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001. záradék

Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő károk
és veszteségek

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése azon, alábbiak szerinti károkra is kiterjed, amelyek sztrájkkal, felkeléssel és belső zavargásokkal közvetlen okozati összefüggésben keletkeztek, feltéve, hogy azok e záradék (3) pontjában nem kerülnek kizárásra:
a) azon személyek cselekedeteivel okozati összefüggésben keletkező károk, akik másokkal együtt a közrend és
közbiztonság megzavarásában vesznek részt (sztrájkkal vagy munkáskizárással kapcsolatban) – hacsak a
Külön feltételek 2. pontjában felsorolt események valamelyike nem áll fenn;
b) azon, jogszerűen elrendelt hatósági intézkedésekkel okozati összefüggésben keletkező károk, melyeket az
1. pontban rögzített események megakadályozása, megakadályozásának megkísérlése, avagy az ilyen eseményekkel okozati összefüggésben keletkező károk enyhítése érdekében hoznak;
c) sztrájkolók azon szándékos cselekedeteivel okozati összefüggésben keletkező károk, melyeket a sztrájk
támogatása, avagy a kizárás megakadályozása érdekében visznek véghez;
d) azon, jogszerűen elrendelt hatósági intézkedésekkel okozati összefüggésben keletkező károk, melyeket a 3.
pontban rögzített cselekvések megelőzése, avagy az ilyen cselekvésekkel okozati összefüggésben keletkezett károk enyhítése érdekében hoznak.
(3) Kizárások
1. A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) amelyek részben vagy egészben munkabeszüntetéssel, vagy valamely munkafolyamat vagy termelési
folyamat késedelmével, megszakításával vagy leállításával állnak összefüggésben;
b) amelyek jogszerűen elrendelt hatósági kisajátítás, végrehajtás vagy elkobzás következtében előállt tartós
vagy ideiglenes birtokon kívüliséggel állnak összefüggésben;
c) amelyek épületek jogellenes elfoglalása következtében előállt tartós vagy ideiglenes birtokon kívüliséggel állnak összefüggésben;
d) amelyek háborúval, megszállással, ellenséges tevékenységgel és ellenségeskedéssel (függetlenül attól,
hogy azt hadüzenet előzte-e meg vagy sem), polgárháborúval állnak összefüggésben;
e) amelyek lázadással, rombolással, katonai lázadással, felkeléssel, összeesküvéssel, forradalommal, katonai
vagy jogellenes parancsmegtagadással állnak összefüggésben;
f) amelyek de jure vagy de facto létező kormányok erőszakkal való megbuktatásával, vagy terrorizmus és
erőszakcselekmények általi befolyásolásra törekvő szervezetekkel vagy azok által megbízott vagy azokkal
kapcsolatban álló személyek tevékenységével állnak összefüggésben.
2. Az 1.b.) és 1.c.) pontokban foglalt kizárás nem vonatkozik a birtokon kívül helyezés előtt vagy az ideiglenes
birtokon kívüliség alatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező dologi károkra.
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002 záradék

Keresztfelelősség

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Biztosítottak
A felek rögzítik, hogy a jelen záradék kikötése esetén a biztosítási szerződésben megnevezett egyes biztosítottak tekintetében a felelősségbiztosítási szerződések tartalmukat tekintve mint önálló, egyedi szerződések jönnek létre függetlenül attól, hogy a biztosító egy kötvényt állít ki. A jelen záradék alapján az egyes biztosítottak
felelősségbiztosítási szerződésére a II. Felelősségbiztosítási Szerződés című fejezet rendelkezései alkalmazandók.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) azon vagyontárgyakban, vagy teljesítésekben bekövetkező dologi károkra, amelyek az I. Vagyonbiztosítási
Szerződés tárgyát képezték,
b) azon vagyontárgyakban, vagy teljesítésekben bekövetkező dologi károkra, amelyek az I. Vagyonbiztosítási
Szerződés alapján biztosítható vagyontárgynak minősültek;
c) az önrész alatti, vagy bármely, felelősségi korlátozás okán nem térítendő károkra;
d) alkalmazottak és dolgozók személyi sérülésével, betegségével, vagy halálos kimenetelű balesetével összefüggésben előállt azon károkra, amelyek üzemi balesetbiztosítási és/vagy munkaadói balesetbiztosítási szerződés tárgyát képezhették volna.
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003 záradék

