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Terrorizmus Vagyonbiztosítás 
Biztosítási termékismertető 

A társaság: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe      

A termék: Terrorizmus Vagyonbiztosítás 

 
Érintett szabályzatok és módozati kódok: Colonnade Terrorizmus Vagyonbiztosítás Szerződési Feltételek T3&T3A / 003-
2017 
 

Milyen típusú biztosításról van szó? 
A Vagyon-Terrorizmus biztosítás megtérít minden olyan terrorcselekmény miatt keletkezett dologi kárt, amely a 
biztosított vagyontárgyakat éri, illetve a terror-cselekedettel összefüggő üzemszünettel kapcsolatos tényleges 
nyereségelmaradását, ami a biztosítási részletezőn feltüntetett időtartamon belül keletkezett, feltéve, hogy a biztosító a 
biztosítási esemény okát és/vagy okozatát a vonatkozó feltételeiben nem zárta ki. 
 
 

 

Mire terjed ki a biztosítás? 
 

 Jelen biztosítás vonatkozásában terrorcselekménynek minősül bármely személynek vagy személyek 
csoportjának erőszakos politikai, vallási vagy ideológiai célból végrehajtott cselekedete, ideértve bármely 
kormány megdöntésére vagy befolyásolására irányuló erőszakos politikai cselekedetet, amelyet valamely 
szervezet(ek) nevében vagy azzal érintkezésbe lépve hajtanak végre 
Biztosítási esemény: a biztosított vagyontárgyban közvetlenül terrorcselekmény vagy terrorcselekmények 
sorozata miatt bekövetkező kár vagy sorozatkár.  
Tényleges nyereségelmaradás: az üzemszüneti időszakra számított bruttó nyereség csökkentve az üzemszünet 
alatt szükségtelen költségekkel. 
A fedezet kiterjed azon költségekre, amelyek szükségszerűen és észszerűen az üzemszüneti kár csökkentése miatt 
merültek fel a forgalomvisszaesés elkerülése vagy minimálisra csökkentése érdekében. 

 
 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 

Kizárások teljes listája és részletezése a hivatkozott szabályzatban található: 
 atomenergia vagy atomenergia égéséből származó nukleáris hulladék radioaktivitásából létrejövő ionizáció, 

sugárzás vagy szennyeződés; 
 háború, invázió, külső ellenség cselekedetei, hadiállapot, polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai 

vagy bitorolt erő cselekedetei bármilyen következményei; 
 zár alá vétel vagy illegális birtokbavétellel;  
 elkobzás, feltartóztatás, legális vagy illegális lefoglalás, embargó, a vagyontárgy elvétele, katonai vagy polgári 

hatóságok cselekedetei; 
 fertőző vagy szennyező anyagok eltávolítása, amely veszélyezteti személyek vagy a környezet egészségét, 

biztonságát; 
 vegyi vagy biológiai anyagok felszabadulása; 
 elektronikus eszközökkel okozott károk ideértve a „hackereket” és a vírusfertőzést; 
 sztrájk, felkelés, polgári zavargás; 
 állami vagy polgári hatóság rendelete miatt bekövetkező károk; 
 következményi károk; 
 használatkiesés, késedelem vagy piacvesztés által okozott károk; 
 víz-, gáz-, áram-és telekommunikációs szolgáltatás kimaradás, ingadozás; 
 fenyegetés vagy félrevezetés eredményeképpen keletkezett károk, költségek, amennyiben nem következett be a 

terrorcselekedet; 
 rablás, betörés, lopás, tolvajlás által okozott károk; 
 üzemzavar miatti üzemszüneti károk, melyek sztrájkolók cselekedete vagy a tevékenység újraindítása során 

keletkeztek; 
 bármely személy fizikai, mentális vagy testi sérülése miatt keletkezett üzemszüneti kár. 
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
 

