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MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS
VAGYONBIZTOSÍTÁS
(VA1403)
A Pannónia Általános Biztosító Zrt. jelen különös feltételekben foglaltak és meghatározottak szerint arra vállal
kötelezettséget, hogy szolgáltatást nyújt azokra a károkra,
amelyek a következôkben felsorolt biztosítási események
miatt véletlen, váratlan elôre nem látható módon a biztosított (az ajánlaton biztosítási összeggel megjelölt) vagyontárgyakban, a kockázatviselés helyén, a kockázatviselés
idôszakában keletkeztek. A Biztosító ezen felül megfizeti a
biztosítási események következtében alábbiakban részletezett költségeket, a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg mértékéig.

1. Biztosítható vagyontárgyak
1.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak
minôsülnek a kötvényen biztosítási helyszínenként, ezen
belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt, a
Biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos vagyontárgyak.
1.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint
biztosíthatók:
1.2.1. – 1. vagyoncsoport – Épületek, építmények
A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minôsülnek a Biztosított saját tulajdonát képezô, vagy bérelt,
biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen pontos
címmel feltüntetett telephelyen lévô
1.2.1.1. épület(ek)
1.2.1.2. építészeti berendezési tárgyak
1.2.1.3. építmények és

Épületnek minôsülnek a talajhoz szilárdan kötôdô létesítmények, amelyek lehetôséget biztosítanak a belépésre,
hosszabb benntartózkodásra, és térbeli elhatárolással védelmet nyújtanak a külsô behatások ellen, beleértve az
épületgépészeti berendezéseket (pl. gázellátására szolgáló
vezetékezés, ivóvízellátást szolgáló vezetékek, szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetés, fûtési rendszerek, valamint a tûzoltást
szolgáló vezetékrendszerek), valamint az épületvillamossági
berendezéseket (pl. az épület elektromos ellátására szolgáló
vezetékezés és elektromos berendezések a hozzájuk tartozó
mérômûszerekkel együtt; mechanikai és elektronikai tûz- és
vagyonvédelmi eszközök, illetve berendezések; riasztó- és
megfigyelôrendszerek/központok, kamerák).
Építészeti berendezési tárgyaknak minôsülnek az épületek fô
funkcióját biztosító szerkezetek, berendezések: redôny,
reluxa, spaletta, árnyékolószerkezetek az elektromos mozgatószerkezeteikkel együtt; beépített szekrények – rendeltetésüktôl és a beépítés idejétôl függetlenül –, amelyeket az
adott helyre, méretre, adott feladat ellátására építettek be,
és amelyek károsodás nélkül az eredeti helyükrôl nem
mozdíthatók el, illetve eltávolítva elvesztik funkciójukat
(pl. az ilyen kialakítású kamraszekrény, beépített szekrény,
konyhabútor, gardróbszekrény stb.).
Építmény(ek) azok a talajhoz szilárdan kötôdô, az ingatlannyilvántartás szerint a biztosított telephelyhez tartozó földterületen levô létesítmények, amelyek a biztosított épület(ek) rendeltetésszerû használatához szükségesek (pl.
kerítés, vízóraakna, út stb.).
Épülettartozékoknak minôsülnek, az épülethez szilárdan
rögzített, be- és hozzáépített elemek és berendezések,
térelválasztók, zászlótartók, hirdetést hordozó szerkezetek,
elôtetôk; padló- és falcsatornák (szerelôjáratok), rögzített
padló-, fal-, födém-, és szegélyburkolatok; festés, mázolás,
VM 1169

Jelen biztosítási szerzôdésre a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános feltételei (ÁSZF1403) valamint a jelen
különös feltételek együttesen érvényesek. Ha az általános
valamint a különös feltételekben foglalt feltételek egymástól
eltérnek, a különös feltételekben foglaltakat kell alkalmazni.

1.2.1.4. az épület rendeltetéséhez, üzemeltetéséhez és
fenntartásához szükséges épülettartozékok.
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ségeltetik, és amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgálja, például:

tapétázás, burkolatok; álmennyezetek, galériák; villámhárítórendszerek és tartozékaik/berendezéseik; lépcsôk, létrák,
hágcsók (külsô használatúak is); az épületbe szerkezetileg
beépített ajtó- és ablakszerkezetek, üvegezések.

1.2.5.1. erôgépek, erômûvi berendezések;
1.2.5.2. szállítóeszközök;
1.2.5.3. forgalmi rendszám nélküli jármûvek;
1.2.5.4. egyéb gépek, berendezések.
A forgalmi engedély köteles jármûvek csak abban az esetben
képezik jelen szerzôdés tárgyát, ha a Biztosított ezen gépjármûvek értékesítésével foglalkozik. Ebben az esetben a
gépjármûvek áruknak minôsülnek és készletként biztosíthatók.

A bérelt épületben biztosított bérlô által végzett beruházások saját tulajdonú vagyontárgynak minôsülnek a jelen
feltételek szerint.
1.2.2. – 2. vagyoncsoport – Berendezések,
felszerelések
Jelen biztosítási fedezet szempontjából az üzemelést, illetve
az alkalmazott technológiát szolgáló elektromos és egyéb berendezések, felszerelések, bútorok és egyéb vagyontárgyak,
melyek a biztosított telephelyen találhatók, kivéve bármilyen
hatósági engedélyre kötelezett jármûvet.
1.2.3. – 3. vagyoncsoport – Készletek
A Biztosított saját tulajdonát képezô, vagy idegen tulajdonban
lévô, de a Biztosított tevékenységéhez szükséges, és/vagy hivatalosan rendelkezésére bocsátott, a Biztosított tevékenységének végzéséhez szükséges anyagok (nyers-, alap-, segéd-,
üzem- és fûtôanyagok, tartalék alkatrészek), félkész- és késztermékek, építôanyagok, értékesíthetô hulladékok, áruk
(kereskedelmi készlet), reklámanyagok, göngyölegek és egyszer
használatos csomagolóanyagok.
1.2.4. – 4. vagyoncsoport – Értékcikkek
Értékcikknek minôsülnek a pénzkészletek, értékpapírok, értékkészletek, valuta, részvények, kötvények, betétkönyvek és
hasonlók, egyéb egyszerû átruházással átadható, önmaga
újraelôállítási értékétôl független értéket képviselô értékcikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek), vagy egy szolgáltatás
árát megtestesítô értékcikkek (pl. jegyek, telefonkártyák,
gyógyszertári receptek, üdülési csekk, étkezési jegy). E feltételek alkalmazásában értékcikkek a jogszabály szerint
nemesfémnek minôsülô anyagok, a drágakô vagy igazgyöngy,
valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, ékszerek,
érmék.

1.2.6. Jelen biztosítási szerzôdés értelmében biztosított
vagyontárgynak minôsülnek továbbá a káridôpontban a
kockázatviselés helyén engedéllyel elhelyezett ruházati és
egyéb használati tárgyak, amelyek a Biztosítottal munkaszerzôdésben álló dolgozók (saját munkavállalók) tulajdonát
képezik személyenként legfeljebb a biztosítási kötvényen
megjelölt értékhatárig. A szolgáltatás mértéke évente
összesen nem haladhatja meg a biztosítási kötvényen megjelölt, teljes biztosítási évre szóló összeget. A Biztosító a
biztosítási kötvényben feltüntetett biztosítási események
bekövetkezése esetén téríti meg a munkavállalók tulajdonát
képezô vagyontárgyak kárait, figyelembe véve a szerzôdés
kizárásait.
Jelen biztosítás alapján a munkavállalók vagyontárgyaiban
keletkezett kár csak abban az esetben térül, ha más
biztosítás alapján a károk nem térülnek meg.
Nem téríti meg a Biztosító a Biztosítottal munkaszerzôdésben álló dolgozók tulajdonát képezô, készpénz, ékszer,
értékpapír, kézmûipari és képzômûvészeti alkotások, szellemi
alkotások (kézirat, szabadalmi leírás, tervdokumentáció,
szoftver stb.) gépjármûvek és nemes-szôrme bundák kárait.

1.2.5. – 5. vagyoncsoport – Gépek
A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely az anyag mozgatására vagy megmunkálására (munkagép), illetve energiatermelésre alkalmas (erôgép), felépítése bonyolult, több
mozgó alkatrészbôl áll, munkájához külsô energiaforrás szük-

Jelen biztosítási fedezet keretében egyéb megállapodás
hiányában nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:
1.3.1. a saját fejlesztésû adatfeldolgozó programok, nem
jogtiszta szoftverek;
1.3.2. számítógépes rendszerekben, adatfeldolgozókon vagy
egyéb nyilvántartásokban tárolt adatok;
1.3.3. öntôminták, fröccsöntô és présformák;
1.3.4. sablonok, matricák, szabásminták stb.;
1.3.5. a tervdokumentációk, üzleti könyvek, bélyegzôk, bérleti, szabadalmi és egyéb jogokkal kapcsolatos szerzôdések,
iratok;
1.3.6. pénzkiadó, nyerô- és játékautomaták;
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1.3.7. vízi és légi jármûvek;
1.3.8. gépjármûvek (lásd a 1.2.5. pontban foglaltakat);
1.3.9. vízbázisok (ivó-, ásvány-, gyógy);
1.3.10. élô állatok, lábon álló növényi kultúrák;
1.3.11. meleg levegôvel felfújt fóliasátrak/„csarnokok”, és az
azokban lévô tárgyak;
1.3.12. képzômûvészeti vagy egyéb mûvészeti alkotások,
régiségek, gyûjtemények;
1.3.13. átviteli és elosztó hálózatok, ideértve a vezetékeket,
kábeleket és az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos
egyéb berendezéseket, az alállomásokkal egyetemben.
A kizárás hatálya kiterjed az elektromos energetikai átviteli
és elosztó hálózatokra, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokra, továbbá valamennyi
hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló
távközlési hálózatra is. A kizárás hatálya alá azon föld feletti
és föld alatti berendezések tartoznak, melyek a biztosított
telephelyen levô biztosított hálózati rendszertôl 150 méternél
távolabb helyezkednek el.

2. A kockázatviselés helye
2.1. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel
vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely, az azon található
épületek, illetve az épületek helységei. Ingó vagyontárgyak
esetében a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási
(telep)helyen belül bekövetkezô károkra érvényes.
2.2. Több telephely biztosítása esetén a kockázatviselési
hely a telephelyenként megadott és a biztosítási szerzôdés
részét képezô biztosítási kötvényen megjelölt telephelyek, a
megadott épületekre, építményekre és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan.

3.1. TÛZ
Jelen feltételek alkalmazásában tûz kockázatnak minôsülô
biztosítási esemény esetén a Biztosító az alábbiakban felsorolt
okok miatt bekövetkezô káresemények kapcsán szolgáltat:
3.1.1. Tûz
3.1.1.1. Biztosítási esemény:
A tûz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs
folyamat, amely a gyulladási hômérséklet hatására alakul ki
öntáplálóan, továbbterjedésre képesen, hô-, láng-, fény- és
füsthatás kíséretében.
3.1.1.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg a tûzkárt
3.1.1.2.1. ha az gyulladási hômérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölés, szín, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag,
vegyi folyamat formájában következett be,
3.1.1.2.2. ha magában az öngyulladt anyagokban állt elô, de
megfizeti az abból átterjedô tûz által okozott károkat,
3.1.1.2.3. ha az a rendeltetésszerûen tûznek, hôhatásnak kitett
vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb., beleértve a
felhasznált tüzelô és egyéb technológiai anyagokat) használatukkal összefüggésben állt elô, de megfizeti az abból más
vagyontárgy(ak)ra átterjedô tûz által okozott károkat,
3.1.1.2.4. ha azt az elektromos berendezések zárlati hôhatása
magában a berendezésben okozta, de megfizeti az abból
átterjedô tûz által okozott károkat,
3.1.1.2.5. ha az üzemelô légi jármûben keletkezett,
3.1.1.2.6. ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy
felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem
kiiktatása következtében állt elô.
3.1.2. Robbanás és összeroppanáskárok

3. A biztosítási események, a kizárások és az egyes
biztosítási eseményekhez kapcsolódó speciális
szolgáltatások
A biztosítási fedezet az alábbiakban felsorolt biztosítási
eseményekre nyújt szolgáltatást.

3.1.2.1. Biztosítási esemény
A robbanás vagy összeroppanás az olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két
egymástól elválasztott térben létrejövô, illetve meglevô nyomáskülönbség által, az elválasztó-elem szilárdsági tulajdonságainak
egyidejû megváltozása miatt, vagy mellett keletkezik.
3.1.2.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt,
ha az:
3.1.2.2.1. céltudatos, tervszerû, elôre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett,
VM 1169

2.3. A forgalmi rendszám nélküli önjáró vagy vontatott
jármûvek, munkagépek, forgalmi rendszámos mezôgazdasági
vontatók biztosítási helyszíne – a 2.1. és 2.2. pontokban
leírtakon túl – a munkavégzés helyszíne, Magyarországon
bárhol.
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3.1.2.2.2. nyomástartó edényben keletkezett (megfizeti azonban a Biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó
edények robbanása következtében más vagyontárgyban
keletkeztek),
3.1.2.2.3. folyadékkal töltött tárolók, csôvezetékek befagyása, ill.
tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása
(üzemi nyomás) következtében állott elô,
3.1.2.2.4. berendezések, készülékek vagy mûszerek üveg, kvarc,
kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elô, de
megfizeti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
3.1.2.2.5. repülôgépek által elôidézett ún. hangrobbanásból
származott.
3.1.3. Villámcsapáskárok
3.1.3.1. Biztosítási esemény
3.1.3.1.1. Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítôdés,
nagyfeszültségû villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy
között, amely romboló-, gyújtóhatással károsít.
A villámcsapáskárt megfizeti a Biztosító, ha a villámcsapás gyújtó,
égetô hôhatása – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín-,
halmazállapot változás –‚ továbbá dinamikus erôhatása – repedés,
kihajlás, csavarodás, szálkásodás – károkat okozott.
3.1.3.1.2. A villámcsapás másodlagos hatása
A Biztosító megfizeti a Biztosított elektromos/elektronikus gépeiben, berendezéseiben, készülékeiben a villámcsapás által keltett
túlfeszültség miatt keletkezett károkat.
3.1.3.2. Nem biztosított események
3.1.3.2.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a vonatkozó
jogszabályban vagy a biztosítási szerzôdésben elôírt – a hatályos
szabványoknak megfelelô – villámvédelmi és/vagy túlfeszültségvédelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok
karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.
3.1.3.2.2. A 3.1.3.1.2. pont szerinti kár esetén a Biztosító nem
téríti meg magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkezett kárt, ha az csak arra korlátozódott.
3.1.4. Légi jármûvek rázuhanása során keletkezett
károk