Szavatossági munkák fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alkalmazásával a biztosító kockázatviselése kiterjed az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek keretében a biztosító azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi, amelyeket a biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben
okoz(nak).
Szavatossági időszak tartama: a záradék alkalmazása esetén a kötvényben rögzítve.
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004 záradék

Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alkalmazásával a biztosító kockázatviselése kiterjed az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek keretében a biztosító azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi,
1. amelyeket a biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak),
2. melyek az adott időszak alatt lépnek fel, feltéve, hogy ezen károk és veszteségek kiváltó okát az építési, illetve szerelési idő alatt, a megsemmisült, vagy sérült részek átadás-átvételi bizonylatának kiállítása előtt követték el.
Szavatossági időszak tartama: a záradék alkalmazása esetén a kötvényben rögzítve.
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005 záradék

A szerelési ütemtervtől való eltérés fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik.
(2) Kockázatviselés
A felek rögzítik, hogy a szerelési ütemterv valamennyi, a biztosított által a biztosítási szerződés megkötésével
összefüggésben írásban benyújtott nyilatkozattal és műszaki igazolással együtt a jelen szerződés részét képezi.
A felek a jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötésével a biztosító kockázatviselését kiterjesztik a szerelési ütemtervtől való eltéréssel okozati összefüggésben keletkező károkra oly módon, hogy a biztosító kockázatviselésének alapját képező, szerelési ütemtervtől való eltérés mértéke a biztosítási kötvényben kerül feltüntetésre.

H 5015/2016. 12./283

5

006 záradék

Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák,
expressz fuvarok többletköltségeinek fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése azon – többletköltségként jelentkező – károkra is kiterjed,
amelyek a biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő eseménnyel okozati összefüggésben
a) az éjszakára, munkaszüneti napra, pihenőnapra soron kívül elrendelt, valamint a rendkívüli munkavégzéssel
összefüggésben felmerült bérköltségként;
b) az igénybe vett expressz fuvar (kivéve a légi fuvart) költségeként merültek fel.
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007 záradék

Légiposta fuvarok többletköltségeinek fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése azon – többletköltségként jelentkező – károkra is kiterjed,
amelyek a biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő eseménnyel okozati összefüggésben
igénybevett légiposta fuvar költségeként merültek fel.
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008 záradék

Földrengésveszélyes övezetekben kialakításra kerülő
létesítmények fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése kiterjed a földrengésekkel okozati összefüggésben felmerülő károkra, amennyiben a biztosított bizonyítja, hogy
a) a tervezésnél a földrengéskockázatot a helyi viszonyoknak megfelelően figyelembe vették és
b) a számítások alapját képező építőanyagokra és kivitelezői munkákra irányadó jogszabályi és szakmai előírások szerinti méreteket és minőséget egyaránt betartották.
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009 záradék

Földrengéssel okozati összefüggésben keletkezett károk kizárása

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén a felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint
különös feltételek kizárólag a jelen záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése nem terjed ki azon károkra – és
azokra alapított kárigényekre –, amelyek közvetlenül vagy közvetve földrengéssel állnak ok-okozati összefüggésben.
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010 záradék

Árvízzel vagy magas vízállással okozati összefüggésben
keletkezett károk kizárása

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén a felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint
különös feltételek kizárólag a jelen záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése nem terjed ki azon károkra
– és azokra alapított kárigényekre –, amelyek közvetlenül vagy közvetve árvízzel és/vagy magas vízállással állnak ok-okozati összefüggésben.

