételeire is figyelemmel - a jelen
kiegészítő biztosítási feltételekben foglalt
kiegészítésekkel irányadók.
Ha a jelen kiegészítő biztosítási feltételek eltérnek az
általános biztosítási feltételektől, vagy az
alapbiztosítási szerződés különös biztosítási
feltételeitől, akkor a jelen kiegészítő biztosítási
feltételekben meghatározottak az irányadók.
1. Fogalom meghatározások
Az üzemszünet-biztosítás kiegészítő biztosítási
feltételeinek alkalmazásában az alábbi alfabetikus
sorrendben felsorolt fogalmak bírnak jelentőséggel:
1.1. alapbiztosítás: az üzemszünet-biztosítási
szerződésben különös biztosítási feltételekkel és
kapcsolódó záradékokkal rögzített, az üzemszünetet
okozó alapbiztosítási eseményt és az annak kapcsán
nyújtandó szolgáltatások feltételeit meghatározó
vagyonbiztosítás.

megállapításával összefüggésben felszámított, a
biztosítóval előzetesen elfogadtatott költségek (lásd.
12.5. pontot).
1.6. közvetett jellegű költségek: a közvetett
költségek és a hitelszolgálati költségek együttes
összege.
1.7. közvetett költségek:
az üzemi (üzleti) tevékenység költségviselőkre fel
nem osztható általános költségei, amelyek a
biztosítottat az üzemszünet alatt is terhelik. Nagysága
független az árbevétel változásától.
1.8. közvetlen költségek:
azok – a termék előállítása/szolgáltatás nyújtása
kapcsán, valamint a kereskedelem során felmerült –
költségek, amelyek a termék (kalkulációs egység)
terhére elszámolhatók és a termelés/szolgáltatás és
értékesítés mértékének változásával együtt változnak.
Közvetlen költségnek minősülnek az értékesített
termékek és teljesített szolgáltatások, továbbá a
kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolt
költségei, az áruk beszerzési értéke, valamint a
továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értéke.
1.9. maximális kártérítési időszak: az üzemszünet
becsült elméleti időszaka, amely időszak irányadó a
biztosítási összegek meghatározásánál.
1.10. megnövekedett költségek: az üzemszünettel
összefüggésben a kártérítési időszak alatt indokoltan
és szükségszerűen felmerült azon költségek, amelyek
a bruttó eredmény-, vagy a közvetett jellegű
költségek csökkenésének gazdaságos elkerülését,
vagy e csökkenés gazdaságos minimalizálását
célozzák. Ide tartoznak a károsodott vagyontárgyak
mielőbbi helyreállításának, valamint az üzletmenet
mielőbbi sikeres helyreállításának pluszköltségei.
1.11. nettó árbevétel:
az üzleti évben értékesített, vásárolt és saját
termelésű készletek, valamint a teljesített
szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt,
engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót
nem tartalmazó - ellenértéke.

1.2. bruttó eredmény: a biztosítási összeg
meghatározásakor kétféle módon számítható:
• a nettó árbevétel és a közvetlen
költségek különbsége, vagy
• az egyéb bevétellel csökkentett és egyéb
ráfordítással növelt üzemi (üzleti)
tevékenység eredményének és a
közvetett költségek összege.

1.12. üzleti év: a mindenkor hatályos számviteli
törvényben meghatározott fogalom.

1.3. hitelszolgálati költségek: a biztosítási esemény
bekövetkezte előtt, a biztosított tevékenység
üzemszerű végzése céljából megkötött hitel-vagy
lízingszerződés kártérítési időszakkal időarányos
hitelkamatai, ügyleti kamatai.

1.13. üzemi (üzleti) tevékenység: a biztosítási
szerződésben biztosított (lásd. 4.5. pontot)
termék előállítása
szolgáltatás nyújtása
kereskedelem.

1.4. kártérítési időszak: az üzemszünet tényleges
időszaka, maximum a maximális kártérítési időszak
végéig tart.
1.5. könyvvizsgálói költség: a felmerült üzemszüneti
kár vagy üzemszüneti költség tételes

1.14. üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:
a számviteli rendelkezések alapján a termelést-,
szolgáltatást-, vagy kereskedelmi tevékenységet végző
vállalkozás döntésétől függően - kétféle módon
állapítható meg:
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a)

b)

az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó
árbevételének, az eszközök között
állományba vett saját teljesítmények
értékének, az egyéb bevételeknek, valamint
az üzleti évben elszámolt anyagjellegű
ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások,
értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások
együttes összegének különbözeteként
(összköltség eljárás);
az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó
árbevételének és az értékesítés közvetlen
költségei, az értékesítés közvetett költségei
különbözetének, valamint az egyéb
bevételek és az egyéb ráfordítások
különbözetének összevont értékeként
(forgalmi költség eljárás).

1.15. üzemszünet: a biztosított telephelyen végzett
üzemi (üzleti) tevékenység megszakadása vagy
részleges szünetelése az alapbiztosítási esemény
bekövetkezése miatt. Időtartama a biztosított üzemi
(üzleti) tevékenységre kiható üzemszünetet okozó
alapbiztosítási esemény bekövetkeztének
időpontjától a károsodott vagyontárgyak műszaki
helyreállításáig tart.
1.16. üzemszüneti kár:
• az értékesítés nettó árbevételének
üzemszünet következtében történt
csökkenése miatt bekövetkező
• a bruttó eredménycsökkenés és/vagy
• a megnövekedett költségek
felmerülése.
1.17. üzemszüneti költség:
az értékesítés nettó árbevételének üzemszünet
következtében történt csökkenése miatt felmerülő
közvetett jellegű költségek és
megnövekedett költségek.
1.18. üzemszüneti többletköltségek:
az üzemszünettel összefüggésben a megnövekedett
költségeken felül a üzemi (üzleti) tevékenység
folytatása vagy fenntartása céljából a kártérítési
időszak alatt felmerült további költségek.
2. A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény
(káresemény)
2.1. A kiegészítő üzemszünet-biztosítás – a
szerződő/biztosított választása szerint – az alábbi
biztosítási fedezettel jöhet létre:
a.
b.