3.2. VEZETÉKES VÍZKÁROK
3.2.1. Biztosítási esemény
3.2.1.1. A biztosított vagyontárgyak szennyezôdése,
elázása
A Biztosító fedezetet nyújt a vezetékes víz által a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett károkra.
3.2.1.1.1. A vezetékes víz
3.2.1.1.1.1. a szennyvíz-, csapadékvíz-, és ivóvízellátást szolgáló
csôvezetékekbôl- valamint gôzvezeték rendszerekbôl, azok be- és
kivezetô vezetékeibôl,
3.2.1.1.1.2. az épületbe szerkezetileg beépített klímaberendezés vezetékeibôl, hôpumpákból,
3.2.1.1.1.3. tüzivíz- és egyéb oltóvízvezetékbôl, beépített tûzoltó
berendezésbôl (pl. Sprinkler),
3.2.1.1.1.4. melegvíz-ellátási, valamint központi fûtési rendszerekbôl, a padlófûtés és egyéb fûtési rendszerek csôvezetékeibôl,
3.2.1.1.1.5. továbbá mindezek tartályaiból és szerelvényeibôl
(pl. csap) váratlanul, elôre nem láthatóan, szabályozhatatlanul
kiáramló víz, amely során a biztosított vagyontárgyakat az
áramlás dinamikus erôhatása rombolja, deformálja, a víz
(folyadék) szennyezi, áztatja.
3.2.1.1.2. Jelen feltétel szempontjából a vezetékes vízzel (folyadékkal) egyenértékûek a gôzök, olajok, savak, lúgok, különbözô
oldatok, tejféleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony
szénhidrogének vagy szénhidrogén származékok, hûtô anyagok
és -közegek, valamint a hôátadó közegek.
3.2.1.2. A biztosított épületen belüli töréskárok
A biztosított épületen belül biztosítottak
3.2.1.2.1. a vízellátórendszerek, azaz ezek ki- és bevezetô hálózata,
3.2.1.2.2. a melegvíz , gôzfûtés-, klíma-, hôpumpák-, padlófûtés,
egyéb fûtési rendszerek, valamint
3.2.1.2.3. tûzoltó berendezések,
csôvezetékeinek töréskárai is, feltéve, hogy a 3.2.1.1.1. pont
szerinti esemény megvalósul, beleértve a fagyás által bekövetkezô
törést is, valamint ezek repedés-, és duguláskárait.
Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek csôvezetéknek
a fûtôkazánok, boilerek, hôcserélôk és hasonló berendezések
vezetékei.
VM 1169

3.1.4.1. Biztosítási esemény
3.1.4.1.1. A biztosítási fedezet az emberi személyzettel ellátott,
légi közlekedésû jármûvek, egyéb repülô eszközök, azok részei
és/vagy rakománya becsapódása vagy lezuhanása által okozott

károkra terjed ki, kivéve a mûhold és ûrjármû lezuhanása,
becsapódása okozott károkat.
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3.2.2.1.8. a vezetékrendszerben megtelepedett gomba, vízkô,
vagy bármely lerakódás következtében állt elô.

3.2.1.3. A biztosított épületen belüli fagyáskárok
A biztosított épületen belül biztosítottak
3.2.1.3.1. a fürdôberendezések, fürdôkádak, öblítôs WC-k,
vízcsapok, szagelzárók, vízmérôk és hasonló berendezések;
3.2.1.3.2. a fûtôtestek, fûtôkazánok, melegvíz-, vagy gôzfûtésrendszerek, klímaberendezések, hôpumpák, valamint
padlófûtés- és egyéb fûtési rendszerek vízmelegítôi vagy ezzel
egyenértékû részei, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek,
tartozékainak, csôvezetékeinek;
3.2.1.3.3. a tûzoltó berendezések;
fagyáskárai.

3.3. ELEMI KÁROK
3.3.1. Vihar
3.3.1.1. Biztosítási esemény
3.3.1.1.1. Viharkár az a kár, amelyet a 19 m/s (68,4 km/h)
küszöbértéket elérô, vagy azt meghaladó sebességû, idôjárás
miatti légmozgások, vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a
biztosított vagyontárgyakban okoznak a kockázatviselés helyén.

3.2.1.4. A biztosított épületen kívüli, de telephelyen
belüli ki-és bevezetô vezetékek töréskárai
A biztosított épületen kívül biztosítottak
3.2.1.4.1. a vízellátó rendszerek be- és kivezetô vezetékeinek,
3.2.1.4.2. a melegvíz, gôzfûtés-, klíma-, hôpumpák-, padlófûtés
és egyéb fûtési rendszerek vezetékeinek,
3.2.1.4.3. a tûzoltó berendezések részeinek, melyek nem csôvezetékek
törés, repedéskárai feltéve, hogy a 3.2.1.1.1. pont szerinti
esemény megvalósul.

3.3.1.1.2. A viharkárt megfizeti a Biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort
tárgyak utóhatása által közvetlenül vagy közvetetten törést,
repedést, alakváltozást, kényszer helyzetváltozást okozott és
emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a
csapadékhatás beázással károsít.
3.3.1.2. Nem biztosítási események
3.3.1.2.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
3.3.1.2.1.1. a szabadban elhelyezett készletekre, kivéve, ha
a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerû használat
a szabadban történô elhelyezésre – szabályozva annak módját –
lehetôséget adnak.
3.3.1.2.1.2. A mûanyagból vagy fából készült, áruszállításra
szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévô, vízés fagyálló készletekre, ha azokat nem rögzítették.

Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek csôvezetéknek
a fûtôkazánok, boilerek, hôcserélôk és hasonló berendezések
vezetékei.
3.2.2. Nem biztosítási események

3.3.1.2.2. A Biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az
3.3.1.2.2.1. idôjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes
fedésben (fólia, ponyva stb.),
3.3.1.2.2.2. épületek, építmények – beleértve a befejezetlen
állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésében, meleg- és
hidegágyakban, üvegházak üvegezésében,
3.3.1.2.2.3. fóliával fedett építményekben,
3.3.1.2.2.4. földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban,
szabadban tárolt terményekben, termésekben
keletkezett.
3.3.1.3. A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk
biztosítási fedezete csak a biztosított épületekre és az épületekben elhelyezett biztosított vagyontárgyakra vonatkozik,
amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetôzeten,
kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen
keresztül károsít.
VM 1169

3.2.2.1. A Biztosító nem téríti meg azt a vezetékes vízkárt, amely
3.2.2.1.1. a kiömlô, elfolyt folyadék veszteségeként keletkezett,
3.2.2.1.2. a csôvezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények
elôírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében
keletkezett,
3.2.2.1.3. a csôvezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések
tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elô, vagy nyitott csôvégen,
illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból
ered,
3.2.2.1.4. a hideg- és melegágyak, stabil üvegházak, hûtôházak,
valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levô csôvezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
3.2.2.1.5. olyan szennyezési kár, amely eltávolítható és az
üzemszerû mûködést nem befolyásolja,
3.2.2.1.6. törött vezeték, hibás szerelvény szakszerûtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben állt elô,
3.2.2.1.7. elöntés nélküli átnedvesedésbôl, felázásból keletkezett,
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elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van,
3.3.2.2.1.6. az árvíz megelôzési, továbbá árvízvédelmi munkák
címén felmerült költségekre.

3.3.2.1. Biztosítási esemény
3.3.2.1.1. Árvíz biztosítási eseménynek minôsül, ha az állandó
vagy idôszakos jellegû természetes vagy mesterséges felszíni
folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó
csatornák, tavak vízszintje az idôjárási körülmények miatt oly
mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minôsített területen a kockázatviselés helyén lévô biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
3.3.2.1.2. Felhôszakadásnak minôsülnek azok a károk, amelyeket a felhôszakadásból eredô, talajszinten áramló nagy mennyiségû víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes és mesterséges elvezetô rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is –
a biztosított vagyontárgyakban okoz.
A felhôszakadás akkor minôsül biztosítási eseménynek, ha az
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás
szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt
mért mennyiségébôl számított átlagos intenzitás mértéke a
0,75 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra alatt
a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

3.3.2.3. Nem minôsül árvíznek:
3.3.2.3.1. a kockázatviselési hely szempontjából területileg
illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár idôpontjában hatályos
besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minôsülô helyen belül bekövetkezô
árvízkárok, továbbá
3.3.2.3.2. a talajvíz;
3.3.2.3.3. a belvíz;
miatt keletkezô károk.
3.3.2.4. Árvíz biztosítási esemény alapján nem téríti a Biztosító
a hullámtéren és nyílt ártéren keletkezett károkat.
3.3.2.5. Fogalmi meghatározások:
3.3.2.5.1. Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az
elsôrendû árvízvédelmi mûnek minôsített árvízvédelmi töltés (fal)
közötti terület.

3.3.2.1.3. Vízkárként megfizeti a Biztosító az árvíz vagy felhôszakadás folytán fellépô vízelöntés következtében keletkezett
elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá a szennyezôdés által
okozott károkat.

3.3.2.5.2. Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti
olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederbôl kilépô víz szabadon
elöntheti.

3.3.2.1.4. Árvíz biztosítási esemény alapján a Biztosító megfizeti
az árvízvédelmi töltés tengelyétôl számított 100 méteren belül
jelentkezô fakadó víz és átszivárgás miatti károkat is.

3.3.2.5.3. Vízjárta területek: idôszakosan elöntésre kerülô,
vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:
3.3.2.5.3.1. a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintô vízszabályozás, vízrendezés elôtt rendszeresen, a szabályozást követôen pedig
idôszakosan vízzel borítottak,
3.3.2.5.3.2. a természetes állóvizek feltöltôdése során kialakult
vizenyôs, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét
növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,
3.3.2.5.3.3. a dombvidéki patakok, állandó vagy idôszakos
vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek,
amelyekre az idôszakos elöntés jellemzô,
3.3.2.5.3.4. a folyók elhagyott „ôsmedrei”, vagyis a folyókat
kísérô, a jelenlegi medertôl távolabb elhelyezkedô olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó
egykori medrére vezethetô vissza.

3.3.2.2. Nem biztosítási események
3.3.2.2.1 Árvíz, felhôszakadás okozta vízkárok fedezete nem
vonatkozik
3.3.2.2.1.1. a vihar okozta hullámverés következtében elôálló
károkra,
3.3.2.2.1.2. az elöntés nélküli átnedvesedésre, felázásra,
3.3.2.2.1.3. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözôberendezésekre, vízügyi
létesítményekre, mûtárgyakra (áteresz, zsilip stb.), továbbá
halastavakra, víztározókra,
3.3.2.2.1.4. a talajszerkezetben, illetve talajerôben szerves és
mûtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károkra,
3.3.2.2.1.5. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok a padozatszinttôl legalább 15 cm
magasan lévô állványzatra nem voltak felhelyezve (kivéve a
szabványok, elôírások alapján rendeltetésszerûen a padlószinten

3.3.2.5.4. Mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsôrendû árvízvédelmi mûnek minôsített árvízvédelmi töltés épült.
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3.3.2.6. Árvíz biztosítási eseményre a Biztosító a szerzôdés
megkötését követô naptól számított 30 napos várakozási idôt
köt ki. A várakozási idôn belül bekövetkezô biztosítási eseményre
a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
3.3.3. Földmozgás károk
3.3.3.1. Biztosítási esemény
A földmozgás az olyan
3.3.3.1.1. földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági
tulajdonságainak megváltozása következtében lejtôs terepen,
hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges
lejtés irányába talajelmozdulás történt,
3.3.3.1.2. föld- és kôomlás, amely annak következtében
keletkezett, hogy a lejtôs terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj
fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve
bármely külsô terhelés miatt a kô, kôtörmelék, szikla, valamint
földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,
3.3.3.1.3. ismeretlen üregek beomlása, amelynél a természetes
egyensúlyi állapot külsô erôhatás következtében megszûnt és
hirtelen bekövetkezô talajelmozdulás, omlás történt.
3.3.3.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg
3.3.3.2.1. a földmozgáskárt, ha az:
3.3.3.2.1.1. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett vagy
3.3.3.2.1.2. bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység
következtében állott elô,
3.3.3.2.1.3. a Biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kô-, illetve homokkitermelés során történt,
3.3.3.2.2. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld
vagy kôtömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédômûvek
tervezésének, építésének költségeit,
3.3.3.2.3. az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati
összefüggésben keletkezett károkat,
3.3.3.2.4. a nem megfelelôen kiválasztott alapozási mód,
hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró altalajra (pl.:
zsugorodó agyagra stb.) építés miatt bekövetkezô károkat.

3.3.4. Jégverés és hónyomás károk
3.3.4.1. Biztosítási esemény
3.3.4.1.1. Jégverés kárnak minôsül a csapadék jégesô vagy
jégverés formájában történô lehullása során, annak roncsoló
hatása által a biztosított épületek, építmények – építésügyi
szabványoknak megfelelô – végleges fedésében (ide nem értve
az üvegtetôket), biztosított vagyontárgyakban okozott károkat,
illetve a jégverés által megbontott tetôn, nyílászárón történô
egyidejû beázás károkat.
3.3.4.1.2. Hónyomás: A hó és jég súlya vagy az olvadáskor
meg- illetve lecsúszó, lezúduló hótömeg sodró hatása miatt
keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében emiatt
keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejûleg
beömlô csapadék által okozott kár.
3.3.4.2. Nem biztosított események
3.3.4.2.1. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az
3.3.4.2.1.1. az épületek héjazatának sérülése nélkül,
3.3.4.2.1.2. az ideiglenes fedésben,
3.3.4.2.1.3. fólia és sátor fedésben,
3.3.4.2.1.4. kizárólag csak az esôvíz levezetô csatornákban és
a hófogó szerkezetekben,
3.3.4.2.1.5. a hideg és melegágyak üvegezésében, fóliasátrakban,
3.3.4.2.1.6. a szabadban tárolt vagyontárgyakban
keletkezett.
3.3.4.2.2. Nem minôsülnek hónyomás kárnak azok a károk
sem, amelyek a tetôszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével
vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben
következtek be.
3.3.5. Földrengés
3.3.5.1. Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a Biztosító
azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az EMS
skála (Európai Makroszeizmikus Skála) 6. fokozatát elérô vagy
az azt meghaladó intenzitású földrengés a biztosított
vagyontárgyakban okoz.
3.3.5.2. A biztosítási eseményre a Biztosító a szerzôdés megkötését követô naptól számított 30 napos várakozási idôt köt ki.
A várakozási idôn belül bekövetkezô biztosítási eseményre a
Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
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3.3.2.5.5. Árvízvédelmi mû: az elsôrendû, másodrendû, harmadrendû árvízvédelmi vízi-létesítmény, valamint annak mûtárgya,
tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védôképességét, rendeltetésszerû használatát biztosítja, illetve szolgálja.
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3.4. ALL RISKS FEDEZET
3.4.1. Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodtak, a
jelen pontban foglaltak alapján az elôzôekben részletezett 3.1.-3.3.
pont szerint fennálló alapfedezet all risk kockázattal jön létre.
3.4.2. Biztosítási esemény
Jelen pont alkalmazásában (a 3.1. – 3.3. pontokban felsoroltaktól eltérôen) biztosítási eseménynek minôsül a szerzôdés
hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévô
biztosított vagyontárgyaknak elôre nem látható okból, véletlenül,
váratlanul bekövetkezett olyan fizikai károsodása, amelyekkel
összefüggésben a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem
zárta ki.