10
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012 záradék

Viharral vagy viharral összefüggésben keletkező vízkárokkal okozati
összefüggésben keletkezett károk kizárása

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén a felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint
különös feltételek kizárólag a jelen záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése nem terjed ki azon károkra – és
azokra alapított kárigényekre –, amelyek közvetlenül vagy közvetve
a) 15 m/s-ot elérő vagy meghaladó sebességű viharral vagy
b) az a) pontbeli vihar következtében előállt vízkárral állnak ok-okozati összefüggésben.
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013 záradék

Az ajánlatban megnevezett kockázatviselési helyen kívül tárolt
vagyontárgyak fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító I. Vagyonbiztosítási Szerződés (dologi károk) szerinti kockázatviselése kiterjed a kockázatviselési helyen – azaz az építési/szerelési helyszínen – kívül tárolt és a biztosítási szerződésben
e záradék tárgyaként nevesített vagyontárgyakban keletkezett károkra is.
A felek a biztosítási szerződésben rögzítik a – kizárólag magyarországi – tárolási helyszínt, valamint a tárolt
vagyontárgyak összértékét és a raktáregységenként tárolható maximális értéket is.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi vagyontárgyakra, valamint eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) azon vagyontárgyakra, amelyeket a gyártónál, forgalmazónál vagy szállítónál állítanak elő, dolgoznak fel
vagy raktároznak;
b) azon károkra, amelyek azzal ok-okozati összefüggésben keletkeztek, hogy a kockázatviselés tárgyát képező
raktárak és raktári egységek a vonatkozó, általánosan elfogadott feltéteknek nem feleltek meg.
A felek a b) pont értelmében a raktárakra és raktári egységekre vonatkozó, általánosan elfogadott feltételeknek
az alábbiakat tekintik:
– az egyes raktáregységek között tűzfal, vagy legalább 50 m-es köztes távolság kerül kialakításra;
– a raktárnak/raktári egységnek helyet adó ingatlan (épületben vagy legalább kerítéssel) zárt, őrzött és tűztől
védett – figyelembe véve az érintett helyszín és vagyontárgyak adottságait;
– a raktáregységek úgy vannak elhelyezve és kialakítva, hogy az eső és a statisztikailag 20 évnél rövidebb periódusban ismétlődő magas vízállások miatt felgyűlő víz vagy áradás azokban ne idézzen elő károsodást.
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200 záradék

Gyártói kockázat fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
Jelen záradék alapján a felek eltekintenek a biztosítási szerződés I. fejezetének 19. c) és d) pontjaiban foglalt
kizárásoktól.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az építőmérnöki kivitelezési munkák részegységeiben vagy alkotóelemeiben keletkezett károkra.
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201 záradék

Jótállási időtartam fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése a kötvényben feltüntetett jótállási időtartamra terjed ki.
A jelen záradék alapján a biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon
károkra terjed ki, amelyek az alábbi körülmények bármelyikével okozati összefüggésben keletkeztek:
a)
b)
c)
d)

szerelési hibával;
hibás tervezéssel;
anyag- vagy öntési hibával;
szakszerűtlen kivitelezéssel.

(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) azon költségek, amelyek olyan hiba elhárításával összefüggésben merültek fel, amely hiba a szerződő/biztosított számára a kár bekövetkezése előtt ismertté vált;
b) tűzzel, robbanással, természeti csapással közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben bekövetkező
károk;
c) a biztosítottnak bármely harmadik személlyel szemben fennálló felelőssége körébe tartozó események.
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202 záradék

Építési/szerelési gépek fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító I. Vagyonbiztosítási Szerződés (dologi károk) szerinti kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződésben e záradék tárgyaként nevesített – azaz külön csatolt listában feltüntetett –
építési/szerelési gépekben, berendezésekben, mint vagyontárgyakban keletkezett károkra is.
Az egyes építési/szerelési gépek, berendezések tekintetében megjelölt biztosítási összeg az a pótlási érték,
amely értéken az adott biztosított géppel, berendezéssel egyenértékű, hasonló teljesítményű és kapacitású
eszköz beszerzése lehetséges.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi vagyontárgyakra, valamint eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) amelyek elektromos és mechanikai üzemzavarokkal, hibákkal, törésekkel okozati összefüggésben keletkeztek;
b) amelyek hűtő- vagy más folyadék fagyásával, nem megfelelő kenésével, olaj vagy hűtőfolyadék hiányával
okozati összefüggésben keletkeztek;
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203 záradék

