
 
 

Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE VAGYONBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT „A” fedezeti kör: Vagyoni károk 
(003-2017); Kiegészítő vagyonbiztosítási feltételek (PDEX/003-2017); Vagyonbiztosítási Záradékok (PDEN/003-2017)  

 
Milyen típusú biztosításról van szó? 

Az All Risks (Összkockázatú) vagyonbiztosítás megtérít minden olyan dologi kárt, amely a biztosítható vagyontárgyakat éri, és 
a biztosító a biztosítási esemény okát és/vagy okozatát a vonatkozó feltételeiben ki nem zárta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Biztosítási termékismertető 

 

 Mire terjed ki a biztosítás? 
 A biztosított vagyontárgyak (vagy azok egységeinek) valamely biztosítási esemény által történt 

károsodása, vagy megsemmisülése esetén a biztosító a kár pénzbeni megtérítésével kártalanítja a 
biztosítottat. 
Biztosítási esemény: a biztosító kockázatviselése alatt a biztosított kockázatviselési helyen bármely ki nem 
zárt okból véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkező fizikai károsodás. 
Előre nem látható okból bekövetkezőnek tekinthetők azok a károk, amelyeknek bekövetkeztét illetve 
bekövetkeztének fenyegető lehetőségét a Biztosított a tevékenységének végzéséhez szükséges és elvárható 
szaktudás birtokában nem láthatta előre. 
Biztosítható vagyontárgyak:. a biztosítási részletezőn feltüntetett mindazon ingó vagy ingatlan vagyon, 
amelyet a biztosítási feltételek egyébként nem zárnak ki a fedezetből. 

 
 

 Mire nem terjed ki a biztosítás?  
Kizárások teljes listája és részletezése a hivatkozott szabályzatban található: 

 nukleáris anyagokból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyezés, illetve a nukleáris anyagok égése során 
keletkező nukleáris hulladék 

 bármely nukleáris robbanószerkezet vagy ilyen szerkezet részeinek radioaktív, toxikus, robbanó, vagy egyéb veszélyes 
hatása 

 elkobzás, lefoglalás, rombolás, államosítás, bármely kormány, állami vagy helyi hatóság vagy a vámhatóság általi 
rekvirálás vagy valamely törvény/rendelet végrehajtása 

 háború, megszállás, külföldi ellenség tevékenysége, hadiállapot 
 sztrájk, sztrájkkal összefüggő munkahelyről való kizárás 
 polgári engedetlenség, terrorizmus, szabotázs 
 következményi károk; Késedelem, piacvesztés, fokozatos állagromlás 
 visszaélés/hűtlen, kezelés biztosított valamilyen félrevezető információ, trükk, vagy egyéb csalárd cselekedet 

alapján önszántából válik meg valamely biztosított vagyontárgyához fűződő jogától, vagy magától a vagyontárgytól 
és ebből kára származik 

 megmagyarázhatatlan veszteségek vagy vagyontárgyak eltűnése, lopás vagy lopási kísérlet 
 anyagrepedés miatt keletkezett robbanáskárok, kazánok, tartályok, valamint egyéb nyomáskiegyenlítők, gépek vagy 

berendezések 
 épületek megrepedése vagy összeomlása, talaj normális ülepedése, a talajvízszint változásai 
 mágneses adathordozó eszközök mágneses vagy elektronikus sérülései vagy meghibásodása, elektromos úton tárolt 

adatok letörlése vagy meghibásodása, adatok, programok, vagy szoftverek torzulásai, illetve az információ elvesztése; 
 víztartályok, víztároló berendezések vagy vízvezetékek repedés, túlcsordulás, szivárgás kárai 

(kivéve, ha a főbecsatlakozó vezeték elzárt állapotban volt) 
 anyagok megszilárdulása olvadt anyagok tárolására használt edényekben, olvadt anyagokat szállító 

berendezésekben vagy ezek tartozékaiban 

 



 
 

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
 Bizonyos vagyoncsoportokra külön elbírálás és tárolási szabályok vonatkoznak. 
 Nem biztosíthatóak a feltételben felsorolt vagyontárgyak. 
 A biztosító maximum a vagyoncsoportonként megadott biztosítási összegig vagy a meghatározott kártérítési limit 

vagy szublimit összegig terjedően térít. 
 Fedezet/kockázat szinten önrészesedés kerül meghatározásra. 

 

 Hol érvényes a biztosításom? 
• Megjelölt kockázatviselési helyen/helyeken és területi hatályon belül. 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 
• Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség. 
• Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. 

 
 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére (évforduló) 
mondhatják fel. A felmondási idő harminc nap. Határozott tartamú szerződés egyoldalú felmondására nincs 
lehetőség. 
 

 Mikor és hogyan kell fizetnem? 
A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetének napján, a további biztosítási időszakokra pedig a biztosítási 
évforduló napján esedékes. Az egy biztosítási időszakra járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell 
megfizetni, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy 
évnél rövidebb határozott időtartamú biztosítás díjfizetése egyszeri és ez a biztosítási időtartam első napján 
esedékes. A biztosítási időszak egy év. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége határozott tartam esetén a 
kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam esetén fordulónapon évente megújul 
(amennyiben nem kerül felmondásra).  
  

 
 biztosított vagyontárgyak építésére, javítására vagy lebontására vonatkozó jogszabályok/határozatok 

betartatásából erednek, kivéve a Hatósági rendelkezésekről szóló záradékban írt eseteket 
 víz, vagy egyéb folyadékok által nem raklapon, palettán vagy polcokon tárolt készletekben okozott károk, minimális 

tárolási magasság a padlózat szintjétől 15 cm 
 kazánok, tartályok, nyomásfokozók, csövek, vezetékek megrepedése, törése, összeomlása vagy túlhevülése, 

csővégek szivárgása és/vagy kazánok hegesztési varratainak elválása 
 hibás tervezés, anyagok, szakmunka, vagy hibás kivitelezés; géptörés, mechanikus meghibásodás, elektromos 

meghibásodás vagy zavar; Energiaszolgáltatás vagy a közművek egyéb, a biztosított telephelyre irányuló 
szolgáltatásainak kimaradása, amennyiben az ilyen kimaradást előidéző ok a telephelyen kívül állt elő 

 üzemszüneti veszteségek 
 