3.4.3.2. A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
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3.4.3. Nem biztosítási események
3.4.3.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a
károkra, amelyek az alábbiakban meghatározott
okok miatt következnek be:
3.4.3.1.1. szándékos túlterhelés, a biztonsági határt
meghaladó próbanyomás, próbaterhelés;
3.4.3.1.2. alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák
(teherhordó szerkezetek), padlók, padozatok, járdák,
feltöltések, födém- illetve tetôszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdôlése, zsugorodása, kidudorodása, kihasasodása vagy tágulása, repedése,
törése, ide nem értve az ezek következtében az
egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkezô
károkat;
3.4.3.1.3. olyan közigazgatási határozat végrehajtása, amely építkezést, bontást, javítást, újjáépítést, illetve a biztosított épületek, építmények nem
károsodott részeinek bontását rendelte el;
3.4.3.1.4. a rendeltetésszerû, rendszeres használatból eredô fokozatos elhasználódás, kopás, korrózió,
oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek, továbbá az anyag természetébôl fakadó káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyveszteség, erjedés,
természetes hôképzôdés, öngyulladás (magában az
öngyulladt anyagban);
3.4.3.1.5. férgek, száraz vagy nedves rothadás, az
anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai, szennyezés, légköri szárazság vagy nedvesség,
hômérsékleti változások vagy szélsôségek, szmog következtében álltak elô.

3.4.3.2.1. normalizált hiányként (káló) elszámoltak
vagy elszámolnak,
3.4.3.2.2. kötbér és bírság jellegû
többletköltségként merültek fel,
3.4.3.2.3. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.: túlóra, sürgôsségi
felár, termeléskiesés, elmaradt haszon, állásidôre
kifizetett bér vagy egyéb veszteség),
3.4.3.2.4. a károsodott vagyontárgyak olyan értékcsökkenésébôl származnak, amelyek a további
rendeltetésszerû használatot nem befolyásolják,
3.4.3.2.5. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron
kívül elrendelt munkabérköltségként, illetve expressz- vagy légipostafuvar miatti többletköltségként merültek fel,
3.4.3.2.6. kedvezmények elvesztésébôl, késedelembôl vagy piacvesztésbôl adódtak,
3.4.3.2.7. a károsodott vagyontárgy újjáépítése,
újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy
egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a
Biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetôk,
illetve visszaigényelhetôk,
3.4.3.2.8. a garancia, szavatosság körében megtérülnek,
3.4.3.2.9. üvegkárnak (az üvegfelületek bármely okból történt törés és repedéskárai) minôsülnek,
3.4.3.2.10. a nem biztosított, illetve a nem biztosítható vagyontárgyakban (1.3. pont) keletkeztek,
3.4.3.2.11. építési, szerelési tevékenységgel együttjáró beruházásokban keletkeztek,
3.4.3.2.12. amelyek kizárólag mechanikai és elektromos üzemzavar, mûködésképtelenség formájában
álltak elô,
3.4.3.2.13. a biztosított vagyontárgyak külsô vagy
belsô okból eredô töréseként, repedéseként jelentkeztek, amennyiben ezeknek oka
3.4.3.2.13.1. tervezési hiba, szerkezeti hiba, gyártási,
feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyaghiba vagy
a vagyontárgyakban rejlô rejtett hiba,
3.4.3.2.13.2. elektromos üzemû gépek, berendezések elektromos, elektronikus sérülése vagy zavara
(ideértve, de ezekre nem korlátozva a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközöket, illetve
azok vezetékeit),
3.4.3.2.13.3. gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása
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3.4.3.2.25. betöréses lopás, rablás következtében
álltak elô,
3.4.3.2.26. mikroorganizmusok, toxikus hatású penészedések, gombásodások és ezek hatásai következményei,
3.4.3.2.27. állatok okoznak bármilyen módon (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkét,
férgeket, termeszeket és egyéb rovarokat),
3.4.3.2.28. vandalizmus következményei.
3.5. ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS
3.5.1. Biztosítási esemény
Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban részletezett módon és
mértékben a Biztosított üzemszüneti káraira. A Biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy az alapul szolgáló vagyonbiztosítás a
dologi kárra kiterjed, és a Biztosító a vagyonkár biztosítási esemény miatt szolgáltatást teljesített, vagy a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igényt elismerte. Alapul szolgáló vagyonbiztosítás alatt a jelen különös feltételek 3.1. – 3.3. vagy 3.4.
pontjában leírt biztosítási eseményeket kell érteni.
3.5.1.1. A Biztosító megfizeti a biztosított üzem leállásából,
valamint a termelési folyamat megszakadásából eredô és ezzel
összefüggésben felmerülô azon üzemi költségeket, amelyek az
üzemszünet tartama alatt is terhelik a Biztosítottat, amennyiben
ezen ráfordítások gazdaságilag megalapozottak, és amelyeket a
kár bekövetkezése nélkül a Biztosított kigazdálkodott volna
(közvetett -állandó – költségek), az önrész figyelembe
vételével.
A Biztosító a kárrendezési eljárás során tapasztalt körülményektôl függôen, a biztosítási összegen belül megfizeti
3.5.1.1.1. a tevékenység folytatására szolgáló ideiglenes üzem
létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével,
3.5.1.1.2. a tevékenység bérmunkába, alvállalkozásba történô
kihelyezésével, valamint
3.5.1.1.3. a telephelyen kívüli értékesítéssel kapcsolatos
többletköltségeket.
3.5.1.2. A Biztosító megfizeti az épülettulajdonost – vállalkozás
céljára bérbe adott helyiségekkel összefüggésben – ért bérleti díj
kiesést, valamint az épület használatának kiesésébôl eredô
veszteséget, ha 3.1. – 3.3. vagy 3.4. pontokban felsorolt biztosítási események valamelyike bekövetkezik.
Jelen szerzôdés értelmében bérleti díj kiesésnek csak az minôsül,
ha a bérlô vagy haszonbérlô a bérleti díj fizetését részben vagy
teljesen megtagadja, feltéve hogy a Biztosított a bérleti díjra a
bérleti szerzôdés (jog) szerint jogosult.
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(ide nem értve az ezek következtében az egyéb más
biztosított vagyontárgyakban keletkezô károkat),
3.4.3.2.14. forgóeszközökben, az ezeken végzett
megmunkálás, vagy munkafolyamat során következtek be – jelen kizárással összefüggésben munkafolyamat alatt értendô a feldolgozás, gyártás, vizsgálat és próba,
3.4.3.2.15. az energiaellátás, fûtés vagy hûtés kimaradása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkeztek, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosított
telephelyen található energiaellátó, fûtô- vagy hûtôberendezéseknek biztosítási eseménybôl eredô sérülése okozta (ez esetben a Biztosító kockázatviselése
kizárólag a biztosítási esemény következtében elszenvedett és a jelen feltételben fedezett károkra
terjed ki.),
3.4.3.2.16. számítógépes rendszerekben vagy egyéb
nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
3.4.3.2.17. szabadban tárolt vagyontárgyakban esô,
havas/ónos esô, hódara, hó, jégesô, homok, por, illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek,
3.4.3.2.18. a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben
és nem mentett árterületen, valamint olyan területen elhelyezett vagyontárgyakban keletkeztek,
ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények
következtében elôre látható, azaz statisztikai átlagban tízévenként legalább egyszer ilyen áradás
bekövetkezik,
3.4.3.2.19. az árvíz és/vagy belvíz megelôzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén merülnek fel,
3.4.3.2.20. a rendeltetésszerûen tûznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelô- és
egyéb technológiai anyagokat – a technológiai használatukkal összefüggésben tûzkárként keletkeztek,
3.4.3.2.21. a szállított vagyontárgyakban keletkeztek (kivéve szállítási kockázat – 3.6. pont),
3.4.3.2.22. a nyomás alatti tartályokban, gôzturbinákban, gôzgépekben vagy lendítôkerekekben szétszakadás vagy megrepedés, törés miatt keletkeztek,
3.4.3.2.23. csôvezeték-hálózatokból, azok edényzeteibôl, szerelvényeibôl kiömlô, elfolyt közegek, anyagok mennyiségi veszteségeként keletkeztek,
3.4.3.2.24. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltûnéseként jelentkeztek vagy leltározás vagy idôszakos ellenôrzés alkalmával feltárt hiányból vagy veszteségekbôl keletkeztek,
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3.5.1.3. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak
a Biztosító megfizeti a biztosított üzem leállásából, valamint a
termelési folyamat megszakadásából eredô bruttó nyereségkiesést, amely magába foglalja a biztosított üzem értékesítési
árbevétel-csökkenés miatti elmaradt nettó nyereségét és azokat
az állandó költségeket, amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a
Biztosítottat. Kár esetén a nettó árbevétel-csökkenést és a tényleges bruttó nyereségkiesést a Biztosítottnak kell bizonyítania.
3.5.1.4. A Biztosító a fentieken kívül a biztosítási kötvényben
megjelölt kárlimitig megfizeti azokat a könyvvizsgálói költségeket,
melyek az üzemszüneti károk tételes megállapítása érdekében
külsô szolgáltatás igénybevétele keretében merülnek fel.
3.5.2. Az üzemszünet tartama alatt bekövetkezô újabb vagyonbiztosítási esemény miatt bekövetkezô üzemszünet új, önálló
biztosítási eseménynek minôsül.
3.5.3. A Biztosító a 3.5.1 pontban felsorolt veszteségeket és
költségeket legfeljebb a káresemény napjától számított 12 hónapon keresztül téríti meg (kártalanítási idôszak).

3.5.5. A jelen szerzôdési feltételek alkalmazásában:
3.5.5.1. Nettó árbevétel: az értékesített vásárolt és saját
termelésû készletek, valamint a teljesített szolgáltatások
árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett
– általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértéke.
3.5.5.2. Közvetett (állandó) költségek: azok a költségek,
amelyek nagysága független az üzleti forgalom változásától, és a
Biztosítottat egy esetleges üzemszünet alatt is terhelik.
3.5.5.3. Közvetlen (változó) költségek: azok a költségek (ráfordítások), amelyek az üzleti forgalommal arányosan változnak.
3.5.5.4. Bruttó nyereség: a nettó árbevétel és a közvetlen (változó) költségek különbsége.
VM 1169

3.5.4. Nem biztosítási események
3.5.4.1. Nem minôsül üzemszüneti kárnak, illetve a
Biztosító nem téríti meg az üzemszüneti károk azon
részét, amelyek:
3.5.4.1.1. az üzemszünet alatt fellépô, de nem az
üzemszünetet kiváltó események következményei;
3.5.4.1.2. a nem károsodott készletek romlása
miatti veszteségek;
3.5.4.1.3. hatóságilag elrendelt építési vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás következményei;
3.5.4.1.4. a károsodott vagyontárgyak helyreállításának, utánpótlásának késedelmessége, a helyreállításhoz, beszerzéshez szükséges pénzeszközök Biztosítónak fel nem róható hiánya miatt keletkeztek;
3.5.4.1.5. a Biztosított mulasztása, késedelme miatt
következtek be;
3.5.4.1.6. pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk,
okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat,
program, szoftver megsemmisülése, eltulajdonítása,
elveszése, hiánya vagy megrongálódása miatt keletkeztek;
3.5.4.1.7. szerzôdésbôl adódó olyan kötelezettségek
miatt álltak elô, mint a gyártási, szállítási határidô
késedelme, valamilyen szolgáltatás elmaradása
miatti kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettségek;

3.5.4.1.8. kedvezmények, támogatások elvesztésébôl adódtak;
3.5.4.1.9. olyan üzletvesztés, amely szerzôdések,
megrendelések felmondása miatt akkor következett
be, amikor az üzemszünet megszûnését követôen a
tevékenység már folytatható lett volna;
3.5.4.1.10. meghaladják a vagyonkár bekövetkezésétôl számított, a szerzôdésben meghatározott kártalanítási idôszakot;
3.5.4.2. A jelen biztosításnak nem tárgyai a következô költségek, veszteségek:
3.5.4.2.1. a büntetô jellegû költségek, így különösen:
kötbér, bírság, perköltség, késedelmi kamat;
3.5.4.2.2. a bármilyen fajtájú adó és illeték;
3.5.4.2.3. a forgalomtól függô biztosítási díjak, licencdíjak, feltalálói díjak;
3.5.4.2.4. az áruk, az alap-, nyers- és segédanyagok
beszerzésére fordított költségek, az üzemanyag és
energiadíjak, amennyiben ez utóbbiak nem az üzem
fenntartásához szükséges ráfordítások vagy alap-,
illetve készenléti díjak;
3.5.4.2.5. a fuvardíjak, ha a Biztosított nem rendelkezik erre vonatkozóan szerzôdéses kötelezettséggel, valamint a küldemények díjmentesítési
költségei;
3.5.4.2.6. egyéb, a termeléssel és/vagy kereskedelemmel össze nem függô bevételek és költségek,
pénzügyi bevételek és ráfordítások, rendkívüli bevételek és ráfordítások, különös tekintettel a tôke-,
spekulációs és ingatlanügyletekbôl származó
nyereségekre és költségekre.

12/31

Pannónia Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu

3.5.5.5. Nettó nyereség: a bruttó nyereség és a közvetett
(állandó) költségek különbsége.
3.5.5.6. Bruttó nyereségráta: A bruttó nyereség és a
nettó árbevétel hányadosa.
3.5.5.7. Bruttó nyereségkiesés: az árbevétel-csökkenés
és a bruttó nyereségráta szorzata.
3.5.5.8. Értékesítési árbevétel-csökkenés: a tervezett
és megfelelôen igazolt nettó árbevétel és a tényleges kártalanítási idôszak alatti nettó árbevétel különbsége.
3.5.5.9. Kártalanítási idôszak
A kártalanítási idôszak az az idôtartam, amely elôzetes becslések alapján egy esetleges legnagyobb kár után az újjáépítéshez, helyreállításhoz szükséges, és amelyben a szerzôdô felek megegyeznek. A kártalanítási idôszak kezdete
megegyezik az üzemszüneti kár bekövetkezésének idôpontjával. A kártalanítási idôszakot a szerzôdés (ajánlat)
tartalmazza.
3.5.5.10. Tényleges kártalanítási idôszak
A káresemény bekövetkezésétôl számított – naptári napokban meghatározott – azon idôtartam, amely alatt a vagyoni kár az üzem mûködésére kihatással volt, de az legfeljebb a szerzôdésben (adatközlôn) feltüntetett kártalanítási
idôszak utolsó napjáig tart. A tényleges kártalanítási idôszak
vége az üzemszünet megszûnésének napja. Az üzemszünet a
vagyontárgy helyreállításának, illetve a korábbi üzemi teljesítmény elérésének mûszaki és gazdasági szempontból
lehetôvé válása idôpontjában szûnik meg.
3.5.5.11. Az épület használatának kiesése alatt jelen
szerzôdés értelmében azt kell érteni, ha a Biztosított által
használt vagy harmadik személyeknek térítésmentesen
használatra átadott épület és/vagy annak helyiségei a bekövetkezett kár következtében használhatatlanná válnak és
ha az ezen helyiségekben folyó tevékenységet az épület épen
maradt részébe nem lehet átköltöztetni.