A biztosítás nem fedezi: 
 A vagyonbiztosítási fedezet kizárólag a kötvényen feltüntetett vagyoncsoportokra terjed ki. 
 Telek vagy telek értéke.  
 Nem a Biztosított telephelyén lévő távvezetékek vagy tápvonalalak.  
 Bármely épület vagy a benne lévő vagyontárgy, amennyiben 30 napnál hosszabb ideig üresen vagy használaton 

kívül áll.  
 Repülőgép, vagy bármely más légi-vagy vízi jármű. 
 Bármely szárazföldi jármű, ideértve a gépjárműveket, mozdonyokat vagy vasúti kocsikat. 
 Élőállatok, növények, bármely más élőlény. 
 A Biztosított telephelyén kívül, szállítás alatt lévő vagyontárgy. 

A biztosított vagyontárgy védelmére szolgáló berendezéseket karban kell tartani és munkaidőn kívül mindig üzembe kell 
helyezni. 

 
 

 Hol érvényes a biztosításom? 
Jelen kötvény fedezi a Biztosított tulajdonában lévő és a részletezőn feltüntetett telephelyeken elhelyezett 
vagyontárgyakat. 

 
 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 
 

• Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség. 
• Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. 

 

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).   

 

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. 
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1. VAGYON-TERRORIZMUS BIZTOSÍTÁS (T3/003-2017) 
 
A biztosítási részletezőben megnevezett, és az ugyancsak ott megjelölt tevékenységet folytató biztosított által a Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: biztosító) részére megfizetett biztosítási díj ellenében a biztosító 
a GEN/003-2017 Vagyonbiztosítási Szabályzat feltételei, jelen különös szabályzat és a kötvény szerint biztosítási fedezetet 
nyújt a fedezet időtartama alatt bekövetkező biztosítási eseményekre.  
 
A biztosított által benyújtott biztosítási nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
A biztosítási szerződés a biztosítási részletezővel (kötvénnyel), a vonatkozó szabályzatokkal, valamint a záradékokkal együtt 
értelmezendő, és bárhol is fordul elő benne valamely szó vagy kifejezés, amelyhez különös jelentés társul, az ilyen szó vagy 
kifejezés az összes többi előfordulási helyen azonos értelemmel bír. 
 
Jelen biztosítás az alábbi kizárásoknak, korlátozásoknak, rendelkezéseknek és feltételeknek megfelelően fedezetet nyújt az 
alábbiakban meghatározott terrorcselekmény miatt a biztosítási részletezőn feltüntetett időtartamon belül az épületen és 
benne lévő vagyontárgyakon keletkezett dologi károkra.  
 
Jelen biztosítás vonatkozásában terrorcselekménynek minősül bármely személynek vagy személyek csoportjának 
erőszakos politikai, vallási vagy ideológiai célból végrehajtott cselekedete, ideértve bármely kormány megdöntésére 
vagy befolyásolására irányuló erőszakos politikai cselekedetet, amelyet valamely szervezet(ek) nevében vagy azzal 
érintkezésbe lépve hajtanak végre.  
 
KIZÁRÁSOK 
 
A BIZTOSÍTÁS NEM FEDEZI az alábbi események miatt bekövetkezett károkat.  

1) Olyan károk, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten atomenergia vagy atomenergia égéséből származó 
nukleáris hulladék radioaktivitásából létrejövő ionizáció, sugárzás vagy szennyeződés okozott.  

2) Olyan károk, amelyek közvetlenül vagy közvetetten háború, invázió, külső ellenség cselekedeteivel, 
hadiállapottal (függetlenül attól, hogy volt-e hadüzenet vagy sem), polgárháborúval, lázadással, forradalommal, 
felkeléssel, katonai vagy bitorolt erő cselekedetei bármilyen következményeivel kapcsolatosak.  