Használt gépekre, berendezésekre vonatkozó kizárások

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén a felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint
különös feltételek kizárólag a jelen záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése nem terjed ki a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett azon károkra, amelyek
a) a biztosítási szerződés megkötését megelőző használattal / üzemeltetéssel okozati összefüggésben keletkeztek;
b) szétszerelés következményei – kivéve, ha abban a felek külön megállapodtak;
c) bármely nem fém alkatrészben következnek be.
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204 záradék

Szénhidrogén Feldolgozóipar 1. számú külön záradéka

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a szerződés tárgyát képező üzem bármely fajta szénhidrogénnel való feltöltésének időpontjában az I. Vagyonbiztosítási Szerződés (dologi károk) tekintetében kikötött önrész módosításra kerül.
A jelen záradék szerinti önrész a kötvényben külön feltüntetett összeggel, káreseményenként kerül meghatározásra, amely a tűzzel és robbanással összefüggésben keletkező károk esetén is alkalmazandó.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre és az azokkal összefüggésben keletkezett károkra:
a) katalizátorokban keletkezett károk;
b) reformer egységek túlhevülésével, vagy bármely cső, vagy vezeték törésével okozati összefüggésben bekövetkező károk;
c) a biztosítási szerződés tárgyát képező üzemben, gépben vagy berendezésben bekövetkezett azon károk,
melyek exotermikus folyamat miatti túlhevüléssel vagy töréssel okozati összefüggésben keletkeztek;
d) a biztosítási szerződés tárgyát képező üzemben, gépben vagy berendezésben a műszaki előírások szándékos megszegésével, vagy a biztonsági berendezések kiiktatásával okozati összefüggésben keletkezett károk,
beleértve az ezzel összefüggésben keletkezett következményi, vagy felelősségi károkat is.
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205 záradék

Szénhidrogén Feldolgozóipar 2. számú záradéka
– Katalizátorok fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a „204 záradék Szénhidrogén Feldolgozóipar 1. számú külön záradék” (3)
Kizárások címe alatt lévő a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki a katalizátorokban keletkezett károkra, kivéve
a biztosítási szerződés tárgyát képező üzemben, gépben és/vagy berendezésben előállt azon károkat, amelyek
a biztosító szolgáltatási kötelezettségét váltják ki.
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206 záradék

Tűzvédelmi előírások záradéka

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító – szerződés I. és/vagy II. fejezete szerinti – kockázatviselése a tűzzel
és/vagy robbanással összefüggésben keletkezett károkra kizárólag az alábbi követelményeknek a káresemény
bekövetkezése időpontjában való teljesülése esetén terjed ki:
a) Megfelelő tűzoltó berendezéseknek és megfelelő kapacitású tűzoltó anyagnak a munkaterületen mindenkor rendelkezésre és azonnali használatra készen kell állniuk.
b) Megfelelő számú dolgozót ki kell képezni az a) pontbeli berendezések használatára, és mindenkor azonnali
beavatkozás céljára rendelkezésre kell állniuk.
c) Amennyiben a biztosítási szerződés tárgyát képező munka keretében az építéshez vagy szereléshez anyagok tárolása szükséges, úgy a tárolást egységekre osztva kell megoldani, ahol a tárolt érték nem haladhatja
meg a kötvényben – az e záradékra vonatkozóan – megállapított összeget tárolási egységenként. Az egyes
tárolási egységeknek vagy egymástól legalább 50 méterre kell elhelyezkedniük, vagy azokat tűzálló falakkal
kell elválasztani egymástól. Valamennyi éghető anyagot (mint például a betonozáshoz fel nem használt
zsaluzatot, szemetet, stb.), így különösen az éghető folyadékokat és gázokat az építés vagy szerelés alatt
álló tulajdontól és bármely magas hőmérséklettel együtt járó munkától megfelelő távolságban kell tárolni.
d) Hegesztés, forrasztás vagy nyílt láng használata éghető anyagok közelében csak akkor megengedett, ha
legalább egy, tűzoltó készülékekkel felszerelt és tűzoltásra jól kiképzett dolgozó van jelen.
e) A próbaüzem kezdetén az üzemszerű működéshez tervezett valamennyi tűzoltó-berendezést fel kell szerelni és azoknak üzemképes állapotban kell lenniük.
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207 záradék