üzemszüneti kár biztosítása (bruttó
eredménycsökkenés+ megnövekedett
költségek)
üzemszüneti költségek biztosítása
(közvetett jellegű költségek +
megnövekedett költségek)
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2.2. Mindkét típusú fedezet bővíthető az alábbi
költségfedezetekkel:
•
•

üzemszüneti többletköltségek
biztosítása
könyvvizsgálói költségek biztosítása

2.3. A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
szempontjából biztosítási eseménynek minősül az
alapbiztosítási szerződésben meghatározott és az
üzemszünet-biztosításban nem kizárt biztosítási
esemény bekövetkezése miatt vagy azzal közvetlen
okozati összefüggésben bekövetkezett üzemszünet,
ha
• az alapbiztosítási biztosítási esemény az
alapbiztosítási szerződéssel fedezetbe
vont és az alapbiztosítási szerződésben
meghatározott kockázatviselési helyen
lévő vagyontárgyakban következett be,
és
• az alapbiztosításban meghatározott
biztosítási esemény alapján a biztosító
szolgáltatás teljesítésére köteles,
továbbá
• az üzemszünet miatt a megkötött
üzemszünet-biztosítással fedezetbe
vont üzemszüneti kár vagy üzemszüneti
költség merült fel.
2.4. Az alapbiztosítási események meghatározását az
üzemszünet-biztosítási szerződésben rögzített
alapbiztosítási szerződés különös vagyonbiztosítási
feltételei és kapcsolódó záradékai tartalmazzák.
2.5. Az üzemszünet-biztosítási sorozatkárra minden
esetben az alapbiztosítási szerződés sorozatkárra
vonatkozó rendelkezései irányadók.
2.6. Az általános biztosítási feltételek 7.1.3. b.)
pontjában megfogalmazott kizárás a jelen kiegészítő
biztosítási feltételek alapján létrejött üzemszünetbiztosításra nem vonatkozik.
3. A biztosított
Az üzemszünet-biztosítás kiegészítő jellege miatt a
biztosított minden esetben azonos az alapbiztosítási
szerződés biztosítottjával.
4. A biztosítás tartamára, valamint a
kockázatviselés tartamára vonatkozó szabályok
4.1. A biztosító
• az alapbiztosítási szerződésben
megjelölt kockázatviselési helyen és az
üzemszünet-biztosítás kockázatviselési
ideje alatt bekövetkezett
üzemszünetből eredő, és
• a kártérítési időszakban, de legfeljebb a
maximális kártérítési időszak alatt
keletkezett – a megkötött üzemszünetbiztosítással fedezetbe vont –
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üzemszüneti kárra vagy üzemszüneti
költségre nyújt fedezetet.
4.2. Az üzemszünet-biztosítás kockázatviselésének
kezdete nem lehet korábbi, mint az alapbiztosítási
szerződés kockázatviselésének kezdete.
4.3. Ha az alapbiztosítási szerződés határozott
tartamú, akkor az üzemszünet-biztosítás is csak
határozott tartamú lehet.
4.4. A biztosítási évforduló napja megegyezik az
alapbiztosítási szerződés évfordulójának napjával.
4.5. A biztosítási fedezet a biztosított teljes üzemi
(üzleti) tevékenységére terjed ki, de a felek
megállapodhatnak a biztosított pénzügyileg önálló, az
alapbiztosítási szerződésben megnevezett
elszámolási egységeinek üzemi (üzleti)
tevékenységére vonatkozó fedezetben is.
5. Biztosítható és nem biztosítható költségek
5.1. A jelen kiegészítő feltételek szerint biztosítható
költségek a következők lehetnek:
a)
alkalmazotti alapbérköltségnek a
munkaszerződésben szereplő összege,
b)
fuvardíjak és raktározási költségek, melyek a
biztosított szerződéses kötelezettsége
alapján fizetendők;
c)
a biztosított szerződéses kötelezettsége
alapján fizetendő közüzemi rendelkezésre
állási (alap) díjak, távközlési előfizetési díjak;
d)
a vállalati teljesítménytől független
biztosítási díjak, melyek az alapbiztosítási
esemény bekövetkezte esetén sem
térítendők vissza
e)
kutatás és fejlesztés költségei,
f)
hitelszolgálati költségek,
g)
az éjszakára vagy munkaszüneti napra soron
kívül elrendelt munkavégzés
munkabérköltségei,
h)
azok a fuvardíjak, melyek az üzemszünet
csökkentése érdekében merültek fel azért,
mert az üzemszerű működéshez szükséges
gépek, berendezések áttelepítése és
üzembeállítása miatt vált szükségessé,
ideértve az expressz ki- és beszállítások
költségeit is,
i)
az üzemi (üzleti) tevékenység
helyreállítása és ezt követő újraindítása
céljából ideiglenesen bérelt ingatlan vagy
egyéb tárgyi eszköz – bérleti szerződés
alapján fizetendő – bérleti díja, üzembe
helyezési, üzemeltetési költsége;
j)
a szükséges informatikai, távközlési
infrastruktúra telepítésének, átszerelésének
költségei,
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k)

l)
m)
n)

o)

az üzemi (üzleti) tevékenység folytatására
szolgáló ideiglenes üzem létesítésével,
üzembe helyezésével, üzemeltetésével
összefüggő költségek,
az üzemi (üzleti) tevékenység
bérmunkába, alvállalkozásba történő
kihelyezésével összefüggő költségek,
a telephelyen kívüli értékesítéssel, az üzleti
partnerek értesítésével, (ideértve
reklámköltségeket is) összefüggő költségek
egyéb, az üzemi (üzleti) tevékenység
sajátosságából fakadó, az üzemszüneti kár
vagy üzemszüneti költség csökkentével
összefüggő költségek
könyvvizsgálói költségek.