3.5.7. A Biztosított legkésôbb a tényleges kártalanítási idôszak
lejártát követô 30 napon belül köteles könyvvizsgáló által hite-

3.5.8. A Biztosított köteles a Biztosító részére átadni az összes
olyan számlakönyvet és egyéb üzleti könyvet, kifizetési számlát,
mérlegkimutatást és egyéb dokumentumot, bizonyítékot, információt
és minden olyan adatot, amelyek a kárigény elbírálásához, a kár
mértékének megállapításához szükségesek.
3.5.9. Az adatszolgáltatás költségei a Biztosítottat terhelik.
3.6. SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT
3.6.1. Biztosítási esemény
3.6.1.1. A Biztosító megfizeti a Biztosított a jelen szerzôdés
1.2.2. és/vagy 1.2.5. pont szerinti saját vagyontárgyainak azon
kárait, melyek munkavégzés során az általa használt gépjármûvel Magyarország területén belüli szállítás, fuvarozás közben
keletkeztek. A fedezet kiterjed a 1.2.3. pontban felsorolt vagyontárgyak (pl. beépítendô alkatrészek) káraira is, ha azokat a
Biztosított kizárólag a munka elvégzéséhez szükséges
mennyiségben szállította.
3.6.1.2. A fedezet kizárólag a gépjármûvet ért közúti baleset,
tûz, villámcsapás, robbanás, vis major és a szállított vagyontárgy
természetének megfelelô védelemmel ellátott és lezárt gépjármûbôl történô feltöréses lopás káreseményekre terjed ki.
3.6.1.2.1. Feltöréses lopásnak minôsül, ha a tettes a jármû
feltörését, ellopását úgy követi el, hogy a szabályosan lezárt, zárt
karosszériás jármûbe a zár vagy a retesz erôszakos felfeszítésével, az üvegfelület kitörésével vagy a karosszérialemez felvágásával hatol be.
3.6.1.2.2. E szerzôdési feltételek szempontjából megfelelôen
lezártnak a jármû akkor minôsül, ha az ajtók zárását a gyárilag
beépített zár végzi és a jármû el van látva biztonsági berenVM 1169

3.5.6. A Biztosító az üzemszüneti veszteségeket legfeljebb az
ajánlaton/biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg
erejéig téríti meg. A Biztosító fizetéskor nem alkalmazza az
alulbiztosításra vonatkozó szabályokat.

lesítetten részletezni a bruttó nyereségkiesés miatti veszteségét
az alábbiak szerint:
3.5.7.1. nyereség- és veszteségszámítást a folyó üzleti évre az
üzemszüneti kár kezdetéig és a káreseményt megelôzô üzleti
évre;
3.5.7.2. nyereség- és veszteségszámítást a Biztosított azon
nyereségeirôl és költségeirôl, amelyeket a tényleges kártalanítási
idôszak alatt az üzemszünet nélkül könyvelt volna el (nyereség
és állandó költségek);
3.5.7.3. nyereség- és veszteségszámítást a Biztosított azon
ráfordításairól, amelyek a tényleges kártalanítási idôszak alatt az
üzemszüneti kár következtében merültek fel (nyereség és állandó
költségek).
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dezéssel (pl. elektronikus jelzôrendszer, indításgátló, riasztó).
A Biztosító szolgáltatást nyújt az eltulajdonított, de késôbb megkerült vagyontárgyakban rongálással okozott károk esetén is a
biztosítási összeg erejéig.

igazolja. E szerzôdés szempontjából behatolás ellen védett helyiségnek a vagyonbiztosítás függelékében (A betöréses lopás és
rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban) részletezett
határoló szerkezetekkel körülzárt légtér minôsül.

3.6.2. Nem biztosítási események
3.6.2.1. A Biztosító nem téríti meg, a nemesfémekben, készpénzben, ékszerekben és értékpapírokban,
mobil elektronikus berendezésekben keletkezô károkat.
3.6.2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki az ellenérték fejében szállított árukban és anyagokban keletkezett károkra.

3.7.1.1.2. Rablás, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan
eltulajdonítása során a tettes a Biztosított vagy alkalmazottja
(vagy megbízottja) ellen erôszakot, élet vagy testi épség elleni
közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek
érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba
helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy
megtartása végett erôszakot, élet, vagy testi épség elleni
közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat
igazolja.

3.6.2.3. A Biztosító nem téríti meg a feltöréses
lopás kárt, ha a vagyontárgyakat a gépjármû utasterébôl, vagy más kívülrôl jól látható helyrôl tulajdonították el.

3.7.1.2. A fedezet kiterjed továbbá a kockázatviselés helyén, a
biztosított épület(ek)ben, építmény(ek)ben bekövetkezett
épületrongálási károkra, amelyek az ott elkövetett betöréses
lopással vagy annak kísérletével összefüggésben keletkeztek.

3.6.2.3. Telephely költöztetésére nem terjed ki a
fedezet.

3.7.1.3. A Biztosító megfizeti a betöréses lopással vagy annak
kísérletével összefüggésben a felszerelt és üzembe helyezett
épület-berendezésekben, épülettartozékokban keletkezett
rongálási és lopáskárokat is, ha
3.7.1.3.1. e tárgyakat legalább lezárt helyiségbôl (lásd függeléket) tulajdonították el, vagy
3.7.1.3.2. e tárgyak az épület falához kívülrôl, a járószinttôl
3 méternél magasabban voltak rögzítve.

3.6.3. A szállítási kockázat biztosítási esemény miatt fellépô
károk esetén a Biztosító biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási ajánlaton és a szerzôdésen feltüntetett összeg erejéig áll
helyt.
3.7. BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁS
Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a betöréses lopás, rablás, valamint épületrongálás kockázatokra az alábbiakban leírtak szerint.
3.7.1. Biztosítási esemény
3.7.1.1. Jelen biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minôsül a szerzôdés hatálya alatt a kockázatviselés helyén
(telephely) meglévô biztosított vagyontárgyak betöréses lopás,
rablás, biztosítási események miatt bekövetkezett kárai az
alábbiak szerint:

3.7.1.4.1. A Biztosító legfeljebb 2 millió forint értékû pénz vagy
egyéb értékcikk szállítmány küldöttrablás fedezetét vállalja jelen
biztosítás keretében. Az értékcikkeket, pénzt, értékpapírt (4. vagyoncsoport) a jelen szerzôdés részét képezô függelék III. pontjában leírt biztonsági intézkedések mellett kell szállítani. Ennek
hiányában a Biztosító a bekövetkezô kárt nem téríti meg.
3.7.2. Nem biztosítási események
3.7.2.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha
3.7.2.1.1. az normalizált hiányként – káló – elszámolásra
került, illetve kerül,
VM 1169

3.7.1.1.1. Betöréses lopás, ha a tettes a lopást úgy követte
el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt,
illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erôszakos módon
behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a
behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt
helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal,
illetve más eszközzel kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat

3.7.1.4. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a
Biztosító megfizeti a 1.2.4. pontban megjelölt vagyontárgyak
küldöttrablás következtében bekövetkezô kárait. Küldöttrablásnak
minôsül, ha az alkalmazottak vagy a megbízottak a Biztosított
utasítása alapján készpénzt, értékpapírt, értékcikket szállítanak a
rendeltetési helyre elôre meghatározott útvonalon és idôtartamon
belül és ennek során a náluk levô értékeket elrabolják.
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3.7.2.1.2. az a kirakatban elhelyezett áruban az üzlet biztosított készletértékének 25%-át meghaladóan keletkezett,
3.7.2.1.3. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenésébôl származik és a további rendeltetésszerû használatot nem befolyásolja.
3.7.2.1.4. ha a lopást a helyiség elveszett, ellopott vagy bárki
által hozzáférhetô helyen megtalált saját kulcsának segítségével
követik el,
3.7.2.1.5. ha a lezárt helyiségbôl behatolási nyom nélkül tûntek
el a biztosított vagyontárgyak,
3.7.2.1.6. ha az a helyiség, amelybôl a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a lezárt helyiség elôírásainak nem felel
meg (függelék).

3.8.2.1.1. eltulajdonítás;
3.8.2.1.2. graffiti által okozott kár, illetve a graffiti eltávolításának költségei;
3.8.2.1.3. bármilyen üvegtörés;

3.7.2.2. A Biztosító nem téríti meg a 3.7.1.3. pontban leírt
káreseményeket, ha az kizárólag vandalizmusból ered.
3.7.2.3. Nem téríti meg a Biztosító az ékszerek, mûtárgyak,
valódi szôrmék betöréses lopás, rablás kárait.

3.9. ÜVEGBIZTOSÍTÁS

3.8.4. A Biztosító vandalizmus biztosítási esemény esetén
biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényben meghatározott összeg erejéig fizeti meg.

3.9.1. Biztosítási esemény
3.9.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak,
a Biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyak szerkezetileg
beépített, fix és nyitható, ajtó- és ablaküvegeinek, folyosói és
lépcsôházi, erkély- lodzsa-üvegezéseinek nem egyéb biztosítási
esemény miatti törése következtében felmerülô pótlási költségeit,
az önrészesedés figyelembe vételével.

3.7.4. A Biztosító a 3.7.1.2. és 3.7.1.3. pontban leírt biztosítási
esemény(ek) alapján biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási
kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig teljesít szolgáltatást.
3.7.5. Betöréses-lopás, rablás biztosítási esemény esetén a
Biztosító a jelen különös biztosítási feltételek függelékében
felsorolt szolgáltatási limiteknek megfelelô szolgáltatási összeget
fizeti meg, legfeljebb azonban a károsodott vagyontárgy, vagy
vagyoncsoport biztosítási összegének erejéig áll helyt. A függelékben felsorolt szolgáltatási limit(ek) a Biztosítottnál a káresemény idôpontjában meglévô biztonsági színvonal függvénye(i).
3.8. VANDALIZMUS
3.8.1. Biztosítási esemény
3.8.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak,
a Biztosító megfizeti a vandalizmus, illetve a vandál cselekmények következtében bekövetkezett károkat.
Jelen biztosítás értelmében a vandalizmus, illetve vandál
cselekmény harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy
fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

3.9.1.2. A Biztosító megfizeti továbbá, az alapbiztosításban
biztosított
3.9.1.2.1. épület
3.9.1.2.1.1. szerkezetileg beépített különleges üvegezésében,
3.9.1.2.1.2. kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében,
3.9.1.2.1.3. törésvédô, fényvédô és biztonsági fóliáiban,
3.9.1.2.1.4. biztonsági üvegeiben,
3.9.1.2.1.5. beépített üvegfalaiban,
3.9.1.2.1.6. kopolitüvegezésében,
3.9.1.2.1.7. elôtetô- és üvegtetô-üvegezésében,
3.9.1.2.2. bútorüvegezésekben,
3.9.1.2.3. kerámia fôzôlapokban,
3.9.1.2.4. épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületekben,
3.9.1.2.5. a név-, a reklám- és a cégtáblákban, valamint ezek
tartószerkezetében,
3.9.1.2.6. az üvegezést rögzítô és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben,
3.9.1.2.7. a festett, csiszolt metszett ólom- vagy rézbetétes üvegekben,
3.9.1.2.8. akváriumokban, terráriumokban
balesetszerûen bekövetkezett törés- vagy repedéskárt.
3.9.2. Nem biztosított események
3.9.2.1. A jelen feltételek alapján sem fizeti meg a Biztosító
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3.7.3. A Biztosító szolgáltatásának feltétele a rendôrségi feljelentés megléte.

3.8.2. Nem biztosítási események
3.8.2.1. Jelen kiterjesztés sem fedezi azonban a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett alábbi károkat:

3.8.3. Jelen biztosítási fedezet tekintetében az önrészesedés a
szolgáltatási összeg biztosítási kötvényen meghatározott százaléka, de legalább az ugyanitt meghatározott forint összeg biztosítási eseményenként.
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3.9.7. A berendezések, bútorok üvegezésének kárait a Biztosító
legfeljebb az ajánlaton és a biztosítási kötvényen feltüntetett
biztosítási összeghatárig fizeti meg.

a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében,
az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében,
az akvárium és terráriumok tartalmában
károkat.

3.9.8. A 3.9.4. és 3.9.5. pontokban felsorolt költségek térítési
összegét a biztosítási kötvény tartalmazza.

3.9.2.2. Nem fizeti meg a Biztosító továbbá az akvárium vagy
terrárium törése következtében megsérült, elhullott állatok
értékét, valamint az általuk okozott következményi károkat.

3.10. GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS

3.9.2.3. A Biztosító nem fizeti meg a biztosítás megkötésekor már
törött, repedt, toldott üvegekben keletkezett károkat.
3.9.3. A Biztosító kár esetén a károsodott üveg újraüvegezési
(fóliák, díszítsek esetén azok pótlási, szerelési) költségét, valamint
a 3.9.4. pont szerinti költségeket fizeti meg.
A Biztosító kizárólag részletes helyreállítási számla alapján
teljesít szolgáltatást.
3.9.4. A kár enyhítésének költségei
A Biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti
a kár enyhítésének költségeit, akkor is, ha azok nem vezettek
eredményre, különösen ha a kárenyhítô intézkedésekre a
Biztosító utasítása alapján került sor.
3.9.5. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a
Biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti az
alábbiak szerint részletezett és ténylegesen felmerült
költségeket is:
3.9.5.1. Maradvány- és romeltakarítási költségek
A Biztosító megfizeti a biztosított káresemény kapcsán károsodott
üvegezés eltávolításának, valamint a nem károsodott, és a kár
miatt a továbbiakban már nem használható üvegezések vagy azok
részeinek elbontási, elszállítási és megsemmisítési költségeit.
3.9.5.2. Mozgatási és védelmi költségek
A Biztosító megfizeti továbbá azokat a költségeket, mely a károsodott üvegezés pótlása során más vagyontárgyak elmozgatása, vagy védelme során merült fel.
3.9.5.3. Daru- és állványzat költségei
A Biztosító megfizeti a káresemény következtében szükségessé
váló azon költségeket, melyek a károsodott üvegfelületek helyreállításához, vagy újraüvegezéséhez/építéséhez pl. daru beállítása
vagy állványzat építése kapcsán merülnek fel.
3.9.6. A Biztosító az épület üvegezésének kárait biztosítási
évenként legfeljebb az épület biztosítási összegének 20%-a
erejéig fizeti meg.