Szállásépületek és barakkok záradéka

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító kockázatviselése a szállásépületekben és barakkokban tűzzel, magas
vízállással vagy árvízzel okozati összefüggésben keletkezett károkra is kiterjed feltéve, hogy
– a záradék tárgyát képező szállásépületek és barakkok az építési övezetben az elmúlt 20 évben észlelt maximális vízszint felett helyezkednek el és
– az egyes barakkegységek egymástól legalább 50 m-re vannak telepítve, vagy egymástól tűzgátló fallal vannak elválasztva.
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208 záradék

Földkábelek és csővezetékek záradéka

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a meglévő földkábelekben és/vagy csővezetékekben vagy más földalatti berendezésekben keletkezett károkra. A biztosító ezen záradék szerinti kockázatviselésének feltétele, hogy a biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál e földkábelek, csővezetékek és földalatti berendezések pontos helyzetéről felvilágosítást kért.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki a következményi, vagy felelősségi károkra.
(4) Biztosítási szolgáltatás
A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége minden esetben a (2) pontban foglalt kábelek,
csővezetékek vagy földalatti berendezések helyreállításának költségére vonatkozik és korlátozódik.
(5) Önrészesedés
a) Azon földalatti berendezésekben keletkezett károk esetén, amelyek pontosan a helyszínrajzon vagy közműtérképen feltüntetett helyen találhatók, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fennáll. Ezen utóbbi esetben
az önrészesedés mértéke legalább a kár összegének 20%-a, vagy a kötvényben feltüntetett összeg azzal,
hogy a biztosító szolgáltatása esetén a szolgáltatás összegéből két előbbi összeg közül a magasabb kerül
levonásra.
b) Azon földalatti berendezésekben keletkezett károk esetén, amelyeket a helyszínrajzon vagy közműtérképen
pontatlanul tüntettek fel, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fennáll. Ez utóbbi esetben az önrészesedés
mértéke legalább a kár összegének 10%-a, vagy a kötvényben feltüntetett összeg azzal, hogy a biztosító
szolgáltatása esetén a szolgáltatás összegéből a két előbbi összeg közül a magasabb kerül levonásra.
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209 záradék

Termésekben, erdőkben, ültetvényekben keletkezett károk kizárása

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén a felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint
különös feltételek kizárólag a jelen záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító biztosítási szerződés szerinti kockázatviselése nem terjed ki azon károkra,
amelyek a biztosítási szerződés tárgyát képező építési/szerelési munkák kivitelezése során, vagy azzal közvetlen
vagy közvetett okozati összefüggésben termésekben, erdőkben és/vagy ültetvényekben keletkeznek. A jelen
záradék egyaránt vonatkozik a biztosító biztosítási szerződés I. és II. fejezete szerinti kockázatviselésére is.
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217 záradék