A jelen rendelkezés a)-f) pontjaiban felsoroltak a
közvetett jellegű költségek-, a g)-j) pontokban
felsoroltak a megnövekedett költségek-, míg a k)-n)
pontokban felsoroltak az üzemszüneti
többletköltségek közé sorolhatók.
5.2. A jelen kiegészítő feltételek alapján nem
téríthető költségek az alábbiak:
a)
alkalmazotti bérköltségnek az alapbéren
felüli és/vagy munkaszerződésben nem
rögzített összege, ideértve pl. prémiumok,
jutalmak, végkielégítések, és egyéb
munkabéren felüli juttatások (cafeteria,
természetbeni juttatások);
b)
forgalomtól függő biztosítási díjak,
licencdíjak, feltalálói díjak;
c)
az üzemanyag- és energiadíjak, amennyiben
nem az üzemi (üzleti) tevékenység
helyreállításához szükségesek;
d)
a küldemények díjmentesítési költségei;
e)
egyéb, a termeléssel, szolgáltatás nyújtással
és/vagy kereskedelemmel össze nem függő
bevételek és költségek, pénzügyi bevételek
és ráfordítások, rendkívüli bevételek és
ráfordítások, különös tekintettel a tőke-,
spekulációs és ingatlanügyletekből származó
nyereségekre és költségekre,
f)
bármilyen adónem, valamint vagyon után
fizetendő rendkívüli adó és illeték.
6. Biztosítási összegre vonatkozó speciális
rendelkezések
6.1. A jelen kiegészítő biztosítási feltételek
vonatkozásában az általános biztosítási feltételek
biztosítási összegre és annak meghatározására
vonatkozó rendelkezései az alábbi eltérésekkel
alkalmazhatók.
6.2. A szerződő félnek/biztosítottnak a üzembiztosítás
választott fedezeti körébe tartozó – biztosítható üzemszüneti kárra vagy üzemszüneti költségre
vonatkozó biztosítási összegeket az utolsó lezárt
üzleti év 12 hónapjának tényadatai alapján, - a nettó
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árbevétel időarányosan várható változásának
figyelembevételével - becsléssel kell meghatároznia
a bruttó eredmény csökkenésére, és/
vagy
a közvetett jellegű költségekre
vonatkozóan.
6.3. Amennyiben a biztosított nem tervez nyereséget,
akkor kizárólag a közvetett jellegű költségekre
vonatkozóan kell biztosítási összeget meghatároznia.
6.4. A megnövekedett költségekre vonatkozóan
önálló biztosítási összeg nem jelölhető meg, ezek a
költségek a választott biztosítási fedezettől függően a
6.2. pontban megjelölt biztosítási összegen belül
értendők.
6.5. A könyvvizsgálói költségekre és az üzemszüneti
többletköltségekre külön-külön vonatkozó önálló
biztosítási összeg - a választott üzemszünet-biztosítási
fedezettől függően – a 6.2. pontban megjelölt
biztosítási összegeknek a biztosítási szerződésben
meghatározott százaléka.
6.6. Valamennyi biztosítási összeget a maximális
kártérítési időszakra kell meghatározni akként, hogy a
biztosítási szerződés tartalmazza a tárgyi üzleti év
tizenkét (12) hónapjára vonatkozó számítást is.
6.7. Ha a kockázatviselés időszakában a biztosított
vagy annak megbízottja az árukat, szolgáltatásokat a
biztosított telephelyén kívül levő helyen értékesíti,
illetve nyújtja, az ezért fizetendő vagy fizetett összeget
a netto árbevételnél figyelembe kell venni.
6.8. A biztosítási összegek értékkövetésére az éves
adatközlés szabályai irányadók.
7. A biztosítási díj alapja
7.1. A felek eltérő megállapodásának hiányában a
biztosítási díj megállapításának alapja a választott
biztosítási fedezetbe tartozó biztosítási összegeknek
matematikai összege.
7.2. A biztosítási díj megállapítása az alapbiztosítási
szerződésben szabályozottaktól eltérően lehet:
a)
elszámolásos rendszerű
b)
nem elszámolásos rendszerű.
Mindkét esetben meghatározható minimumdíj
fizetési kötelezettség.
8. Biztosítással nem fedezett károk, kizárások
8.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll
fenn, ha
a)
az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti
költség nem az alapbiztosítási esemény
következménye; vagy
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b)

c)

d)
e)

az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti
költség az üzemszünet-biztosítási
szerződésben kizárt alapbiztosítási esemény
következménye; vagy
az üzemszüneti kár vagy az üzemszüneti
költség az alapbiztosítási szerződésben
meghatározott önrészesedés alatti kár
következménye;
az alapbiztosítási szerződés fedezete nem
terjed ki az alapbiztosítási esemény kapcsán
károsodott vagyontárgy(ak)ra,
a biztosított a műszaki helyreállítás
megkezdését elmulasztja (pld. sztrájk,
pénzhiány miatt).

8.2 Az általános biztosítási feltételekben, valamint
az alapbiztosítási szerződés különös biztosítási
feltételeiben és kapcsolódó záradékaiban szereplő
kizárásokon túl – a felek eltérő megállapodásának
hiányában - a biztosító nem téríti meg azokat az
üzemszüneti károkat vagy üzemszüneti
költségeket, amelyek:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

a kockázatviselési hely
megközelíthetetlensége miatt merültek fel,
a károsodott vagyontárgyak
helyreállításának, utánpótlásának
késedelmessége vagy nem az eredeti
állapotnak megfelelően történt helyreállítása
miatt keletkeztek;
pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk,
okmány, okirat, üzleti könyv, terv, rajz,
számla, egyéb irat, program, szoftver,
adathordozó megsemmisülése,
eltulajdonítása, elveszése, hiánya vagy
megrongálódása miatt keletkeztek;
a maximális kártérítési időszakon túl
merülnek fel,
a földrengés miatti üzemszünetből erednek
az üzemszünetből eredő piacvesztés miatt
keletkeztek,
az üzemszünetből eredő kedvezmények,
támogatások elvesztéséből adódtak
alapbiztosítási szerződésben biztosított
telephely 300 méteres körzetén túl található
földfeletti átviteli és elosztó rendszerek
szabad vezetékeinek, berendezéseinek
meghibásodása miatt bekövetkezett
üzemszünet következményei.