3) Zár alá vétel vagy illegális birtokbavétellel okozott károk.  
4) Olyan károk, amelyek közvetlenül vagy közvetetten elkobzás, feltartóztatás, legális vagy illegális lefoglalás, 

embargo, a vagyontárgy elvétele, katonai vagy polgári hatóságok cselekedetei miatt következtek be.  
5) Olyan károk, amelyek közvetlenül vagy közvetetten fertőző vagy szennyező anyagok eltávolításából erednek 

vagy következnek, ideértve, de nem kizárólag bármely szilárd, folyékony, légnemű vagy hőre érzékeny, mérgező 
vagy veszélyes anyag jelenlétét, létezését vagy felszabadulását, amely veszélyezteti személyek vagy a környezet 
egészségét, biztonságát.  

6) Vegyi vagy biológiai anyagok felszabadulásából eredő károk.  
7) Olyan károk, amelyeket elektronikus eszközökkel okoztak ideértve a „hackereket” és a vírusfertőzést.  
8) Vandálok vagy más személyek által sztrájkkal, felkeléssel, polgári zavargásokkal okozott károk, kivéve a 

közvetlenül vagy közvetetten terrorcselekedetből eredő károkat.  
9) Olyan károk vagy költségek, amelyek bármely állami vagy polgári hatóság rendelete vagy bármely biztosított 

vagyontárgy helyreállítását, javítását vagy lerombolását szabályozó törvény miatt keletkeztek, ill. merültek fel.  
10) Bármely más későbbi okból keletkezett kár vagy következményi kár.  
11) Használatkiesés, késedelem vagy piacvesztés által okozott, vagy abból eredő kár annak ellenére, hogy az ezt 

megelőző kár biztosított esemény.  
12) Szünetelő, ingadozó, változó vagy nem kielégítő bármilyen jellegű víz-, gáz-, áram-és telekommunikációs 

szolgáltatás.  
13) Fenyegetés vagy félrevezetés eredményeképpen keletkezett károk, felmerült költségek, amennyiben nem 

következett be a terrorcselekedetből eredő kár.  
14) Rablás, betörés, lopás, tolvajlás által okozott vagy abból eredő kár, vagy bármely ezen cselekedetekben részt 
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vevő személyek által okozott károk.  
 
A FEDEZETBŐL KIZÁRT VAGYONTÁRGYAK  
 
A BIZTOSÍTÁS NEM FEDEZI AZ ALÁBBIAKAT: 

1) Telek vagy telek értéke.  
2) Nem a Biztosított telephelyén lévő távvezetékek vagy tápvonalalak.  
3) Bármely épület vagy épületszerkezet vagy a benne lévő vagyontárgy, amennyiben ez az épület vagy a benne lévő 

vagyontárgy épületszerkezet 30 napnál hosszabb ideig üres vagy használaton kívül áll vagy nem működik.  
4) Repülőgép, vagy bármely más légi-vagy vízi jármű.  
5) Bármely szárazföldi jármű, ideértve a gépjárműveket, mozdonyokat vagy vasúti kocsikat, kivéve, ha az ilyen 

szárazföldi jármű vámolásra be van jelentve és csak addig, amíg a Biztosítottnak azokon a telephelyein található, 
amelyekre kiterjed a fedezet.  

6) Élőállatok, növények, bármely más élőlény  
7) A Biztosított telephelyén kívül, szállítás alatt lévő vagyontárgy  

 
MEGHATÁROZÁSOK 
 
TERÜLETI HATÁLY:  
Jelen kötvény fedezi a Biztosított tulajdonában lévő és a részletezőn feltüntetett telephelyeken elhelyezett 
vagyontárgyakat.  
 
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG:  
A Biztosító kártérítési kötelezettsége káreseményenként és évente összesen nem haladhatja meg a részletezőn feltüntetett 
kártérítési limitet.  
 
ÖNRÉSZESEDÉS:  
Minden kár összegét külön kell megállapítani, minden így megállapított kártérítésből le kell vonni az részletezőn 
feltüntetett önrészesedést.  
 