3.10.1. Biztosítási esemény
3.10.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megfizeti a kockázatviselési helyen (telephelyen)
lévô a 3.10.2. pontban definiált biztosított vagyontárgyaknak
belsô és/vagy külsô erôhatás miatti, illetve a vagyontárgyak
elektronikus egységeinek csak külsô erôhatás miatti, véletlenül,
váratlanul, balesetszerûen bekövetkezett törés és repedés kárait,
amelyek a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes
mûködésképtelenségét okozzák. A jelen biztosítási feltételek
szerint a törés- és repedéskár gyûjtôfogalom, és ilyennek
minôsülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó
mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül
a következô deformációk formájában álltak elô: megnyúlás,
szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.
3.10.1.2. Géptörés-biztosítási káreseménynek többek között az
minôsül, ha a kár oka
3.10.1.2.1. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
3.10.1.2.2. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek
kilazulása,
3.10.1.2.3. hibás beállítás vagy szabályozás,
3.10.1.2.4. rossz elhelyezés, telepítés,
3.10.1.2.5. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
3.10.1.2.6. a szokásosnál nagyobb erôhatás, túlterhelés,
3.10.1.2.7. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
3.10.1.2.8. túlhevülés (kivéve a hônek, lángnak rendeltetésszerûen kitett berendezéseket),
3.10.1.2.9. a centrifugális erô hatása miatti széthullás,
3.10.1.2.10. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint
rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
3.10.1.2.11. a mérô-, szabályozó-, vezérlô- és biztonsági berendezések meghibásodása,
3.10.1.2.12. leesés, lökés, ütközés,
3.10.1.2.13. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
3.10.1.2.14. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
3.10.1.2.15. a gépet üzemeltetô dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
3.10.1.2.16. a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.
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3.9.2.1.1.
3.9.2.1.2.
3.9.2.1.3.
keletkezett
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3.10.2. A géptörés biztosítás keretében biztosíthatók
3.10.2.1. a Biztosított tulajdonát képezô, nyilvántartásaiban
kimutatott tárgyi eszközei közül az
3.10.2.1.1. erôgépek, erômûvi berendezések,
3.10.2.1.2. egyéb gépek, berendezések,
3.10.2.1.3. szállítóeszközök,
3.10.2.1.4. forgalmi rendszám nélküli jármûvek,
3.10.2.1.5. munkagépként mûködô, forgalmi rendszámos
jármûvek.
3.10.2.2. az idegen tulajdont képezô bérelt, kölcsönvett, lízingszerzôdéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztelésre átvett, a
3.10.2.1. pont szerinti vagyontárgyak.
3.10.2.3. A géptörés-biztosítás kockázatviselése kiterjed
3.10.2.3.1. az üzembe helyezett gépekre, ha azok mûködôképesek,
3.10.2.3.2. a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy
telephelyen belül történô mozgatás alatt levô gépekre. A géptörés-biztosítás kockázatviselése a forgalmi rendszámos munkagépek esetében kifejezetten csak a munkagépként mûködô
jármûben e jármûvel való munkavégzés által okozott, továbbá e
jármûnek munkavégzésre vagy közlekedésre való elôkészítése
során keletkezett töréskárra terjed ki.
3.10.3. Nem biztosítási események
3.10.3.1. Nem minôsül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:
3.10.3.1.1. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkezô kopás és elhasználódás, vízkôlerakódás,
szennyezôdés, légköri jelenségek által elôidézett korrózió vagy
kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása,
3.10.3.1.2. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés,
repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csôcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés-biztosítási
káreseményt idéznek elô más biztosított gépszerkezetekben,
alkatrészekben.

3.10.3.3. A Biztosító a géptörés biztosítás keretében nem vállal
fedezetet az alábbi gépekre:
3.10.3.3.1. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések,
3.10.3.3.2. közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezô személy- és teherszállító jármûvek,
3.10.3.3.3. mûszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésbôl (üzemeltetésbôl) kivont gépek.
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3.10.3.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra,
amelyek
3.10.3.2.1. a gép
3.10.3.2.1.1. próbaüzeme,
3.10.3.2.1.2. szándékos túlterhelése,
3.10.3.2.1.3. biztonsági határt meghaladó próbanyomása,
próbaterhelése,
3.10.3.2.1.4. telephelyen kívüli szállítása
során keletkeztek.
3.10.3.2.2. szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezôszerszámokban), gyártóeszközökben, öntôformákban,

öntômintákban és öntôüstökben, továbbá az alapgépre fel nem
szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,
3.10.3.2.3. a sûrûn cserélendô alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védôrácsokban,
hô- és tûzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben,
meghajtószíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülô elemeiben, gumiabroncsokban, összekötô
kábelekben és a nem fémbôl készült alkatrészekben, tömlôkben,
tömítésekben, szûrôkben, szitákban és csomagolóanyagokban
keletkeztek,
3.10.3.2.4. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet
szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép mûködésével
összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,
3.10.3.2.5. törés és repedés nélküli meghibásodás, mûködési
zavar, mûködésképtelenség formájában álltak elô,
3.10.3.2.6. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt
adatállományban, információkban keletkeztek,
3.10.3.2.7. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeibôl, tartályaiból, csôvezeték-hálózataiból, szerelvényeibôl, a
konténerekbôl, kohókból, kemencékbôl, üstökbôl) kiömlô, elfolyt
anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként
keletkeztek,
3.10.3.2.8. kötbér és bírság jellegû többletköltségként
merültek fel,
3.10.3.2.9. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébôl
származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl. túlóra, sürgôsségi felár, termeléskiesés, elmaradt
haszon, állásidôre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),
3.10.3.2.10. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül
elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltségként merültek fel,
3.10.3.2.11. kedvezmények elvesztésébôl, késedelembôl vagy
piacvesztésbôl adódtak,
3.10.3.2.12. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként
vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által
igényelhetôk, illetve visszaigényelhetôk,
3.10.3.2.13. a garancia és szavatosság körében
megtérülnek.
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4. A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás
mértéke

történt, illetve a vagyontárgy számlával igazolt módon helyreállításra,
vagy utánpótlásra került.

4.1. A mindenkori tárgyévi biztosítási összeg megállapításának
módszerét (lsd. 4.10. pontot) és a vagyontárgyak, illetve költségtérítések biztosítási összegét a Biztosított/Szerzôdô határozza
meg.

4.10. A Biztosított a biztosítási összeget a vagyoncsoportokra
vonatkozó elôírások alapján új és/vagy valóságos (avult) értéken
határozhatja meg.

4.2. Eltérô megállapodás hiányában a vagyontárgyanként,
vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével számított és vagyoncsoportonként összesített (az elôgondoskodás
összegével korrigált) biztosítási összeg, valamint a biztosított
költségekre vonatkozó, a telephelyre arányosan figyelembe vett
biztosítási összeg az adott egységre (telephelyre) a Biztosító káreseményenkénti és biztosítási évenkénti szolgáltatásának felsô
határa.
4.3. A vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti, illetve a
költségtérítésekre vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a mindenkori biztosítási
tárgyévre vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási kötvényen biztosítási összeggel megjelölt
vagyoncsoportok (vagyontárgyak) minôsülnek.

4.10.1. Új érték: A károsult vagyontárgy új állapotban történô
beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar
(kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekbôl engedmények nem vonhatók le. Amennyiben a károsodott vagyontárgy
helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhetô be, akkor hasonló mûszaki, gazdasági paraméterekkel rendelkezô más vagyontárgy beszerzési értéke az újérték az esetleges értékkülönbözet
figyelembe vételével.
A Biztosító szolgáltatásának felsô határa ez esetben is legfeljebb
a biztosítási összeg lehet.
4.10.2. Valóságos (avult) érték
A valóságos (avult) értéket a Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az új értékbôl levonja a
használati idô alatt bekövetkezett értékcsökkenést (technikai
avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit
újértéken veszi figyelembe

4.5. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési
helyhez (telephelyhez) tartozó teljes biztosítható vagyont figyelembe kell venni, kivéve a felek másképp állapodnak meg.
A tárgyi és a forgóeszközök (készletek), továbbá az idegen
vagyontárgyak esetében a biztosítási tárgyév folyamán elôforduló
legmagasabb értéket kell meghatározni.
4.6. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok
között nem csoportosíthatók át.
4.7. A Biztosító a biztosított kockázatok tekintetében korlátozhatja felelôsségét szolgáltatási limit alkalmazásával.
A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra
vállalt szolgáltatási felsô határ, téríthetô maximális összeg.
4.8. A biztosítási összege(ke)t a felek közös megegyezéssel év
közben is megváltoztathatják. A biztosítási összeg módosítása a
biztosítási díj módosulásával jár együtt.
4.9. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben
fizeti, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a
biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó figyelembe vételével

4.11. A technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés) mértékének megállapítása – többek között – a következô fôbb
vizsgálati szempontok alapján történik: kor, mûszaki állapot,
üzemelési idô, a karbantartás színvonala, üzemelési körülmények,
folyamatos vagy idôszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész
utánpótlási lehetôsége.
4.12. Egyéb megállapodás hiányában a saját tulajdonú
vagyontárgyak biztosítási összege:
4.12.1. tárgyi eszközök és nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházások esetén az újérték,
azaz a beruházás újra-elôállítási, újrabeszerzési költsége,
4.12.2. az új értékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó
mértékû technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt tárgyi
eszközök esetén a valóságos (avult) érték,
4.12.3. vásárolt készletek (anyagok, áruk) esetén a közvetlen
költségekkel növelt – engedmény nélküli – újérték, azaz az
újrabeszerzési ár,
4.12.4. befejezetlen termelés, kész- és félkész termékek, készáruk esetén a készültségi foknak megfelelô újérték, azaz újraelôállítási költségérték (önköltség),
4.12.5. közvetlenül költségként elszámolt eszközök esetén a
beszerzési áron kalkulált, a biztosítási év során elôforduló legmagasabb értékösszeg,
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4.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított
vagyontárgy(ak) új értékét.
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4.12.6. véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök
esetén a valóságos (avult) érték.

5.3. Bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek;

4.13. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege
kizárólag valóságos (avult) érték lehet.

5.4. Kárvizsgálati (laboratóriumi), ténymegállapítási költségek;

4.14. Betöréses lopás, rablás kockázat esetén a biztosítási
összegek megegyeznek az alapvagyon biztosítás biztosítási
összegeivel.

5.5. Tervezési, szakértôi és lebonyolítási költségek
A tervezési, szakértôi és lebonyolítási költségek, amelyek az
5.1.-5.4. pontokban felsorolt tevékenységekhez szükségesek;

4.15. Értékcikkek biztosítása esetén a Biztosító az alábbiak
szerint teljesít szolgáltatást:

5.6. Helyreállítási, ideiglenes csô- és kábelvezeték-rendszerek költségei
A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes csô- és kábelvezeték-rendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségei, a visszatérülô anyagok visszavételezési értékének
levonásával;

4.15.1. Pénzeszközök, értékpapírok kára esetén a tényleges
kárösszeg kerül kifizetésre, melynek felsô határa ezen készletek
megjelölt biztosítási összege, de betöréses lopás, rablás károk
esetén legfeljebb a jelen biztosítási feltételek függelékének
2. pontjában meghatározott szolgáltatási felsô határ, mely a kár
idôpontjában fennálló védelmi színvonal függvénye. A kamatveszteségeket a Biztosító nem téríti meg.
4.15.2. Névre szóló értékpapírok esetén a hirdetményi eljárással
kapcsolatos költségeket, valamint azok újra-elôállítási költségét (ez
utóbbiakat abban az esetben, ha azok elôállítása szükséges és meg
is történik), nem névre (bemutatóra) szóló, és a Budapesti Értéktôzsdén jegyzett értékpapírok esetében azok káresemény elôtti
utolsó jegyzett árolyam-értékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapírforgalmazók által közölt átlagos vételi árfolyamon számolt piaci árat,
értékcikkek kára esetén azok névértékét fizeti meg a Biztosító.

5. Biztosított költségek
A Biztosító – a biztosítási kötvényben megjelölt mértékig – megfizeti az alábbi, káreseményekkel kapcsolatos költségeket:

5.2. Mentési, oltási költségek
A káresemény során és után a Biztosított oldalán felmerülô
indokolt mentési, oltási költségek;

5.8. A vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett károk elhárításával kapcsolatban felmerülô takarítási és tisztítási költségek
A takarítási és tisztítási költségeket a Biztosító számla
ellenében maximum évente a biztosítási kötvényben
feltüntetett összegig téríti meg.
5.9. A Biztosító megfizeti további az egyes biztosítási
események meghatározásainál feltüntetett és részletezett
költségeket is.
5.10. Bankkártyaletiltás költségei
5.10.1. A Biztosított, Magyarország területén felügyeleti hatóság
engedélyével mûködô pénzintézet által kibocsátott hitelkártyájának vagy ugyanitt vezetett lakossági folyószámlájához kapcsolódó bankkártyájának elvesztése, ellopása következtében
szükségessé vált letiltás költsége.
5.10.2. A Biztosító a szerzôdés hatálya alatt biztosítási évenként 1 alkalommal, de káronként legfeljebb 15 000 Ft értékhatárig fizeti meg a bankkártyaletiltás költségeit, a biztosítási
összegen belül.
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5.1. Kárenyhítési költségek
A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásaik
enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerülô
költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával,
az ideiglenes fedéssel (tetôzet), dúcolással, állványozással, az
ideiglenes közmûlétesítéssel, továbbá az indokoltan szükséges kényszer kitelepítési, vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merülhetnek
fel,

5.7. Közmûvek, közüzemi berendezések és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségei
A közmûvek, közüzemi berendezések és közutak – az 5.1.,
5.2., 5.3., pontokban felsorolt tevékenységek során elkerülhetetlenül szükséges – rombolási kárainak helyreállítási
költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a Biztosítottat terhelik.
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elôgondoskodási fedezet a biztosítási szerzôdés következô
esedékességéig érvényes, amikor is a változásokat a Biztosító felé be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés elmarad,
a biztosítás a továbbiakban az eredeti ajánlat szerint él
tovább.

A Biztosító a kártyaletiltás díját csak bank igazolás ellenében
téríti meg.
5.10.2. Nem téríti meg a Biztosító
5.10.2.1. a terhelési (charge) kártyák letiltási díját,
5.10.2.2. a hitel- vagy bankkártya elvesztése, ellopása miatt
bekövetkezett kárt és az egyéb felmerülô költségeket.

7. Az önrészesedés
6. A kockázat változása a biztosítási idôszak alatt –
elôgondoskodás
6.1. Jelen biztosítási alapján a Biztosító kockázatviselése
automatikusan kiterjed a biztosított vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének 10%-a erejéig a biztosítási idôszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyakra, valamint az
év közben történt értéknövelô beruházás(ok)ból, adódó
értéknövekményre.

7.1. Minden egyes biztosítási esemény teljes kárösszegébôl, az
MKB vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételek
(ÁSZF1403)15. pontja szerint, a szerzôdésben meghatározott
önrészesedésnek megfelelô összeget a Biztosított maga visel,
kivéve a jelen különös feltételek 1.2.6. pontja alapján a
munkavállalók vagyontárgyaira vonatkozó térítendô károkat,
ahol a Biztosító nem érvényesít önrészesedést.

8. A közlési és változás bejelentési kötelezettség

6.3. Az elôgondoskodási fedezet nem terjed ki a vagyontárgyak helytelen, téves vagy rossz közlése következtében
elôálló alulbiztosítottságra, infláció okozta értékcsökkenésre
és nem vonatkozik a szerzôdésben megállapított szolgáltatási limitekre.
6.4. Biztosított káresemény esetén a biztosított vagyoncsoportok/vagyontárgyak biztosítási összege az elôgondoskodási biztosítási összeg mértékének arányában kiegészül. A telephelyi, vagyoncsoportonkénti elôgondoskodási
biztosítási összegek más telephelyre és más vagyoncsoportra nem csoportosíthatók át.
6.5. Az elôgondoskodási fedezet létesítése nem mentesíti
a Biztosítottat az általános feltételek 13. pontjában foglalt
bejelentési kötelezettség alól. A fentiekben megfogalmazott

8.1. A Szerzôdô 15 napon belül köteles bejelenteni – a
Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési
feltételei (ÁSZF1403) 16.2. pontjában felsoroltakon túlmenôen – a termelés/szolgáltatás egy hónapot meghaladó, nem
idényszerû leállítását.