9. Önrészesedés
9.1. Az általános biztosítási feltételektől eltérően a
szerződő fél/biztosított a biztosítási eseményenkénti
önrészesedés mértékét
önrészesedési időszakkal és/vagy
összegszerűen határozhatja meg .
9.2. A biztosító az üzemszünet-biztosítási
szerződésben önrészesedési időszakkal és/vagy
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összegszerűen meghatározott önrészesedést a kárból
vonja le.
9.3. Az önrészesedési időszak a kártérítési
időszakon belül naptári napokban meghatározott
időtartam.
A biztosító az önrészesedés összegét úgy határozza
meg, hogy az egy napra jutó kártérítési összeget
megszorozza az önrészesedési időszak napjainak
számával.
10. A biztosított közlési és változás-bejelentési
kötelezettségére vonatkozó különös szabályok
10.1. A biztosított a közlési és változás-bejelentési
kötelezettsége körében az általános biztosítási
feltételek 9. pontjában meghatározottak szerint
köteles eljárni.
10.2. A biztosított a biztosítási szerződés megkötése
előtt, de legkésőbb a biztosítási ajánlat megtételével
egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy eredmény
kimutatását forgalmi költség eljárással vagy
összköltség eljárással készíti.
10.3. A változás-bejelentési kötelezettség alá tartozik
– az általános biztosítási feltételek 9.2.2 pontjában
meghatározottak mellett – a kockázatviselés helyén
a)
b)

c)

a műszakszám változása;
bármely, az üzemszünet-biztosításra
vonatkozó biztosítási összeg alapjául
szolgáló érték tíz (10) százalékot meghaladó
változása a biztosítási időszak alatt a nem
elszámolásos rendszerű biztosítás esetén;
az alapbiztosítási szerződéssel fedezetbe
vont vagyontárgyakra és/vagy az
alapbiztosítási szerződéshez kapcsolódó
üzemszüneti kockázatra vonatkozóan
további biztosítási szerződés megkötése.

10.4. A közlési- és változás-bejelentési kötelezettség
elmulasztásának a következményeire az általános
biztosítási feltételek 9.3 pontjában leírtak az
irányadók.
11. A biztosítási esemény (káresemény)
bejelentésének különös szabályai
A káresemény bejelentésére vonatkozóan az általános
biztosítási feltételek 11. pontjában rögzített
rendelkezések az irányadók, az alábbi eltérésekkel:
11.1. A káresemény bejelentése
11.1.1. A biztosított köteles az alapbiztosítási
esemény bejelentésével egy időben, de legkésőbb
annak felmérése megkezdésekor a biztosítóval írásban
közölni, hogy üzemszünet bekövetkezése várható,
illetve üzemszünet következett be.
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11.1.2. Az üzemszüneti biztosítási esemény (lásd a
2.3. pontot) bekövetkezését követő kárbejelentéskor
az - általános biztosítási feltételekben
meghatározottakon túlmenően – az üzemszünetbiztosítási szerződésben meghatározott fedezettől
függően közölni kell
• üzemszüneti kár vagy üzemszüneti
költség típusát, várható összegét,
• a kártérítési időszak várható tartamát,
• a tervezett kárenyhítő intézkedéseket,
• a kárenyhítési programra vonatkozó
intézkedési tervet,
• az alternatív, átirányított termelést,
• a szerződés- és szállítás átütemezést,
• a költségcsökkentés lehetséges módját
• az alapbiztosítási eseményt megelőző
rendelés állomány adatait,
• az érvényben lévő megbízási/szállítási
szerződések adatait,
• a könyvvizsgálói jelentés adatait,
valamint
• a tervezett üzemi (üzleti) eredmény
adatait a tárgyi üzleti évre vonatkozóan.
11.2. A kárigény érvényesítése
11.2.1. A biztosított legkésőbb a kárbejelentést követő
harminc (30) napon belül köteles könyvvizsgáló által
hitelesítetten részletezni a biztosított fedezettől
függően az üzemszüneti kárt vagy az üzemszüneti
költséget az alábbiak szerint:
a)
a számvitelről szóló, mindenkor hatályos
törvény szerinti tagolású eredménykimutatást (vagy eredmény-levezetést) a
maximális kártérítési időszakra vonatkozó
várható adatokkal;
b)
kimutatást a biztosított azon gazdaságos
ráfordításairól, amelyek a maximális
kártérítési időszak alatt az üzemszünethez
vezető alapbiztosítási esemény
következtében merülhetnek fel;
c)
a kárenyhítési programra vonatkozó,
dokumentumokkal alátámasztott
kimutatást.
Az eredmény-kimutatásnak (vagy eredménylevezetésnek) a fenti adatokat legalább havi
bontásban kell tartalmaznia.
11.2.2. A biztosított köteles üzleti könyveit, eredménykimutatásait, egyéb üzleti dokumentumait a
számvitelről szóló, mindenkor hatályos törvényben
előírt időtartam alatt, de legalább öt (5) évig
megőrizni, és olyan helyen és módon tárolni, hogy ne
semmisüljenek meg.
12. A biztosító szolgáltatásának különös szabályai
Az általános biztosítási feltételek 12. pontjának a
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései az alábbi
eltérésekkel alkalmazhatók:
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12.1. Üzemszünet-biztosítási esemény (lásd a 2.3.
pontot) bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási
szerződésben megjelölt biztosítási fedezettől függően,
a biztosítási szerződésben meghatározott
biztosítási összegek figyelembevételével a
felmerült
a)
üzemszüneti kárt, vagy
b)
üzemszüneti költséget,
téríti meg az önrészesedés összegével csökkentve.
12.2. Az üzemszüneti többletköltség és a
könyvvizsgálói költségek az ezekre megjelölt önálló
biztosítási összegeken belül téríthetők meg.
12.3. Az üzemszünet tartamát csökkentő
megnövekedett költségek – a biztosítóval előzetesen
egyeztetve - olyan mértékben térülnek, amilyen
mértékben e költségek ráfordítása - a választott
fedezettől függően - a bruttó eredmény csökkenés
elkerülését eredményezi, vagy a felmerült közvetett
jellegű költségeket csökkenti.
12.4. A biztosító nem téríti meg az alapbiztosítási
esemény kapcsán, az alapbiztosítási szerződéssel
fedezetbe vont vagyontárgyak normál helyreállítása
érdekében felmerült költségeket, melyek az
alapbiztosítási szerződés alapján megtérülnek.
12.5. Az alkalmazotti bér címén a biztosító az
alapbiztosítási esemény bekövetkezte előtt már
alkalmazásban lévő munkavállalók részére, az
érvényes munkaszerződésük alapján kifizetett
munkabért téríti meg.
12.6. könyvvizsgálói költség címén a biztosító
kizárólag az előzetes jóváhagyásával kiválasztott, és a
biztosított által megbízott könyvvizsgáló azon, a
biztosítóval előzetesen egyeztetett költségeit téríti
meg, melyek - a választott fedezettől függően - az
üzemszüneti kár vagy üzemszüneti költség tételes
megállapítása érdekében merültek fel. A
könyvvizsgáló e költségeit számlával kell igazolni és az
erre megjelölt önálló biztosítási összeg terhére kell
teljesíteni (lásd. 6.2. pont).
12.7. A biztosítottat terhelő kamatfizetési
kötelezettség mértékét (hitelszolgálati költségek) az
alapbiztosítási esemény bekövetkezte előtt
megkötött, és ezen időpontban is érvényes hitel-, vagy
lízingszerződés alapján állapítja meg a biztosító.
12.8. A felmerült az üzemszüneti kár vagy az
üzemszüneti költség összegét a biztosítottnak kell
bizonyítania és egyúttal figyelembe kell vennie az
üzletmenetére kiható konkrét gazdasági változások
hatását is.
12.9. Az üzemszüneti kár megállapítása során nem
vehetők figyelembe a biztosított üzemi (üzleti)
tevékenységével nem közvetlen összefüggésben álló
bevételek és ráfordítások, így különösen
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•

