
  A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továb-
biakban: biztosító) UNION-Business Class vagyonbiztosításaira vonatkoz-
nak, feltéve, hogy a szerződést e feltételekre hivatkozással kötötték és a 
szerződés, illetve a Különös Feltételek eltérően nem rendelkeznek.
A jelen, valamint a Különös Feltételekben, illetve a szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Bit. és a Ptk. rendelkezései irányadóak.

1. A	biztosított	és	a	szerződő
1.1.  Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni

jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt 
(továbbiakban: biztosított), vagy az, aki a szerződést érdekelt 
személy javára köti meg (továbbiakban: szerződő). A biztosítási 
érdek nélkül kötött szerződés semmis.

1.2.   Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára 
a szerződő kötötte, a díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli, 
a biztosító a jognyilatkozatokat hozzá intézi, és ő köteles a nyilat-
kozatok megtételére. A szerződő fél a hozzá intézett jognyilatko-
zatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosí-
tottat tájékoztatni köteles.

1.3.  Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosí-
tóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a 
belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépés-
sel a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettsé-
gek összessége a biztosítottra száll át.

1.4.  Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszak-
ban esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemlege-
sen felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő 
félnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási 
díjat is – megtéríteni.

2. A	biztosítási	események
 A biztosítási események meghatározását a Különös Feltételek
tartalmazzák. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a bizto-
sítási események bekövetkezte esetén, díjfizetés ellenében a
vonatkozó biztosítási feltételekben és a szerződésben meghatáro-
zott szolgáltatás nyújtására köteles. A jelen szabályzat alapján
megkötött biztosítási szerződések kockázatviselése nem terjed ki
a Különös Feltételekben kizárt eseményekre.

3. A	közlési	kötelezettség
3.1.  A szerződő fél a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása

szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval 
közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A közlési kötele-
zettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, 
kivéve, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be 
nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, 
vagy ismernie kellett, illetve az nem hatott közre a biztosítási 
esemény bekövetkeztében. 

3.2.  Ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és 
a közlési kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel 
összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre irányuló kötele-
zettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy személy esetén 
nem hivatkozhat.

3.3.  A közlésre irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet 
és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, 
amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha 
arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett 
volna.

4. A	szerződés	létrejötte
4.1.   A szerződés a felek írásbeli vagy távértékesítés útján kötött meg-

állapodásával jön létre. Amennyiben a szerződést nem írásban 
kötötték meg, a biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló 
dokumentumot kiállítani.

4.2.  Ajánlattétel
 A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a biztosítóval szerző-
dő fél teszi. A szerződő fél az ajánlatához annak megtételétől 
számított 15 napig kötve van.

4.3.  A biztosító elfogadó nyilatkozata
 Az ajánlat elfogadása esetén a biztosító a szerződésről biztosítási 
fedezetet igazoló dokumentumot (kötvényt) állít ki. A szerződés a 
kötvény kiállításának napján jön létre. Ha a kötvény a szerződő 
fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a kötvény kéz-
hezvételét követően késedelem nélkül nem kifogásolja, a szerző-

dés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés 
lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az elté-
résre a szerződő fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhív-
ta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának 
megfelelően jön létre. 

4.4.  Az ajánlat visszautasítása
 Ha a biztosító az ajánlatot annak beérkezésétől számított 15 
napon belül írásban visszautasítja, a szerződés nem jön létre. Az 
ajánlat elutasítását a biztosító nem köteles indokolni. Elutasítás 
esetén az esetlegesen befizetett díjat, díjrészletet a biztosító 
visszafizeti és az időközben esetlegesen bekövetkezett károkért 
helytállni nem tartozik.

4.5. A biztosító ráutaló magatartása
 A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak 
beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, 
hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabály-
ban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresí-
tett ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették. 
 Ilyen esetben a szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az 
ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára vissza-
menő hatállyal a 15 napos kockázatelbírálási idő elteltét követő 
napon jön létre. 
 Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés 
lényeges kérdésben eltér jelen szerződési feltételektől, a biztosító 
a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, 
hogy a szerződést a jelen feltételeknek megfelelően módosítsák. 
Ha a szerződő fél a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon 
belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító 
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 
30 napra írásban felmondhatja.

5. A	szerződés	tartama,	a	biztosítási	időszak
5.1.  A biztosítási szerződés a felek megállapodásától függően határo-

zott vagy határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási 
időszak egy év, a biztosítási évforduló a szerződés létrejöttét 
követő hónap első napjának megfelelő nap.