9. A Biztosító szolgáltatásának különös szabályai,
szolgáltatáskorlátozások
9.1. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosítottnak
igazolnia kell tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak esetén birtoklási jogcímét (bérlet, bizomány, letét, lízing, feldolgozás, javítás,
megmunkálás stb.), továbbá meg kell neveznie a tulajdonos
személyét.
9.2. A Biztosító a károkat a biztosítási tárgyidôszakra vonatkozóan a kockázatviselési helyenként (telephelyenként), ezen
belül vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként, továbbá a
költségtérítésekre feltüntetett összeghatárig (biztosítási összeg),
vagy az összes vagyoncsoportra, vagyontárgyra és a költségtérítésekre együttesen választott, illetve meghatározott kártérítési
felsô határösszegig (téríthetô maximális kár) az önrészesedéssel
csökkentve, magyar törvényes fizetôeszközben fizeti meg.
9.3. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános biztosítási
feltételek (ÁSZF1403)18.3 pontjában felsoroltakon túlmenôen a
Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez tûz- és robbanáskár
esetén a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormány-
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6.2. Az elôgondoskodási fedezet a következôk miatti értékemelkedésre vonatkozik:
6.2.1. épületek, építmények esetében az újonnan épült
részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra, beszerzésekre; valamint az újonnan beszerzett épületekre
akkor is, ha annak a kockázat elvállalása és a díj megállapítása
szempontjából mértékadó jellemzôi eltérnek az eredeti
ajánlatban feltüntetett biztosítandó épület(ek)nél közölt
jellemzôktôl,
6.2.2. mûszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és
felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra,
cserékre, valamint a bérelt, illetve kölcsönvett vagyontárgyakra.
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károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során
felmerült, és a Biztosító kérésére tett nyilatkozata szerint ÁFAvisszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).

zat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tûzoltóság
igazolását.
9.4. A Szerzôdô (Biztosított) a kárrendezés megkezdéséig, de
legfeljebb a kár bejelentésétôl számított 5. napig a károsodott
vagyontárgy, illetve a környezet állapotán csak a kárenyhítéshez
szükséges mértékben változtathat.
9.5. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvû változtatás
következtében a Biztosító számára – fizetési kötelezettsége
elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált
lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.

9.12. A Biztosító szolgáltatásának felsô határa minden esetben
a biztosítási összeg elôgondoskodás mértékével növelt összege,
figyelembe véve a költségtérítések összegét. Amennyiben a
Biztosító az ÁFÁ-t is megfizeti, a Biztosító szolgáltatása akkor
sem haladhatja meg a biztosítási esemény bekövetkezésének
idôpontjában érvényes kötvényen a károsodott vagyontárgyra
meghatározott elgondoskodással növelt biztosítási összeget.

9.6. Ha a Biztosító a bejelentés kézhezvételétôl számított
5. munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a Biztosított
intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról.
A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további 30 napig köteles változatlan állapotban megôrizni.

9.13. Épület károsodása esetén a Biztosító a helyiség egész
felületének helyreállítási költségeit fizeti meg, ha a helyiség
9.13.1. mennyezetének vagy egyik oldalfalának a festése
mázolása vagy tapétázása legalább 40%-ban károsodik,
9.13.2. mennyezetének és legalább egyik oldalfalának, vagy két
oldalfalának a festése, tapétázása vagy mázolása károsodik.

9.7. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerûségének bizonyítása a Biztosítottat (Szerzôdôt) terheli.

9.14. Jelen feltétel alkalmazásában:
Teljes-, totálkár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás
mûszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással
alátámasztva nem indokolt.
Részleges kár: javítással (építéssel, szereléssel) helyreállítható
károk.

9.9. A Biztosítottnak az egy káreseménybôl származó károk
helyreállításával kapcsolatos anyag-, munkabér-, valamint egyéb
költségeket elkülönítetten (külön munkaszámon) kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás
saját kivitelezésben vagy idegen kivitelezô útján – vagy mind a
két módon, vegyesen – történik.
9.10. A káreseménnyel összefüggésben idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk kivizsgálását és összegszerû megállapítását a szerzôdô felek csak a károsult vagy megbízottja
bevonásával közösen végezhetik. Az egyes vagyoncsoportokra
vonatkozó biztosítási összegeket a károk térítése alkalmával
vagyontárgyanként kell értékelni.
9.11. A javítással helyreállítható károk esetén a Biztosító a
javításnak (helyreállításnak) a költségeit fizeti meg. Ha azonban
a javítás várható költsége a vagyontárgy káridôponti új állapotban való felépítésének (helyreállításának) költségét meghaladná, a Biztosító a vagyontárgy káridôponti új állapotban való
felépítésének (helyreállításának) költségét fizeti meg.
A Biztosító azonban az általános forgalmi adót csak abban az
esetben fizeti meg, ha a Biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a

9.15. Nem az eredeti állapotra történô helyreállítás vagy utánpótlás esetén a Biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelô
helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az elôzô pontokban
foglaltaknak megfelelôen.
9.16. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos mûszaki paraméterekkel, egyenértékû módon már
nem állítható helyre, akkor a Biztosító a korszerûbb technológiából eredô értéknövekedést a szolgáltatási összegbôl levonja.
9.17. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül
más egyéb károsító esemény is közrehatott, a Biztosító csak
olyan mértékben nyújt szolgáltatást, amely biztosítási esemény
következménye.
9.18. Az értékesíthetô vagy egyéb módon hasznosítható
maradványok értékét a Biztosító a kár összegébôl levonja.
9.19. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági
eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot
köteles a Biztosított a Biztosítónak bemutatni.
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9.8. A károk felmérése, megállapítása a Biztosító helyszíni
vizsgálata során a Biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzôkönyvben foglaltak alapján történik.
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9.20. Ismétlôdô elemi károk
Egyetlen biztosítási eseménynek minôsülnek az alábbiakban
felsorolt idôtartam alatt bekövetkezô alábbiakban felsorolt elemi
károk:
9.20.1. 24 órán belül ismételten bekövetkezô jégverés és/vagy
zivatar és/vagy tornádó;
9.20.2. a 72 órán belül ismételten bekövetkezô több vihar;
9.20.3. az 504 órán belül ismételten bekövetkezô olyan árvíz,
amelyet ugyanazon, egyszer vagy többször tetôzô, egy vagy több
víztömegként jelentkezô magas vízállás okoz;
9.20.4. a 168 órán belül ismételten bekövetkezô földrengés,
szökôár, vulkánkitörés.

9.21.9. Az üzemszüneti kár megállapításánál mindazokat a
körülményeket figyelembe kell venni, amelyek az üzem menetét
és nyereségét a kártalanítási idôszak alatt kedvezôen vagy
kedvezôtlenül befolyásolták volna, ha a káresemény nem
következett volna be.
9.21.10. A kár megállapításánál figyelembe kell venni azt a
nyereséget, amely az üzemszünet megszûnését követô 6 hónap,
de legfeljebb a kártalanítási idôszak lejártáig tartó idô alatt az
intenzívebb termelésbôl, a megnövekedett értékesítésbôl
származik.

9.21. A Biztosító üzemszüneti kár esetén az alábbiakban
felsorolt speciális szabályokat alkalmazza:
9.21.1. A Biztosító a tényleges kártalanítási idôszak alatti
bruttó nyereségkiesést fizeti meg a szerzôdésben meghatározott
biztosítási összeg erejéig.
9.21.2. Amennyiben a kockázatviselés idôszakában a Biztosított
vagy annak megbízottja az árukat, szolgáltatásokat a biztosított
telephelyén kívül levô helyen értékesíti, illetve nyújtja, az ezért
fizetendô vagy fizetett összeget az árbevételnél figyelembe kell
venni.
9.21.3. Az alkalmazotti bér címén megállapításra kerülô összeg
kiszámításának alapja a bérköltség, a személyi jellegû kifizetések,
valamint a bérjárulékok számfejtésére szolgáló bizonylat, illetve a
járulék ténylegesen teljesített befizetésére szóló befizetési lap.
A Biztosító csak a káresemény bekövetkezte elôtt már alkalmazásban lévô munkavállalók részére kifizetett munkabért fizeti meg.
9.21.4. A befizetendô ügyleti kamatok összegének megállapítási
alapja a hitelezô igazolása, amely tartalmazza a hitelösszeget és
a kamatot.
9.21.5. A jogszabályokon, valamint a fel nem mondható szerzôdéseken nyugvó fizetési kötelezettségek kifizetésének alapja a
kifizetést tanúsító nyugták és befizetési lapok bemutatása.

9.21.11. A Biztosított a mindenkor hatályos számviteli elôírások
szerint köteles nyilvántartásait megszervezni és vezetni, a költséghely költségnem szerinti ráfordításokat a terv és a tényállapot
szerint ellenôrizhetôvé tenni. A Biztosított köteles üzleti könyveit,
mérlegeit, egyéb üzleti dokumentumait 3 évig megôrizni, és olyan
helyen és módon tárolni, hogy azok egy esetleges kár esetén ne
semmisüljenek meg.
9.22. Bûncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a
feltételezett elkövetôk kilétérôl, a vádirat benyújtásáról, illetve a
bírósági ítélet meghozataláról a Biztosított a tudomására jutástól
számított 8 napon belül köteles a Biztosítót írásban értesíteni.
E kötelezettség akkor is fennáll, ha a Biztosító a szerzôdésben
vállalt kötelezettségének már eleget tett.

10. A kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség
10.1. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános
szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 20. pontja az alábbiakkal
egészül ki:
10.1.1. A Szerzôdô (Biztosított) tûz és robbanás esetén a
káresemény észlelését követôen haladéktalanul köteles értesíteni a tûzoltóságot.
10.1.2. A Biztosított köteles az üzemszüneti veszteséget a
tôle elvárható minden lehetséges módon enyhíteni, és
gondoskodnia kell róla, hogy az üzem mûködése a lehetô
legrövidebb idôn belül meginduljon.
VM 1169

9.21.6. A Biztosító megfizeti az üzemszünettel közvetlenül érintett,
de nem károsodott tárgyi eszközök tényleges kártalanítási idôszakra
számított – és a jogszabályok szerint az üzemszünet miatt nem
elszámolható – értékcsökkenési leírásait.
9.21.7. A könyvvizsgáló költségeit számlával kell igazolni.

9.21.8. A tevékenység egyéb okból történô tényleges szüneteltetésének ideje alatt bekövetkezô biztosítási káresemény
esetén a Biztosító csak arra az idôszakra vonatkozó nyereségkiesést téríti meg, amellyel az üzemszünet a bekövetkezett
káresemény miatt meghosszabbodik.
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11. A Biztosító mentesülése üzemszünet biztosítás
esetén
A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési
feltételei (ÁSZF1403) 21. pontjában foglaltak az üzemszünet
biztosítás vonatkozásában az alábbiakkal egészül ki:
11.1. Amilyen mértékben mentesül a Biztosító a vagyonbiztosítási kár megfizetése alól, ugyanolyan mértékben mentesül az
üzemszüneti kár megfizetése alól is.

11.3. Ha a Biztosított az idôben való helyreállítással kapcsolatos intézkedést elmulasztotta, a Biztosító mentesül a
mulasztásból eredô többletkár megfizetése alól.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételeiben
(ÁSZF1403) valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadók.
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
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11.2. Mentesül a Biztosító fizetési kötelezettsége alól, ha
a Biztosított a fenti 3.5.8. pontban írt kötelezettségét megsérti,
és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
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II. Függelék
A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat

2. Vagyonvédelmi szintek

Jelen betöréses lopás, rablás eseteire szóló védelmi szabályzat abban az esetben érvényes, ha a Multivédelem vállalkozásbiztosítás betöréses lopás, rablás kockázatra (lsd. 3.7.
pont) és/vagy elektronikus mûszerbiztosításra kiterjed.

2.1. – 1. sz. védettségi szint:
2.1.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erôfeszítéssel, illetve különbözô segédeszközök alkalmazásával küzdhetô le;
2.1.2. A folyamatos figyelés/ôrzés biztosítva van;
2.1.3. A nyílászárók a teljeskörû mechanikai védelemnek
megfelelôen védettek, kívülrôl nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
2.1.4. Az ôrök egymástól halló- és látótávolságon belül
vannak, az egész területet figyelik;
2.1.5. Az épületeken kívül kutyás járôrök, az épületen belül
ôrök teljesítenek szolgálatot;
2.1.6. Az ôrök közötti állandó információcsere biztosítva van;
2.1.7. A kritikusabb pontok elektronikai jelzôrendszerrel is
el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
2.1.8. Közvetlen összeköttetés van az ôrzést végzô szakszolgálat központjával, a rendôrséggel vagy egyéb fegyveres
szolgálattal.

Jelen szabályzat a vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési
feltételeivel, az alapvagyon biztosítás különös feltételeivel
és/vagy az elektronikus mûszerbiztosítás különös feltételeivel együttesen érvényes. Jelen függelékben foglaltakat
kell alkalmazni a Szállítmánybiztosítás különös feltételei
(SZ1403) 7.5. pontjában megfogalmazott utó-és közbensô
tárolás fedezet keretében térítendô betöréses lopás, rablás
károk esetén is.

A. KOMPLETT LÉTESÍTMÉNYEK, ÜZEMEK,
RAKTÁRTELEPEK, KERESKEDELMI
ELOSZTÓHELYEK VÉDELMI SZABÁLYAI
1. Általános rendelkezések
1.1. Az alábbi védelmi szinteket komplett létesítmények,
üzemek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek biztosítása esetén, a vagyonbiztosítás különös feltételei (VA1403)
1.2.1.-1.2.3. és 1.2.5. pontjaiban, illetve az elektronikus mûszerbiztosítás különös feltételei (EM1403) 1.2. pontjában
meghatározott vagyoncsoportok vonatkozásában (telephelyi
összesen érték) kell alkalmazni.
1.2. A betöréses lopás, rablás biztosítási fedezete kizárólag
a vagyon vagy elektronikus mûszerbiztosításban biztosított
vagyontárgyakra terjed ki.
1.3. A védettségi szint meghatározásánál nem vehetô figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár
bekövetkezésének idôpontjában nem volt meg, vagy nem
volt üzembe helyezve, illetve nem mûködött.

2.2.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak
komoly erôfeszítéssel, illetve különbözô segédeszközök alkalmazásával küzdhetô le;
2.2.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
2.2.3. A nyílászárók a teljeskörû mechanikai védelemnek
megfelelôen védettek, kívülrôl nem nyithatók, az ajtók
biztonsági zárral vannak felszerelve;
2.2.4. Az épületeken kívül kutyás járôrök, az épületen belül
ôrök teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és
teljes figyelésére nincs mód;
2.2.5. Az ôrök közötti állandó információcsere biztosítva van;
2.2.6. A kritikusabb pontok elektronikai jelzôrendszerrel is
el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
2.2.7. Különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívüli eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat
központjának, a rendôrségnek vagy egyéb fegyveres
szolgálatnak.
VM 1169

1.4. A Biztosító a kár bekövetkezésének idején a behatolás
helyének védelmi szintjét veszi figyelembe a fizethetô kártérítés megállapításakor.