•

•

pénzügyi műveletek eredménye (pld.
ingatlan értékesítés, értékpapír eladás,
egyéb tőkepiaci vagy spekulációs
ügyletekből származó bevételek, illetve
ehhez kapcsolódó ráfordítások),
egyéb bevétel, vagy ráfordítás, amelyek
nem közvetlenül az üzemszerű
működést szolgálják (kötbér, késedelmi
kamat, kártérítés, bírság, egyéb büntető
jellegű költség, perköltség, licenc díjak,
adók, illetékek)
a biztosított érdekkörén kívül eső
körülmények.

12.10. Az üzemszüneti kár megállapítása során az
alapbiztosítási esemény folytán megtakarított
költségeket le kell vonni a kár összegéből.
12.11. Az általános biztosítási feltételek 12.5.5.
pontjában rögzített alulbiztosítási szabály – a
maximális kártérítési időszakra tekintettel - módosul
az alábbiak szerint:
A biztosító az üzemszüneti kárt az alábbi esetekben
olyan arányban téríti meg, ahogy a bruttó eredmény
csökkenése az erre vonatkozóan megállapított
biztosítási összeghez aránylik:
• a biztosítás nem elszámolásos
rendszerű, és a maximális kártérítési
időszakra vonatkozó biztosítási összeg a
brutto eredmény csökkenésénél 10%-ot
meghaladóan alacsonyabb;
• a biztosítás elszámolásos rendszerű, és a
maximális kártérítési időszakra
vonatkozó biztosítási összeg a brutto
eredmény csökkenésénél 25%-ot
meghaladóan alacsonyabb.
12.12. Amennyiben az üzemszünet- biztosítási
szerződés a bérleti díj kiesésére is fedezetet nyújt, a
biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az
alapbiztosítási esemény bekövetkezte előtt
megkötött, cégszerűen aláírt, érvényes bérleti
szerződéssel bérbe adott ingatlannal kapcsolatos
üzemszüneti kárra/vagy üzemszüneti költségre
vonatkozik.
12.13. Az üzemszüneti kár megállapításánál
figyelembe kell venni az üzletmenet változásait az
üzleti tervhez képest, a trendeket, az üzletmenetet
befolyásoló különleges tényezőket; valamint
mindazokat a körülményeket, amelyek az üzem
menetét és nyereségét a kártérítési időszak alatt
kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolták volna, ha
az alapbiztosítási esemény nem következett volna be.
Ezek a körülmények az alábbiak lehetnek:
a)
a biztosított üzemi/üzleti tevékenységének
szezonális, vagy egyéb okból eredő
tendenciózus ingadozásai,
b)
a biztosított által az üzletmenetet érintő
előzetesen tervezett műszaki és pénzügyi
változtatások,
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c)
d)
e)

a gazdasági és piaci helyzet,
a különleges üzleti és műszaki újítások,
az értékesítési kilátások.

13. A biztosító mentesülésének különös szabályai
13.1. Ha a biztosító részben vagy teljesen mentesül az
alapbiztosítási szerződés szerint, akkor legalább olyan
arányban mentesül az üzemszünet-biztosítási
szerződés alapján fennálló szolgáltatási kötelezettsége
alól is.
13.2. Ha a biztosítottnak lehetősége lett volna
üzemszünetből eredő kárának mérséklésére, de ezen
intézkedések megtételét szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul elmulasztotta, a biztosító mentesül a
mulasztásból eredő kár megtérítése alól.
13.3. A jelen kiegészítő feltételek 11.2.2. pontjában
előírt kötelezettség megszegése a biztosító
mentesülését eredményezi, ha a kötelezettség nem
teljesítése miatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak.
14. A biztosítási szerződés megszűnésének különös
szabályai
Az általános biztosítási feltételekben foglalt esetek
mellett az üzemszünet-biztosítási szerződés az alábbi
speciális esetekben is megszűnik:
14.1. az alapbiztosítási szerződés megszűnése esetén
az alapbiztosítási szerződés megszűnésével
egyidejűleg,
14.2. ha a szerződő fél vagy a biztosító a határozatlan
időre kötött üzemszünet-biztosítási szerződést az
alapbiztosítási szerződéstől függetlenül felmondja az
általános biztosítási feltételekben foglaltak szerint.
15. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
A jelen különös biztosítási feltételek átdolgozását a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerint módosított általános biztosítási feltételek új
hivatkozásaihoz igazítás indokolta. A fedezetben nem
történt módosítás.
Allianz Hungária Zrt.
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Allianz Gépvédelem
Géptörés-biztosítás
Vagyonbiztosítások

Különös biztosítási feltételek

8) túlhevülés (a hőnek, lángnak kitett
berendezések kivételével),
9) a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
10) az elektromos energia közvetlen hatása,
úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban
az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy
túlfeszültség miatt következtek be),
11) a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági
berendezések meghibásodása,
12) leesés, lökés, ütközés,
13) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
14) idegen tárgyak általi akadályoztatás,
15) hibás munkavégzés, mint pl. a gépet
üzemeltető
dolgozó
figyelmetlensége,
szakmai tévedése, a vonatkozó előírások be
nem tartása.