BIZTOSÍTOTT ESEMÉNY:  
"Biztosított esemény"-nek számít a vagyontárgyban közvetlenül terror-cselekmény vagy terrorcselekmények sorozata miatt 
bekövetkező kár vagy sorozatkár. 72 egymást követő órán belül bekövetkező, a biztosított vagyontárgyat érintő károk egy 
"Biztosított esemény"-nek számítanak. A kockázatviselés időtartama nem hosszabbítható meg újabb 72 órára a kötvény 
lejáratán túl, kivéve, ha a Biztosított először szenved közvetlenül terrorcselekedetből eredő kárt a lejárat előtt és két vagy 
több ilyen 72 órás időszakban nem lehet átfedés, ha a káresemény akkor következik be, amikor több ilyen 72 órára szóló 
meghosszabbítás van érvényben.  
 
ROMELTAKARÍTÁS:  
Jelen kötvény a biztosítási összeget meg nem haladó mértékben fedezi a biztosított vagyontárgy terrorcselekedetből eredő 
kára vagy megsemmisülése miatt szükséges romeltakarítás költségeit.  
A romeltakarítás költségeit nem veszik figyelembe a biztosított vagyontárgy értékének meghatározásakor.  
 
FELTÉTELEK  
 
1. VÉDELMI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA:  

Minden, a biztosított vagyontárgy védelmére szolgáló berendezést jelen kötvény érvényességének időtartama alatt 
megfelelően karban kell tartani és munkaidőn kívül mindig üzembe kell helyezni, amikor a Biztosított telephelyeit 
felügyelet nélkül hagyják. Az ilyen védelmi berendezéseket nem lehet kiiktatni vagy a Biztosítóra nézve hátrányosan 
megváltoztatni a Biztosító belegyezése nélkül. 
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2. ÉRTÉKELÉS:  
A káresemény bekövetkezésekor a kárrendezés az ugyanazon a helyszínen vagy a legközelebbi rendelkezésre álló 
helyszínen (attól függően, hogy hol merül fel a legkevesebb költség) a választott anyaggal és minőségben elvégzett 
javítás, csere vagy újrapótlás költségein alapul (attól függően, hogy melyik a legkevesebb) értékcsökkenés levonása 
nélkül a következő kikötésekkel: 

 
a) A javítást, cserét vagy újrapótlást (a továbbiakban "újrapótlás") a szükséges gondossággal és szállítással együtt kell 

elvégezni. 
b) Amíg az újrapótlás meg nem történt, addig a jelen kötvény alapján kifizethető kártérítés nem haladhatja meg a 

kárkori értéket. 
c) Ha a választott anyaggal és minőségben elvégzett újrapótlás bármely rendeletbe, törvénybe ütközik, akkor a Biztosító 

nem téríti meg az újrapótlás emiatt felmerült többletköltségét. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem haladhatja 
meg a következő összegek legalacsonyabbikát: 
(i) A kötvénynek a megsemmisült vagy a kárt szenvedett vagyontárgyra vonatkozó összegét. 
(ii) A vagyontárgynak vagy egy részének újrapótlási értéke, amely azonos egy ugyanazon a helyszínen használt 

vagyontárgy értékével. 
(iii) A vagyontárgyra vagy egy részére fordított tényleges és szükséges összeg. 

 
3. LEMONDÁS:  

A Biztosított semmiféle vagyontárgyról nem mondhat le a Biztosító javára. 
 
4. BEJÁRÁS ÉS VIZSGÁLATA:  

Biztosító bármely időpontban jogosult, de nem köteles a helyszínen megjelenni, a biztosított vagyontárgyat 
megvizsgálni. A Biztosító nem végezhet vizsgálatot, és nem készíthet jelentést a Biztosított vagy harmadik személy 
nevében vagy javára, annak kijelentése vagy garantálása céljából, hogy ez a vagyontárgy biztonságos. A Biztosító a 
kötvény érvényességének időtartama alatt, a meghosszabbított időtartama alatt és a kötvény lejáratának keltétől 
számított két évig bármikor kérheti az üzleti könyveket, számlakönyvek és könyvvizsgálói jelentést vizsgálat céljából. 
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2. TERRORIZMUS BIZTOSÍTÁS ÜZEMSZÜNETI VESZTESÉGEKRE 
KITERJESZTÉS (T3A/003-2017) 