2.2. – 2. sz. védettségi szint
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2.3. – 3. sz. védettségi szint

2.5. – 5. sz. védettségi szint

2.3.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás
különösebb erôfeszítést nem igényel;
2.3.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
2.3.3. Az épületek között járôrszolgálat van;
2.3.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek
megfelelôen fizikailag védve vannak, kívülrôl nem nyithatók,
az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
2.3.5. A kritikusabb pontok elektronikai jelzôrendszerrel is
el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.)
2.3.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrészt (pl. a páncéltermet) fegyveres ôr védi;
2.3.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendôrséggel vagy egyéb fegyveres
szolgálattal.

2.5.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás
különösebb erôfeszítést nem igényel;
2.5.2. A fôépületben 24 órás portaszolgálat van;
2.5.3. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek
megfelelôen fizikailag védve vannak, kívülrôl nem nyithatók,
az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
2.5.4. A kritikusabb pontok elektronikai jelzôrendszerrel is
fel vannak szerelve (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
2.5.5. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a
szakszolgálat központjával, a rendôrséggel vagy egyéb
fegyveres szolgálattal.

2.4. – 4. sz. védettségi szint
2.4.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás
különösebb erôfeszítést nem igényel;
2.4.2. A fôépületben biztonsági ôrszolgálat van;
2.4.3. Az épületek között járôrszolgálat van;
2.4.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek
megfelelôen fizikailag védve vannak, kívülrôl nem nyithatók,
az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
2.4.5. A kritikusabb pontok elektronikai jelzôrendszerrel is
el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
2.4.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrészt (pl. a páncéltermet) külön ôr védi;
2.4.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendôrséggel vagy egyéb fegyveres
szolgálattal.

2.6. – 6. sz. védettségi szint:
2.6.1. Amennyiben a biztosított ingatlanhoz, telek(föld)terület is tartozik, a védett terület jól körülhatárolt, de a
behatolás különösebb erôfeszítést nem igényel;
2.6.2. Nincs ôrzés;
2.6.3. A nyílászárók a minimális mechanikai védelemnek
megfelelôen fizikailag védve vannak, kívülrôl nem nyithatók,
az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;

3.

Szolgáltatási limitek

3.1. A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén
legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény idôpontjában
ténylegesen fennálló védettségi szintnek megfelelô és az alábbi
táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a
szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási összegét).

1. sz. táblázat
Védettségi szint
1. védettségi
2. védettségi
3. védettségi
4. védettségi
5. védettségi

Kártérítés mértéke (e Ft)

szint
szint
szint
szint
szint

1 000 000 felett
1 000 000
700 000
400 000
100 000
20 000
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6. védettségi szint
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3.2. Amennyiben a káresemény idôpontjában a behatolás
helyén legalább a minimális mechanikai védelem feltételei
nem teljesülnek, a Biztosító nem nyújt szolgáltatást.

2.1.6. Közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendôrséggel
vagy egyéb fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.
2.2. – 2. sz. védelmi osztály

B. AZ ÉRTÉKCIKKEK TÁROLÁSI
SZABÁLYAI
1. Általános rendelkezések
1.1. A szerzôdési feltételek 1.2.4 pontja szerinti értékcikkeket a választott biztosítási összegre meghatározott védelmi színvonalú helyiségben (illetve 2. számú táblázat) a
következôk szerint kell tárolni:
1.1.1. mobil vagy rögzített lemezkazettában, pénztárgépben
100e Ft-ig,
1.1.2. tûzgátló lemezszekrényben 300 e Ft-ig.

2.2.1. Teljeskörû mechanikai védelem;
2.2.2. Elektronikai jelzôrendszer;
2.2.3. Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
2.2.4. Biztosító által minôsített rendszer;
2.2.5. Állandó (24 órás) portaszolgálat;
2.2.6. Automatikus távjelzés a rendôrségnek vagy egyéb
vagyonvédelmi szakszolgálatnak.
2.3. – 3. sz. védelmi osztály
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Teljeskörû mechanikai védelem;
Elektronikai jelzôrendszer;
Rendszeres és dokumentált karbantartás;
Biztosító által minôsített rendszer;

2.4. – 4. sz. védelmi osztály

1.2. A fentieket meghaladó összeg csak a Mabisz által a
megfelelô értékhatárra* bevizsgált és ajánlott (minôsített),
elôírásszerûen elhelyezett és rögzített (telepített) lemez-,
illetve páncélszekrényben tárolható.

2.4.1. Teljeskörû mechanikai védelem;
2.4.2. Elektronikai jelzôrendszer;
2.4.3. Biztosító által minôsített rendszer;

(* Az értékhatárok A és G fokozat között megduplázódnak, ha az
értéktárolókat ellátják fúrás- és nyitásérzékelôvel, és bekötik azokat
az elektronikai jelzôrendszerbe. Az értékcikkeket tartalmazó értéktárolókat az elektronikai jelzôrendszerbe be kell kötni.)

2.5. – 5. sz. védelmi osztály
2.5.1. Teljeskörû mechanikai védelem;
2.5.2. Elektronikai jelzôrendszer;

1.3. 1000 000 Ft-ot meghaladó értékcikk esetén az értéktárolót el kell látni testhang- és nyitásérzékelôvel, az elektronikai jelzôrendszerbe – riasztóba – kötötten.

2.6. – 6. sz. védelmi osztály

1.4. A lemez- vagy páncélszekrényt, páncéltermet a Mabisz
elôírásai szerint kell telepíteni, megépíteni.

2.7. – 7. sz. védelmi osztály

2.6.1. Részleges mechanikai védelem;

2.7.1. Minimális mechanikai védelem;
2. Vagyonvédelmi szintek
3. Szolgáltatási limitek
2.1. – 1. sz. védelmi osztály
3.1. A Biztosító, biztosítási esemény bekövetkezése esetén,
legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény idôpontjában
ténylegesen fennálló védettségi szintnek megfelelô és az
alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll
helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a
károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási
összegét).
VM 1169

2.1.1. Teljeskörû mechanikai védelem;
2.1.2. Elektronikai jelzôrendszer;
2.1.3. Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
2.1.4. Biztosító által minôsített rendszer;
2.1.5. Biztonsági ôrség;
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2. sz. táblázat
Védelmi osztály

Kártérítés mértéke (e Ft)

1. védelmi osztály

200 000 felett

2. védelmi osztály

200 000

3. védelmi osztály

100 000

4. védelmi osztály

40 000

5. védelmi osztály

20 000

6. védelmi osztály

500

7. védelmi osztály

250

C. AZ ÉRTÉKCIKKEK SZÁLLÍTÁSI
SZABÁLYAI

(minôsített) csapos, vagy kéttollú, kulcsos, lamellás, illetve
bármilyen mûködési elven mûködô zár, továbbá minden
olyan lamellás zárszerkezet, amelyet a Mabisz biztonsági
kategóriájúként ajánlott (minôsített), és minimum 10 000
variációs lehetôséggel rendelkezik.

1. Az értékcikkeket a következôk szerint kell szállítani
Biztosítási összeg
Szállítási elôírások
500 000 Ft-ig
1 fô által, tetszôleges módon
500 001 – 2 000 000 Ft 1 fô által, riasztójelzést adó, illetve
füst- vagy festékpatronos – tehát a
pénzt támadás esetén
letörölhetetlenül megjelölô –
pénzszállító-táskával, konténerrel

D. VAGYONVÉDELMI FOGALMAK
1. Lezárt helyiség
Lezárt helyiségnek minôsül a térnek olyan módon elkülönített része, amelyet határoló szerkezetei arra jogosulatlan
idegen személyekkel szemben az elmozdulástól és a behatolástól egyaránt megóvnak. (Lezárt helységnek minôsülnek
jelen feltétel értelmében a maximum 300x100 mm-es
rácskiosztású rácsokból álló szerkezetek is, pl. az ilyen
kialakítású pincerekeszek, de nem tekinthetô lezártnak a
bukóra nyitva hagyott ablakos szoba.)

4. Törésvédelem (törésvédett)
Beépített helyzetében törésvédett kivitelû az a mûszaki
megoldás, ami az ajtólap kialakításával vagy kiegészítô
– külsô oldalról nem szerelhetô – biztonsági vasalattal
megakadályozza, hogy a hengerzártestet egy (cél)szerszámmal megfogják, és a zárból kitörjék. (Tehát a zárcilinder az
ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum
2 mm-t nyúlhat ki.)
5. Bevésôzár
Az ajtólapba süllyesztve szerelt zárszerkezet, amely a faajtónak a betöréssel szembeni ellenálló képességét nagymértékben gyengíti.
6. Blokkzár
A blokkzár többfunkciójú elektromechanikus zárszerkezet.
Alapfunkciója azonos a bejárati ajtók biztonságos zárását
szolgáló standard zárakéval, ezzel azonos fontosságú kiegészítô funkciója az elektronikai behatolásjelzô rendszer
élesítése, illetve az éles üzemmódból való kikapcsolása
(értelemszerûen a zárással, illetve a nyitással végrehajtva).
Az élesítési funkcióhoz kapcsolódó kiegészítô szerepe az,
hogy ha a behatolásjelzô rendszer élesítést gátló állapotot
jelez, a mechanikus zár blokkolásával jelzi a rendellenességet.
VM 1169

2. Biztonsági zár
Biztonsági zárnak minôsül – tartószerkezetével együtt – a
Mabisz által bevizsgált és ajánlott (minôsített) biztonsági
lakat, továbbá a minimum 5 csapos hengerzárral ellátott
zárszerkezet, a minimum 6 rotoros mágneszárral ellátott
zárszerkezet, a Mabisz által az MSZN 1303-as szabvány
szerinti 4-es, vagy 5-ös biztonsági fokozatba sorolt, ajánlott

3. Többpontos zárás (két vagy több biztonsági zár is)
A (zár)reteszelést végzô vasalatok (vagy rudazatok,
„nyelvek”) közötti távolság legalább 30 cm.
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7. Lakt
Nem tekinthetôk biztonsági zárnak a hagyományos és a
Mabisz-minôsítéssel nem rendelkezô lakatok. Biztonsági
zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan), amelynek a
tartószerkezetével együtt van Mabisz-minôsítése a minôsítésben meghatározott – betartandó – feltételekkel és fokozatban (részleges mechanikai-fizikai védelmi szint, teljeskörû mechanikai-fizikai védelem).

13. Be- és kifeszítés elleni védelem
Olyan standard vagy pótlólag létesített szerkezetek, anyagok
és mûszaki megoldások összessége, amely megakadályozza,
hogy a nyílászárót becsukott és zárt helyzetében kívülrôl bevagy kifeszítsék.
Alapvetô feltétel a minél jobb záráspontosság, de megfelelô
pl. a keret és az ajtólap éleinek vasalása és a hevederzár is.
14. A zárlemez megerôsítése
A hagyományos technológiájú és szerkezetû fatok megerôsítése a zárnyelvet fogadó szakasz nyitásirányú oldalán,
elsôsorban egy profilacéllemez szerkezettel és speciális,
dübel jellegû csavarrögzítésekkel, amivel a tokozat feszítéssel
szembeni ellenállása jelentôsen növelhetô.

9. Záráspontosság
Az ajtó csukott és zárt helyzetében az ajtótok és az ajtólap
éle közötti legnagyobb távolság mm-ben meghatározva
(kétszárnyú ajtók esetében a szárnyak ajtólap élei közötti
távolság).
10. A fúrás elleni védelem
A zárszekrény, illetve a hengerzárbetét akkor fúrásvédett, ha
egy legfeljebb 500 W – vagy azzal egyenértékû – teljesítményû géppel/eszközzel, HSS minôségi fúrószárral,
3 percen keresztül e célból végzett roncsolásos támadás
nem teszi lehetôvé a nyitást.
11. Reteszhúzás elleni védelem
Kizárólag a kétszárnyú – bejárati – ajtók egyik szárnyának
rögzítését általában tolóretesz szolgálja. A tolóretesz nyelve
– rudazata – a küszöb- és szemöldökfába tolt helyzetében az
ajtólapot „rögzíti”.
Reteszhúzás ellen akkor védett a (kétszárnyú) bejárati ajtó,
ha az úgynevezett nem nyíló szárny alsó és felsô részén
található, rögzített riglik (reteszek) illetve annak függôlegesen mozgó(csúszó) része például átfúrással és csavarral
rögzítve van és a toló- vagy billenôreteszekhez a két ajtószárny közötti illeszkedésnél nem lehet hozzáférni. (Az
ajtólapok csatlakozásának pontossága nem manipulálható a
nyíló/fix ajtólapok kellô merevsége miatt, és/vagy a retesz
mûködését olyan mûszaki megoldás blokkolja, hogy a
rögzítés csak nyitott ajtószárnnyal oldható fel.)
12. Kiemelés elleni védelem
A nyílászáróra eredetileg vagy utólag felszerelt olyan mûszaki megoldás, amely külsô oldali támadás esetén megakadályozza a zárt ajtónak, ablaknak a zsanérról való
leemelését.