A jelen különös biztosítási feltételek azokat a
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz
Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a
szerződő fél között az Általános biztosítási feltételekvagyonbiztosítások (a továbbiakban: általános
biztosítási feltételek), és jelen különös biztosítási
feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre
alkalmazni kell.
1. A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény
1.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben
meghatározott kockázatviselési helyeken lévő
biztosított vagyontárgyakban bekövetkező biztosítási
eseményekre vonatkozik.
1.2. A biztosító jelen feltételek szerinti
kockázatviselése
kizárólag
a
biztosítási
szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen
üzembe helyezett vagyontárgyakra terjed ki,
függetlenül attól, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezésének időpontjában működtek, vagy
leállított állapotban voltak.
A jelen feltételek szerint üzembehelyezettnek az a
biztosított vagyontárgy minősül, amely az eredményes
próbaüzem befejezését követően normál üzemi
működésre alkalmas állapotban van.
1.3. A jelen különös biztosítási feltételek szerint
biztosítási eseménynek – géptörésnek – minősül a
biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen - előre
nem látható okból, véletlenül, váratlanul, belső
és/vagy külső erőhatás miatt, illetve elektronikus
egységek esetén kizárólag külső erőhatás miatt –
bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a
biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes
működésképtelenségét okozza.
1.4. A jelen különös biztosítási feltételek szerint a
törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó
alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai
károsodások
is
törésés
repedéskárnak
minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás,
(ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.
1.5. Géptörés-biztosítási eseménynek kizárólag az
minősül, ha a kár oka:
1) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
2) rázkódás
(rezonancia),
alkatrészek,
részegységek kilazulása,
3) hibás beállítás vagy szabályozás,
4) nem megfelelő elhelyezés, telepítés,
5) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés
kimaradása,
6) a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,
7) kazánvízhiány miatti törés, repedés,
deformálódás,
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2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek és a
nem biztosított vagyontárgyak
2.1. Biztosítható vagyontárgyak
2.1.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított
vagyontárgyak
a
biztosított
nyilvántartásában kimutatott és a szerződő fél által
egyedi azonosításra alkalmas módon vagy
vagyoncsoportonként meghatározott, a biztosítási
szerződésben egyedileg, vagy vagyoncsoportonként
biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak.
2.1.2. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg
akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben
a teljes vagyoncsoport biztosítva van.
2.1.3. A biztosítható vagyontárgyak a jelen különös
biztosítási feltételek alapján az alábbiak:
a)
b)
c)

erő- és munkagépek,
erőművi berendezések,
egyéb gépek, berendezések,

a beépített szabályozó és vezérlő berendezéseikkel
együtt.
2.1.4. Jelen feltétel alkalmazásában gép minden olyan
eszköz, amely az energia átalakítására vagy munka
végzésére szolgál és működése mechanikai elvre
vezethető vissza.
2.1.5. A biztosított gépek működéséhez szükséges
gépalapok kizárólag akkor biztosítottak, ha a
szerződésben külön biztosítási összeggel kerülnek
megjelölésre.
A jelen különös feltételekben
gépalapnak minősül a gép üzemelésével járó jelentős
dinamikus hatások elvezetésére szolgáló épített vagy
szerelt alaptest.
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károk helyreállítási költségei, ha ezek a
jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak
A jelen különös biztosítási feltételek alapján nem
biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

számítógépek és egyéb elektronikus
berendezések,
kivéve
a
biztosított
vagyontárgyak részét képező, beépített
szabályozó és vezérlő berendezések,
légi járművek, vízi járművek,
közúti
forgalmi
engedéllyel
és
rendszámmal rendelkező személy- és
teherszállító járművek,
föld
alatti
gépek,
mélyművelésű
bányagépek,
mélykút szivattyúk,
kötött pályás járművek,
műszaki elhasználódás vagy avultság
miatt a termelésből (üzemeltetésből)
kivont gépek,
szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és
fényezőszerszámok),
gyártóeszközök,
öntőformák, öntőminták és öntőüstök,
a hajtó- és tüzelőanyagok, üzemi és
segédanyagok (pl.kenő-, és hűtőanyagok),
vegyszerek,
valamint egyéb, az
üzemeltetéssel össze nem függő anyagok,
elektromos, elektronikus egységek részét
képező elektron- és elektronsugárcsövek,
lámpák.
készletként nyilvántartott vagyontárgyak.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a
biztosítási szerződésben a költségekre biztosítási
összeg került meghatározásra.
3. A biztosítási összeg különös szabályai
3. 1. Ha a biztosított egy vagyoncsoporton belül eltérő
értékelési
módokat
alkalmaz,
az
érintett
vagyoncsoportot
vagyontárgyanként
tételesen
részleteznie kell, azonosítható módon feltüntetve az
egyes vagyontárgyak biztosítási összegét és a
vagyontárgyak értékelésének módját.
3. 2. Egyedi azonosításra alkalmas módon, külön
biztosítási összeggel megjelölt gépek biztosítása
esetén a biztosítási összegeket gépenként tételesen
fel kell sorolni, feltüntetve a vagyontárgyak
értékelésének módját.
3. 3. A szerződő félnek a költségekre vonatkozó
biztosítási összeget egy összegben kell megadnia a
biztosítónak.
4. A biztosítással nem fedezett károk (kizárások)
4.1. Az általános biztosítási feltételekben
részletezett kizárásokon túl, nem minősül
biztosítási káreseménynek, ha a kár oka
a)

tűz,
robbanás
és
összeroppanás,
villámcsapás, vízvezetéktörésből eredő
vízkár, technológiai csővezetékek törése,
vihar,
árvíz,
belvíz,
felhőszakadás,
földmozgás (földcsuszamlás, föld- és
kőomlás, ismeretlen üregek beomlása),
jégverés és hónyomás, földrengés, légi
járművek rázuhanása és ismeretlen földi
járművek által okozott rongálási károk,
továbbá
épületek
összeomlása,
megsüllyedése, megdőlése, valamint a
fenti eseményeket követő tűzoltás,
romeltakarítás, lebontás és szétszerelés,
azonkívül lopás, betöréses lopás és rablás,
eltűnés eredményezte hiány. A robbanás
fogalmába nem tartozik bele – így nem
minősül
kizárásnak
–
a
turbinák,
kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus
hengerek,
lendkerekek,
centrifugák,
transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók
törése.