 
Az a kötvény, amelyhez ezt a kiterjesztést csatolták, díjfizetés ellenében a KIZÁRÁSOKNAK, KORLÁTOZÁSOKNAK, 
RENDELKEZÉSEKNEK, FELTÉTELEKNEK, ÉS AZ ALÁBBI KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEKNEK megfelelően fedezetet nyújt a 
terrorcselekménnyel érintett telephelyre, a terror-cselekedettel összefüggő üzemszünetre. Egy ilyen közvetlen 
megsemmisülés vagy fizikai jellegű sérülés esetén a Biztosító megtéríti a Biztosítottnak a közvetlenül az üzemszünettel 
kapcsolatos tényleges nyereségelmaradást az alábbiakban meghatározott bruttó nyereséget meg nem haladó mértékben, 
levonva az üzemszünet alatt szükségtelen költségeket, arra az időtartamra amelyre szükség lett volna a megsemmisült vagy 
sérült vagyontárgy kellő gondossággal elvégzett javításához, újjáépítéséhez vagy újrapótlásához, amely nem haladhatja 
meg a részletezőn megjelölt időtartamot a megsemmisülés vagy a fizikai jellegű sérülés időpontjától számítva. 
 
Megfelelően figyelembe kell venni a folyamatos üzemelés normál költségeit, ideértve a bérköltségeket, a Biztosított üzemi 
tevékenysége újrakezdésének költségeit, közvetlenül a kár előtti teljesítménnyel azonos teljesítményt alapul véve.  
 
FELTÉTELEK 
 
1. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÚJRAKEZDÉSE: Ha a Biztosított csökkenteni tudja az üzemszünetből eredő kárt, 

a) a vagyontárggyal kifejtendő üzleti tevékenység teljes vagy részleges újrakezdésével, és/vagy 
b) az áru, készlet (feldolgozatlan, feldolgozás alatt álló vagy kész) vagy egyéb vagyontárgy felhasználásával a 

telephelyen vagy bárhol, és/vagy 
c) felhasználással vagy növekvő üzemi tevékenységgel bárhol, akkor ezt a lehetséges csökkenést figyelembe kell venni 

az alábbi kárösszeg kiszámításakor. 
 

2. A KÁR CSÖKKENTÉSE MIATT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK: A kiterjesztés fedezetet nyújt a kár csökkentése miatt felmerült 
költségekre és a gyártóművi kockázat vonatkozásában azokra a költségekre (kivéve a tűzoltás költségeit), amelyek 
szükségszerűen és ésszerűen kizárólag annak a forgalomvisszaesésnek az elkerülése vagy minimálisra csökkentése 
érdekében merültek fel, amely nélkül a kiadás nélkül bekövetkezett volna, de a kártérítés nem haladhatja meg a bruttó 
nyereségnek az így elkerült forgalom-visszaesésre vetített értékét. Ezek a költségek nem függnek semmi más költség 
hozzájárulási záradék alkalmazásától. 

 
KIZÁRÁSOK 
 
A BIZTOSÍTÁS NEM FEDEZI az alábbi események miatt bekövetkezett károkat:  

1) Olyan veszteségek növekedése, amelyek a Biztosított telephelyen sztrájkolók vagy más személyek 
cselekedetéből, a vagyontárgy javításából, újjáépítéséből vagy újrapótlásából vagy üzemi tevékenység 
újrakezdéséből, folytatásából eredő üzemzavar miatt merülnek fel.  

2) Olyan veszteségek növekedése, amelyek bármely bérlet, licenc, szerződés vagy rendelés felfüggesztéséből, 
hatályvesztéséből, felmondásából eredő üzemszünet miatt merülnek fel, és a Biztosító kártérítési felelőssége 
jelen kiterjesztés értelmében csak arra a kártalanítási időszakra terjed ki, amely alatt a veszteség kihat az 
üzletmenetre.  

3) Olyan veszteségek növekedése, amelyek bármely állami vagy polgári hatóság rendelete vagy bármely biztosított 
vagyontárgy helyreállítását javítását vagy lerombolását szabályozó törvény miatt keletkeztek.  