15. Szilárdság
A minimális, a részleges és a teljeskörû mechanikai, fizikai
védelem alkotórészét képezô külsô vagy belsô térelhatároló
épületszerkezeteknek (falazatoknak, födémeknek,
padozatoknak) a különbözô roncsolásos, áthatolási célú
bontással (és annak kísérletével) szembeni ellenálló
képessége.
16. Minôsített rács
A rácsosztás mérete legfeljebb 100*300 mm; a tömör rácspálcák keresztmetszete, merevsége, darabolási ellenállása
megegyezik a legalább a 12 mm átmérôjû köracéléval.
A rács (falazathoz való) rögzítéseinek száma legalább 4, és
egymástól mért távolságuk legfeljebb 30 cm. A rögzítések
„mélysége” minimum 10 cm, és – kívülrôl nem szerelhetôek.
17. Biztonsági üveg
Betörésvédelmi szempontból az üvegezés biztonsági üvegnek
tekintendô, ha érvényes Mabisz minôsítése szerint – érdemi
behatoláskésleltetô ellenállása következtében – alkalmas a
minôsített rács helyettesítésére.
A hagyományos szilikát anyagú betöréskésleltetô és – gátló
biztonsági üvegezések többrétegû ragasztott üvegek,
amelyek a betöréssel szembeni ellenálló képességüket elsôsorban a speciális ragasztórétegeknek köszönhetik.
A biztonsági üvegek másik csoportját a homogén szerkezetû, szerves bázisú – polikarbonát – anyagból készülô
mûanyag „üvegek” teszik ki.
(Figyelem! Nem minôsül biztonsági üvegnek betörésvédelmi
szempontból az ún. securit glass, aminek elnevezésében a
„biztonság”szó arra utal, hogy gyártástechnológiájából
következôen – mivel edzett üveg – nem éles szilánkokra,
hanem apró, gömbölyû szemû darabokra törik, így nem okoz
súlyosabb sérülést.)
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8. Zárásmélység
Teljes zárás esetén a zárnyelvnek az ajtótokban (vagy a
rögzített ajtószárnyban) kialakított zárfogadónak a közös
szakasza (teljes záráskor a zárnyelv „ajtótokba tolódó” részének hossza mm-ben).
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18. Vagyonvédelmi fólia (áttöréskésleltetô célú)
Vagyonvédelmi – áttöréskésleltetô – hatású az a fólia (illetve
az azzal szerelt üveg), amire vonatkozóan a fóliának érvényes
Mabisz-minôsítése van, és a tanúsítvány szerinti beépítési
feltételeket a telepítô jognyilatkozattal igazolta.
A vagyonvédelmi fólia néhány száz mikron vastagságú mûanyag fólia, amelyet általában vízbázisú ragasztóanyaggal
rögzítenek az üvegfelületre.
A védendô oldalon vagyonvédelmi fóliával felszerelt üvegen a
fólia szerepe az „áttörésállóság” bizonyos mértékû javítása
azáltal, hogy ha megkísérlik áttörni, az üvegtábla nem esik
azonnal szilánkokra, és nem szóródik szét. Ennek az az oka,
hogy a törött üvegdarabok (tábladarabok, cserepek) a fólián
megtapadva egy ideig még táblaszerûen „egyben” maradnak,
így a törött üvegtábla mellett tartózkodó személynek van
ideje elmenekülni, és a szilánkok által okozta sérüléseket
elkerülni.
(Figyelem! A csak fóliával ellátott – normál építôipari és/vagy
„securit” – üvegek elhanyagolható mértékû betörés-ellenállásuk
miatt rács helyettesítésére nem alkalmasak.)
19. Mabisz ajánlás (minôsítés)
A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) Vagyonbiztosítási
Tagozata által felügyelt minôsítési eljárás eredménye (ún.
tanúsítvány). A minôsítési tanúsítvány rögzíti az adott
vagyonvédelmi eszköz (termék) – különféle biztosítói eljárásokat és szerzôdéses kapcsolatrendszereket érintô –
alkalmazásának, alkalmazhatóságának a jellemzôit.
20. Üzemképesség
Üzemképes az elektronikai behatolásjelzô rendszer, ha funkcióinak mûködôképessége lehetôvé teszi az élesítési utasítás
fogadását („a rendszer élesíthetô”).
21. Riasztásmentes állapot
Az elektronikai behatolásjelzô rendszer éles üzemmódban
van, de nincs riasztási állapotban (ezzel jelzi, hogy a rendszer
által felügyelt térben, abban az adott idôpontban nem észlel
riasztást kiváltó okot.

23. Páncélszekrény
Olyan értéktároló, amelynek Mabisz-minôsítése: „páncélszekrény”; továbbá a minôsítéssel javasolt kockázatvállalási
értékhatára meghaladja a 2 millió Ft összeget. A minôsítés
tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.),
amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt
értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.
24. A minimális mechanikai védelem
24.1. Minimális a mechanikai védelem, ha lezárt helyiség
határoló szerkezetei az alábbi követelményeket kielégítik:
24.1.1. A falazat, födém, padozat szilárdsága nagyobb, vagy
legalább egyenértékû a 6cm vastag, tömör, kisméretû tégla
szilárdságával. E feltétel alkalmazásakor egyenértékûnek
tekintendô a legalább 2 rétegû, minimum 1,5 mm vastag
fémlemezbôl készült falazat, az „Ytong” téglából, gipszkartonból készült falazat, illetve a legalább 10 cm vastagságú,
kétoldalt fa-, fém-, burkolatú, hab, vagy egyéb töltôanyagból
készült szendvicsszerkezet és a kopolit üvegbôl, illetve az
üvegtéglából készült falazat is.
24.1.2. A kétszárnyú ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek.
24.1.3. Az ajtók zárását legalább 1 db biztonsági zár végzi.
Hengerzár esetén a szerelést letörés ellen védetten kell
végezni, ami azt jelenti, hogy az ajtólap, vagy a védelem
síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki (A hengerzár esetleges
gyári, beépített törés elleni védelme nem elégséges!).
24.1.4. Az üvegezett nyílászárók össz-üvegvastagsága (pl.
thermo üveg esetén a 2 vagy 3 üvegtábla együttes vastagsága), legalább 5 mm legyen. Amennyiben ennél
vékonyabb, úgy csak az üveg vagyonvédelmi fóliával történô
bevonásával felel meg a minimális mechanikai védelem
követelményeinek.
24.1.5. Minimális mechanikai védelem alkotó elemének tekintendô az elektromos nyitású, elektronikus vezérlésû
garázsajtó, ha más mechanikai védelemmel nincs felszerelve.
25. A részleges mechanikai védelem
25.1. Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség
paraméterei megfelelnek a minimális mechanikai védelemnél
elôírtakon túl a következôknek:
25.1.1. A védett helyiség határoló szerkezeteinek szilárdsága egyenértékû a 12 cm-es tömör, kisméretû falazó tégla
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22. Lemezszekrény
Olyan értéktároló, amelynek Mabisz minôsítése: „lemezszekrény”; továbbá a minôsítéssel javasolt kockázatvállalási
értékhatára nem haladja meg a 2 millió Ft összeget.
A minôsítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt
értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.
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szilárdságával. Ilyen pl. a 6 cm-es vasbetonfal, vagy a három,
vagy több rétegû szendvicsszerkezet is.
25.1.2. A járószinttôl 3 méternél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz nélkül elérhetô üvegezett nyílászárók (ablakok, ajtók, oldal-, felül világítók, kitekintô ablakok, kirakatok, kirakatszekrények, portálok) vagyonvédelmi
fóliával védettek. Amennyiben a nyílászárók élmagassága a
járószinttôl 3 m-nél magasabb található, azonban a
behatoláshoz valamely melléképület, épületrész, faág,
beépített létra hozzáférést biztosít, a nyílászáró üvegezését
szintén vagyonvédelmi fóliával kell ellátni.
A vagyonvédelmi fóliát erre szakosodott vállalkozás kell
telepítse. A részleges mechanikai védelemnek megfelelnek a
Mabisz által ajánlott (minôsített) P1A, P2A,P3A és P4A,
átdobás-gátló üvegek is.(A0,A1,A2,A3). Ez utóbbiakhoz
vagyonvédelmi fólia nem szükséges.
25.1.3. A bejárati- és garázsajtók legalább 25 mm vastagságúak, homogén és tömör keményfa szilárdságával megegyezô szerkezetûek, amennyiben kitekintô ablakosak,
kívülrôl csak roncsolással szerelhetô, behatolást gátló ráccsal
felszereltek.
25.1.4. Az ajtók kiemelés és befeszítés ellen védettek.
25.1.5. Az ajtók zárását minimum 2 db törés ellen védett
biztonsági zár végzi, úgy hogy a 2 záródási pont közötti
távolság legalább 30 cm.
25.1.6. A zárás mélysége minimum 14 mm.
25.1.7. Bevésôzár esetén faajtónál a zárszekrény kívülrôl
legalább 1,5 mm vastag és a zárszekrény területének kétszeres méretét elérô vaslemezzel megerôsített, csak roncsolással oldható módon távolítható el.
25.1.8. Fa tokszerkezet esetén a zárfogadó rész kívülrôl
legalább 1,5 mm vastag vaslemezzel megerôsített, csak roncsolással oldható módon távolítható el.
25.1.9. Az ajtólap és a tok közötti záráspontosság oldalanként 5 mm-en belül van.
25.1.10. Az ajtólap 3 db normál zsanérral, vagy 2 db biztonsági (Mabisz által minôsített, ajánlott) zsanérral van a
tokra erôsítve.
25.2. Megfelel a részleges mechanikai védelemnek a
Mabisz által a részleges mechanikai védelem alkotó elemének ajánlott (minôsített) ajtó is.
26. A teljeskörû mechanikai védelem
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26.1. Teljes körû a mechanikai védelem, ha a védett helyiség
védelmi paraméterei megfelelnek a részleges mechanikai
védelemnél elôírtaknak, továbbá az alábbi övetelményeknek:

26.1.1. A biztosított terület határoló elemei (falazat, födém,
padozat) a 38 cm-es, tömör falazótégla szilárdságával egyenértékû. Elfogadott a 38 cm-es sejttégla is, a 10 cm-es vasbeton, illetve minden, a Mabisz által erre a kategóriára
ajánlott (minôsített ) határoló szerkezet.
26.1.2. A külvilággal határos összes üvegfelület vastagsága
nyílászárónként minimum 6 mm.
26.1.3. Amennyiben az üvegezett nyílászáró alsó élmagassága a járófelülettôl 3 m alatt van, úgy a nyílászárót minôsített ráccsal kell borítani belülrôl, vagy kívülrôl.
Elfogadható továbbá minden más, behatolási/áthatolási
szempontból legalább a minôsített ráccsal egyenértékû,
kívülrôl nem szerelhetô kivitelû mûszaki megoldás (pl. a rács
helyettesítésére alkalmas, Mabisz-minôsítésû alumínium
redônyrendszer, biztonsági üveg), beleértve a külsô, vagy
belsô mobil rácsot is, az ajánlásban esetenként kötelezôen
elôírt elektronikai jelzôrendszer alkalmazása mellett.
26.1.4. A rács a falazathoz – ha szögletes – minden sarkánál, ezen kívül egymástól max. 30 cm távolságra rögzített,
amennyiben a rács nyílászáróra kerül, úgy kívülrôl csak
roncsolással oldható. (Átmenô csavar, kapupánt csavar
stb.)
26.1.5. A teljeskörû mechanikai védelem alkotó elemei a
Mabisz által ajánlott (minôsített) P4A, P6B, P7B és P8B jelölésû betörést késleltetô üvegek is (A3,B1,B2, B3) a hozzájuk tartozó kerettel együtt.
26.1.6. A teljeskörû mechanikai védelem alkotó elemei a
Mabisz által erre a kategóriára – 3 perces áttörés gátlás –
illetve az 5, 10, 15, 20 percesre ajánlott (minôsített) ajtók is,
függetlenül anyaguk összetételétôl.
26.1.7. Mabisz ajánlás (minôsítés) hiányában az ajtók a
következô paramétereknek feleljenek meg:
26.1.7.1. az ajtólap fémbôl, vagy keményfából készült és
megfelel a min. 40 mm-es keményfa ajtó szilárdságának;
26.1.7.2. az ajtólap és a tok közötti záráspontosság fémajtónál oldalanként maximum 2 mm, faajtónál max.
5 mm;
26.1.7.3. az ajtók zárását legalább 4 ponton és két irányba
záródó biztonsági zárak végzik. E feltétel szerint zárási
pontnak csak azok a pontok tekinthetôk, ahol két zárnyelv
között legalább 30 cm a távolság;
26.1.7.4. a zárnyelvek legalább 18 mm mélyen záródnak a
fogadó vasalatba;
26.1.7.5. a zárszerkezet fúrás-, törés ellen védettek, továbbá
minden zárszerkezet rendelkezik letapogatásos nyitás
(finomnyitás) elleni védelemmel, pl. két- vagy több csapsoros
zárral, vagy különbözô fizikai elveken mûködô zárakkal.(
Mágneses-csapos, vagy elektromos-mechanikus zár.)
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Figyelem! Valamely eszköz, védelem használata csak egy
konkrét védendô rész-terület védelmét emeli, a teljes védelmi színvonal emeléséhez minden elemének el kell érnie az
adott, kívánt, védelmi színvonalat. Pl. részleges mechanikai
védelem alkotó elemének minôsített zártól a teljes ajtószerkezet csak akkor lesz részleges védettségû, ha a többi
alkotó eleme is (ajtólap, zsanérok, tokozat, rögzítés) megfelel
az e védelmi osztályra elôírtaknak.
27. Az elektronikai jelzôrendszer (minimális)
27.1. Amennyiben elektronikai jelzôrendszer kerül telepítésre, azt minden, a külvilággal határos, valamilyen nyílászáróval (ablak, ajtó, üvegfalak) ellátott helyiségbe telepíteni
kell. Az elektronikai jelzôrendszer a következô, kizárólag a
Mabisz által ajánlott (minôsített) elemekbôl kell álljon:
27.1.1. az ajtó, ablak nyitását reed nyitásérzékelô jelzi;
27.1.2. az üvegezett felületek törését, de kivágását, karcolását is akusztikus üvegtörés jelzô jelzi;
27.1.3. a védett területen, a héjazaton való áttörést valamilyen fúrás,- bontás-, testhang érzékelô jelzi;
27.1.4. a védett téren belüli illetéktelen mozgást PIR mozgásérzékelô, vagy radar, vagy más kombinált eszköz jelzi.
27.2. A jelzô perifériák a következô minimális kombinációt
kell, hogy tartalmazzák:
27.2.1. mozgásérzékelô + akusztikus törésérzékelô, illetve
27.2.2. mozgásérzékelô + nyitásérzékelô

Figyelem! Az elektronikai jelzôrendszer csak abban az esetben vehetô figyelembe a kár rendezése során, ha az
elektronika megvolt, bizonyíthatóan be volt kapcsolva és
mûködött a káresemény során.
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
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27.3. Megoldási lehetôségek:
27.3.1. Bejáratoknál, illetve az egyes szinteken – igény szerint – kezelô egységek vannak elhelyezve, ezekkel lehet a
teljes rendszert, vagy csak egyes részeit élesíteni vagy
hatástalanítani (partícionálás vagy otthonmaradásos élesítés).
Az ún. ugrókódos, rádiós élesítôk is elfogadottak.

Az ugrókód azt jelenti, hogy a jeladó és a vevô is rendelkezik
olyan mûszaki tulajdonsággal, melyben minden aktiváló, deaktiváló jelsorozat egymástól különbözô (az úgynevezett
kódlopás megelôzésére).
27.3.2. A támadásnak kitett helyeken nem rögzített, hanem
mobil, tehát hordozható támadásjelzôk kerülnek telepítésre.
Ezek a központnak jeleznek, a helyszínen némítva dolgoznak
(szigorúan tilos– életvédelmi okokból – a támadás esetén
helyszínen is történô riasztás!).
27.3.3. A szabotázsvédett, akkumulátoros kültéri hang-fény
jelzôt a külsô homlokzatra jól látható helyre kell szerelni
úgy, hogy segédeszköz nélkül ne lehessen eltávolítani.
A hangjelzô hangereje 1 méteres távolságban legalább
100 decibel legyen.
27.3.4. A jelzéseket legalább 4 számjegyû kóddal mûködtethetô, fixen bekötött tápellátású, akkumulátoros, a
Mabisz által ajánlott, minôsített riasztóközpontnak kell
gyûjtenie és továbbítania telefonon (kapcsolt vonalas
módon), rádión, vagy GSM segítségével, esetleg mûholdas
kapcsolattal egy távfelügyeletre. A távfelügyelet a riasztó
jelzést követô legfeljebb 15 percen belül a helyszínre kivonuló szolgálattal rendelkezzen. Azokon a helyeken, ahol nincs
kivonuló szolgálat, ott elfogadható a rendôrség értesítése is.
Nem fogadható el a távfelügyelet és kivonuló szolgálat
nélküli, csak helyi riasztás és a károsultnak történô
kizárólagos értesítés, valamint az olyan kivonuló szolgálat,
ahol nem biztosított a 15 percen belüli kivonulás!
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