b)

az üzemelés folyamatosan fennálló
hatásainak
következményei,
pl.
vízkőlerakódás, szennyeződés, korrózió
vagy kopás, kavitáció, festett vagy csiszolt
felületek karcolódása,

c)

fokozatosan
kialakuló
deformálódás,
hasadás, törés, repedés, réteges elválás,

2.3. Biztosítható költségek
Az általános biztosítási feltételek – vagyonbiztosítások
5. pontja szerint a szerződő fél a biztosítási összeg
megjelölésével a biztosítási események folytán a
biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal
összefüggésben
indokoltan
felmerülő
alábbi
költségeket biztosíthatja:
a)
mentési, oltási költségek,
b)
bontási, maradványeltávolítási költségek, a
veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és
megsemmisítési költségeinek kivételével,
c)
szakértői költségek, amennyiben a szakértő
megbízásához a biztosító előzetesen, írásban
hozzájárult,
d)
a károk súlyosbodásának megakadályozását
vagy
hatásának
enyhítését
szolgáló
intézkedések
következtében
felmerült
költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy
elszállításával,
ideiglenes
fedéssel,
dúcolással,
állványozással,
ideiglenes
közműlétesítéssel, továbbá a szükséges
kényszer-kitelepítéssel vagy a megmentett
vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel
összefüggésben merülnek fel,
e)
a mentés, bontás, maradványeltávolítás
során
a
közművekben,
közüzemi
berendezésekben, közutakban keletkező
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felhólyagosodás,
illetve
a
hibás
csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba.
4.2. Az általános biztosítási feltételekben foglaltak
kizárásokon túlmenően, a biztosítási fedezet nem
terjed ki azokra a károkra, amelyek
a)

b)

c)

a gép
• próbaüzeme,
• szándékos túlterhelése,
• biztonsági
határt
meghaladó
próbanyomása, próbaterhelése,
• szállítása (kivéve a kockázatviselési
helyen belül, a gép karbantartása vagy
áthelyezése érdekében megvalósuló
átszállítást) ,
• szét- ill. összeszerelése (kivéve a
kockázatviselési helyen elvégezhető
rendszeres karbantartással összefüggő
szét- ill. összeszerelést),
során keletkeztek,
szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszolóés
fényezőszerszámokban),
gyártóeszközökben,
öntőformákban,
öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá
az
alapgépre
fel
nem
szerelt
alkatrészekben
és
tartozékokban,
csomagolóanyagokban keletkeztek,
a
sűrűn
cserélendő,
és/vagy
használatukkal összefüggésben, vagy
természetükből
adódóan
fokozott
mértékben elhasználódó alkatrészekben,
részegységekben (pl. porlasztófúvókák,
sajtolóformák (formázófelületek), hő- és
tűzálló falazatok,hőálló bélelések, törő
szerszámok,
meghajtó
szíjak,
meghajtóláncok,
szállítószalagok
hevedere és gördülő elemei, lánctalpak,
összekötő kábelek, nem fémből készült
alkatrészek, tömlők, tömítések, szűrők,
sziták) keletkeztek, amennyiben a kár
kizárólag
ezekre
a
részekre,
vagyontárgyakra korlátozódik.

d)

kizárólag a gépalapokban, nem a
biztosított gépet ért kárral összefüggésben
keletkeztek,

e)

a biztosított vagyontárgy károsodása
nélkül,
kizárólag
a
biztosított
vagyontárgynak
a
védelmi
rendszerelemeiben,
biztonsági
berendezésében, a rendszerelem /
biztonsági
berendezés
műszaki
feladatainak
rendeltetésszerű
teljesítésével összefüggésben keletkeztek,
és csak arra korlátozódtak,
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f)

törés és repedés nélküli meghibásodásból,
működési
zavarból,
működésképtelenségből erednek,

g)

számítógépes
nyilvántartásokban
adatállományban,
keletkeztek,

h)

a biztosított vagyontárgyakból (azok
tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezetékhálózataiból,
szerelvényeiből,
a
konténerekből, kohókból, kemencékből,
üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk,
termékek (készletek) veszteségeként
keletkeztek,

i)

az elektronikus egységekben túlfeszültség
miatt keletkeztek,

j)

gumiabroncsokban,
keletkeztek.

vagy

egyéb
tárolt
információkban

szélvédő

üvegben

4.3. Jelen különös biztosítási feltételek alapján sem
térülnek meg azon károk, amelyek a forgalmi
rendszámmal ellátott gépek közúti forgalomban
való részvétele során keletkeztek.
4.4. Az általános biztosítási feltételekben felsorolt
kizárásokon túl, a biztosító nem téríti meg azokat a
károkat, amelyek a nem biztosított-, vagy a
biztosítási
fedezet
alá
nem
vonható
vagyontárgyakban (2.2. pont) keletkeztek.

5. A biztosító szolgáltatása és a szolgáltatás
korlátozása
5.1. A sűrűn cserélendő, és/vagy használatukkal
összefüggésben, vagy természetükből adódóan
fokozott mértékben elhasználódó alkatrészek,
részegységek kárait, - amennyiben a kár nem
kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik- , a
biztosító a műszaki avulás figyelembe vételével
téríti meg.
5.2. Az 5.1. pont alkalmazásában az avulás
mértékében a felek a kárrendezés során állapodnak
meg, de mértéke legalább az új értékből számított
éves 25%. Az avultatás az első üzembehelyezés, vagy a
nevezett részegység újra történő cseréjének
időpontjától érvényes, maximális mértéke az új érték
75%-a lehet.
6.

A biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

6.1. Az általános biztosítási feltételek közlési és
változás-bejelentési
kötelezettségre
vonatkozó
rendelkezései az alábbi kiegészítéssel érvényesek.
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6.2. A felek a jelen különös feltételek alkalmazásában
az alábbi körülményeket is lényeges körülménynek
tekintik:
A biztosított berendezések
- üzemmenetében,
- üzemi körülményeiben,
- karbantartásában,
- hasznosításának módjában,
- műszaki állapotában
történt lényeges változás.
7. A kármegelőzés kiegészítő előírásai
7.1. Az általános biztosítási feltételekben elírtakon
túlmenően a szerződő/biztosított köteles a
biztosított berendezésekre érvényes gyártói előírások
szerinti rendszeres időszaki karbantartási feladatok
elvégzésére az előírások szerint meghatározott
karbantartási
periódusok
(előírt
üzemóra)
figyelembevételével.
7.2.
Az
üzemidős
berendezések
időszaki
karbantartásai akkor tekinthetők teljesítettnek,
amennyiben dokumentáltan igazolt a karbantartások
gyártói/kivitelezői
előírások
szerinti
műszaki
tartalommal történt megvalósítása. Ezt a tényt a
szerződő és a biztosított a változás bejelentési
kötelezettségei körében köteles a biztosítóval közölni.
8. A mentesülés különös szabályai
Az általános biztosítási feltételekben elírtakon
túlmenően a biztosító mentesül szolgáltatási
kötelezettsége alól, ha
a) a biztosítási szerződés megkötésekor meglévő
hiba, hiányosság állapítható meg, melynek
fennállása
- a szerződő fél, vagy
- a biztosított, vagy
a biztosított
operatív irányítási vezetői
munkakört betöltő alkalmazottja, vagy
- a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt
járó munkakört betöltő alkalmazottja számára
ismert volt, vagy a tőle elvárható gondosság esetén
tudnia kellett volna róla,
b) megállapítható a karbantartás hiánya, vagy a
nem szakszerű karbantartás megtörténte.

9. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
9.1. A biztosítás tárgyának pontosítása valósult meg. A
géptörés kockázat vállalható terjedelme kizárólag a
kockázatviselési helyen a normál üzemi működésben
alkalmazott vagyontárgyakra vonatkozik.
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9.2.Megfogalmazást nyert, hogy a biztosítható
vagyontárgyakkal együtt biztosítottak az azokba
beépített szabályozó és vezérlő berendezések is.
9.3 Hiánypótló szabályozásként bekerült a feltételbe
az a rendelkezés, hogy a gépalapokra a géptörés
fedezet kizárólag akkor terjed ki, ha a gépalapra önálló
biztosítási összeget tartalmaz a szerződés.
Párhuzamosan megjelent a kizárások között a
kizárólag gépalapokban, nem a biztosított gépet ért
kárral összefüggésben keletkezett károk kizárása.
9.4. A biztosítható vagyontárgyak közül kikerültek:
- szállítóeszközök,
- forgalmi rendszám nélküli járművek,
- munkagépként működő, forgalmi rendszámmal
ellátott járművek,
- mezőgazdasági vontatók és önjáró vagy vontatott
munkagépek,
- különleges felépítményű gépjárművek.
9.5.
A nem biztosítható vagyontárgyak közé
bekerültek:
a) a közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal
rendelkező teherszállító járművek,
b) a föld alatti gépek, mélyművelésű bányagépek,
c) a mélykút szivattyúk,
d)a hajtó és tüzelőanyagok,vegyszerek és egyéb, az
üzemeltetéssel össze nem függő anyagok,
e) üzemi- és segédanyagok (pl. kenő-,
hűtőanyagok),
f) a készletként nyilvántartott vagyontárgyak.
9.6. A kizárások között példálódzó jelleggel
szerepelnek a folyamatos használat hatásaként
megjelölt vízkőlerakódás, szennyeződés, korrózió
vagy kopás, kavitáció, festett vagy csiszolt felületek
karcolódása.
9.7. Új kockázatkizárásként jelent meg
- a gép szét- ill. összeszerelése (kivéve
kockázatviselési helyen elvégezhető rendszeres
karbantartással összefüggő szét- ill. összeszerelést)
során keletkezett kár,
- az elektronikus egységekben túlfeszültség miatt
keletkezett károk,
- gumiabroncsokban, szélvédő üvegben keletkezett
károk
kizárása.
9.8. A sűrűn cserélendő, és/vagy használatukkal
összefüggésben, vagy természetükből adódóan
fokozott mértékben elhasználódó alkatrészek,
részegységek kárait illetően a vonatkozó kizárás
példálódzó
felsorolása
kiegészült
a
törő
szerszámokkal, és a lánctalpakkal.
Egyidejűleg ebből a kizárásból kikerült a védőrácsok,
burkolatok, fogaskerekek, gumiabroncsok felsorolása.
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Egyúttal ehhez a kizáráshoz kapcsolódva a felsorolt
részegységek kárainak térítésére – kizárólag abban az
esetben, ha együtt sérült a géppel – géptörési speciális
avultatási szabály alkalmazásával kerülhet sor. A
szabály - egyezően a záradéki szabályozásokkal - a
különös feltétel 5. pontjában új rendelkezésként jelent
meg:
A sűrűn cserélendő, és/vagy használatukkal
összefüggésben, vagy természetükből adódóan
fokozott mértékben elhasználódó alkatrészek,
részegységek káraira vonatkozó avulás mértékében a
felek a kárrendezés során állapodnak meg, de mértéke
legalább az új értékből számított éves 25%. Az
avultatás az első üzembehelyezés, vagy a nevezett
részegység újra történő cseréjének időpontjától
érvényes, maximális mértéke az új érték 75%-a lehet.
9.9. Az eddigiekben kizárásként szabályozott emberi
mulasztásra visszavezethető kizárásokat (lásd 7. pont)
a jövőben a biztosító mentesülési okként kezeli:
a) a biztosítási szerződés megkötésekor meglévő
hiba, hiányosság állapítható meg, melynek
fennállása
- a szerződő fél, vagy
- a biztosított, vagy
a biztosított
operatív irányítási vezetői
munkakört betöltő alkalmazottja, vagy
- a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt
járó munkakört betöltő alkalmazottja számára
ismert volt, vagy a tőle elvárható gondosság esetén
tudnia kellett volna róla,
b) megállapítható a karbantartás hiánya, vagy a
nem szakszerű karbantartás megtörténte.
9.10. A géptörés biztosítás speciális technikai
kockázati jellege miatt a kármegelőzésre vonatkozó
szabályokban kiemelt hangsúlyt kapott a karbantartási
kötelezettség részletes előírása.
9.11. A záradéki feltételek közül a hőnek, lángnak
kitett berendezések biztosítási fedezetének és a
szállítószalagok és meghajtóláncok biztosítási
fedezetének avultatási szabálya módosult a különös
feltétel 5. pontjában előírtakkal egyező mértékben,
továbbá új záradékként bevezetésre kerültek az
alábbiak:
- a biztosított vagyontárgy karbantartása,
- a füstgáz és hőcserélő rendszerek elemei ,
- a belső égésű motorok
- a szélerőművek
speciális szabályozása.
Allianz Hungária Zrt.
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