4) Piacvesztés vagy bármely következményi kár.  
5) Bármely személy fizikai, mentális vagy testi sérülése miatt keletkezett kár.  

 
KORLÁTOZÁSOK 
 
1. A Biztosító nem téríti meg azt a kárt, melynek összege alacsonyabb, mint  

a) a részletezőn feltüntetett üzemszünetre vonatkozó biztosítási összeg vagy  
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b) a részletezőn feltüntetett biztosítási összeg, ahol ebben benne foglaltatik az összevont limitként megállapított 
üzemszünet, függetlenül az egy káreseményből eredő üzemszünet által érintett telephelyek számától.  

 
2. Az elektronikus adatfeldolgozó eszközök vagy a hozzájuk elektronikusan vezérelt berendezéseken keletkezett károk 

vonatkozásában, ideértve az adatokat, a Biztosító kártérítési felelőssége nem haladja meg az alábbi időtartamot:  
a) 30 egymást követő naptári nap vagy az az időtartam, amelyre szükség lett volna az adatok kellő gondossággal 

elvégzett reprodukálására a másolatból vagy az előző generációból, aszerint, hogy melyik kevesebb; vagy  
b) az az időtartam, amelyre szükség lett volna a megsemmisült vagy sérült vagyontárgy kellő gondossággal elvégzett 

javításához, újjáépítéséhez vagy újrapótlásához, ami azonban nem haladhatja meg a tizenkét (12) naptári hónapot, 
aszerint, hogy melyik időtartam hosszabb.  

 
MEGHATÁROZÁSOK  

 
1. BRUTTÓ NYERESÉG a díj megállapítása vagy kár esetén díjkorrekció szempontjából az alábbi összeg:  

a) az áru gyártásának vagy értékesítésének teljes nettó eladási értéke és  
b) az üzleti tevékenységből szerzett egyéb jövedelem  

 
LEVONVA AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKET:  
c) nyersanyag, amelyből az áru készült, 
d) azoknak az anyagoknak a szállítása, amelyek közvetlenül a nyersanyag készáruvá alakításához vagy a Biztosított 

szolgáltatásaihoz szükségesek, 
e) eladott áru, ideértve a felhasznált csomagolóanyagokat, 
f) közvetlenül a Biztosított szolgáltatásaihoz felhasznált anyagok, 
g) olyan máshonnan (nem a Biztosított alkalmazottaitól) viszonteladás céljából megvásárolt szolgáltatási 

tevékenységek, amelyeket a Biztosított nem folytat, 
h) a gyártási költségek és az el nem adott vagy nem szállított készáru nettó eladási ára közötti különbség. A bruttó 

nyereség meghatározásakor egyéb költségek nem levonandók. 
 

A bruttó nyereség meghatározásakor megfelelően figyelembe kell venni a kár bekövetkezése előtti időből szerzett üzleti 
tapasztalatot és azt az eredményt, ami valószínűleg elérhető lett volna, ha a kár nem következett volna be.  

 
2. NYERSANYAG:  

Az anyag olyan állapota, amilyen állapotban azt a Biztosított késztermékké alakítás céljából beszerzi. 
 
3. FELDOLGOZÁS ALATT ÁLLÓ KÉSZLET: 

Az a készlet, amelyet érlelési, kikészítési, mechanikai vagy egyéb gyártási műveletnek vetnek alá a Biztosított 
telephelyén, de még nem alakult át késztermékké. 
 

4. KÉSZTERMÉK:  
A Biztosított által a Biztosított üzleti tevékenységi körébe tartozó, csomagolásra, szállításra vagy eladásra kész termék. 

 
5. ÁRU:  

A Biztosítottól eladás céljára megkapott cikk, amely nem a Biztosított által irányított gyártási műveletek terméke. 
 
6. NORMÁL FELTÉTEL:  

Az a feltétel, amely akkor lett volna érvényben, ha a kár nem következett volna be. 