Csövek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok záradéka

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a csövek, vezetékek és kábelek fektetése
során nyitott árkokban viharral, esővel, árvízzel, vagy magas vízállással okozati összefüggésben keletkezett
károkra, így különösen a teljesen vagy részlegesen kiásott, nyitott munkagödrökbe lefektetett csövek, vezetékek, kábelek vagy egyéb részek elhomokosodása, eliszaposodása, felúszása, eróziója, összeomlása vagy csuklása folytán előállt károkra.
A biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a biztosított gondoskodjon arról, hogy szükséghelyzetek esetére a csővégek közelében azok lezárására alkalmas eszközök legyenek készenlétben, és a vízbeömlés által veszélyeztetett csővégeket a munkálatok minden egyes szüneteltetése, így például éjszaka és ünnepnap előtt lezárják.
A jelen záradék alkalmazása esetén a felek a biztosító kockázatviselésének tárgyát képező, káreseményenkénti
maximális nyitott munkagödör hosszúságot a kötvényben méterben megjelölve rögzítik.
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218 záradék

Szivárgáskeresés költségeinek fedezete csőfektetéskor

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító kockázatviselése az alábbi eseményekre és az azokkal okozati összefüggésben keletkezett károkra is kiterjed:
a) hidrosztatikus tesztet követő szivárgáskutatás költségei (beleértve a speciális készülékek bérbevételének
költségét, az ilyen készülék üzemeltetési és szállítási költségeit);
b) földmunka olyan munkagödrön, amely maga nem sérült meg, a földmunka azonban a szivárgások kutatása és helyreállítása miatt válik szükségessé, pl. ásás, cső szabaddá tétele, földvisszatöltés;
A biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy
– a szivárgás valamely, biztosítási szerződés szerinti biztosítási eseménnyel, vagy a munkaterületen történt
hibás kivitelezéssel okozati összefüggésben állt elő,
– a hegesztési varratok a kötvényben megjelölt %-át megröntgenezték és az így felfedezett hibákat megfelelően kiküszöbölték.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki hegesztési varratok hibás javítása miatt felmerült károkra és az azokkal összefüggésben felmerült költségekre.
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219 záradék

Csővezetékek irányított fúrással történő átvezetésének fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék kikötése esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a csővezetékek folyókkal, vasúti töltésekkel,
utakkal stb. való keresztezésének irányított fúrással történő átvezetésével okozati összefüggésben keletkezett
károkra.
A biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy
– a munkák megkezdése előtt a megfelelő talajvizsgálatokat (talajmintavételeket, próbafúrásokat stb.) elvégezték,
– a vállalkozó a fúrási eljárás területén megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki az alábbi eseményekre és károkra:
a) amelyek a fúrás célpontjának eltévesztésével okozati összefüggésben következtek be;
b) amelyek fúróiszap (Bentonit vagy hasonló) mennyiségének csökkenésével vagy megváltozásával állnak –
közvetlen vagy közvetett módon – ok-okozati összefüggésben.
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220 záradék

Belföldi fuvarozás, külső tárolás fedezete

(1) Általános rendelkezések
A jelen záradék biztosítási szerződésben való kikötése esetén – feltéve, hogy pótdíj alkalmazása esetén annak
megfizetése megtörtént – a biztosító kockázatviselése az itt megjelölt feltételekkel a jelen záradékban foglalt
kockázatokra is kiterjed. A felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezések, mint különös feltételek kizárólag a jelen
záradék szerződésben való kikötése esetén alkalmazandók és a biztosítási szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik. A jelen záradék alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a záradék szerinti limit összegéig terjed.
(2) Kockázatviselés
A jelen záradék alapján a biztosító I. Vagyonbiztosítási Szerződés (dologi károk) szerinti kockázatviselése kiterjed a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkra is, amelyek a helyszínre történő szállítás során
keletkeztek.
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselésének feltétele, hogy
– a szállítás útvonala Magyarország határain belül található és
– a kár kizárólag összeütközéssel, hozzáütődéssel, magas vízállással, földrengéssel, áradással, földcsuszamlással, sziklaomlással, talajsüllyedéssel, betöréses lopással vagy tűzzel okozati összefüggésben keletkezett és
– a biztosított vagyontárgyakat szállításra megfelelően előkészítették és/vagy csomagolták.
(3) Kizárások
A biztosító jelen záradék szerinti kockázatviselése nem terjed ki vízi és légi szállítással összefüggésben keletkezett károkra.
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