6. A	szerződés	megszűnése
6.1. A biztosítási szerződés megszűnik:

a) rendes felmondással,
b)  határozott tartamú szerződés esetén a határozott tartam lejár-

tával,
c) díj-nemfizetéssel (l. 10.1. pont),
d)  a biztosító felmondásával a biztosítási kockázat jelentős növe-

kedése esetén (l. 8.1. pont),
e) lehetetlenülés illetve érdekmúlás esetén.

6.2. Rendes felmondás
6.2.1.  A felek a határozatlan tartamú szerződést a biztosítási időszak 

végére írásban felmondhatják. A felmondási idő 30 nap.
6.2.2.  A felek a szerződésben a felmondási jogot legfeljebb három évre 

kizárhatják. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és 
a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte 
előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést bárme-
lyik fél felmondhatja. A szerződő fél felmondása esetén a bizto-
sító a szabályzat szerint követelheti annak a díjengedménynek a 
megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel 
a biztosítottnak nyújtott (tartamengedmény).

6.3.  Határozott tartam lejárta
 A határozott tartamú biztosítási szerződés a lejáratkor, a tartam 
utolsó napjának 24.00 órájával, a felek további intézkedése nél-
kül megszűnik. A megszűnést követő időszakra esetlegesen 
befizetett díjat a biztosító visszafizeti.

6.4. Lehetetlenülés, érdekmúlás
6.4.1.  Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási 

esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a 
biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő 
része megszűnik.

6.4.2.  Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási 
esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek 
megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

6.4.3. 	A	biztosítási	érdek	megszűnéséhez	fűződő	jogkövetkezményeket	
alkalmazni	 kell	 arra	 az	 esetre	 is,	ha	az	 érdekmúlás	kizárólag	a	
biztosított	 vagyontárgy	 tulajdonjoga	 átszállásának	 következmé-
nye,	és	a	vagyontárgy	más	jogcím	alapján	már	korábban	is	az	új	
tulajdonos	birtokában	volt.
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13. Területi	hatály
 A Különös Feltételek eltérő rendelkezése, vagy a felek ettől elté-
rő, kifejezett írásbeli megállapodása hiányában a biztosítási
szerződés hatálya felelősségbiztosítás esetén Magyarország terü-
letére, illetve vagyonbiztosítás esetén a szerződésben rögzített
kockázatviselési helyekre (telephelyekre) terjed ki.

14. A	biztosított	vagyontárgyak
 A Különös Feltételek szerint biztosított vagyontárgyak, illetve
vagyoncsoportok felsorolását a biztosítási szerződés tartalmazza.

15. A	biztosítási	összeg
15.1.  A biztosítási összeget vagyontárgyanként, illetve vagyoncsopor-

tonként a biztosított, illetve a szerződő határozza meg. A szerző-
désben tételesen felsorolt vagyontárgyak az egyes biztosítási 
összegek erejéig biztosítottak. A vagyoncsoportokba tartozó 
vagyontárgyak a megjelölt biztosítási összeg erejéig biztosítottak 
azzal, hogy az egyes vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyakat 
kár esetén a biztosító úgy tekinti, mintha külön-külön lettek volna 
biztosítva. 

15.2.  A biztosítási összeg meghatározásának módját a Különös 
Feltételek tartalmazzák.

15.3.  A biztosítási összeget a szerződés tartalmazza, az a biztosítási díj 
megállapításának alapja. 

15.4.  Az Épület-, valamint az Ingóságbiztosítási Különös Feltételek alap-
ján biztosított vagyontárgyak biztosítási összege automatikusan 
értékkövető, rendszeresen indexálódik. Az értékkövetés az épület és 
az ingóság, valamint az üzemszünet biztosításra minden vagyoncso-
portra és biztosítási elemre vonatozik. Az indexálás a Központi 
Statisztikai Hivatal által kiadott árindex alapján vagyoncsoporton-
ként történik. Az index mértéke a biztosítási évfordulót megelőző 
naptári évre vonatkoztatott éves, épületbiztosítás tekintetében az 
építőipari, ingóságbiztosítás tekintetében a fogyasztói árindex. Az 
értékkövetéssel módosított biztosítási összeget a biztosítási összeg 
és a KSH-index szorzata adja. A biztosítási összeg változását a 
biztosítási díj arányosan követi. A biztosítás indexálására évente 
kerül sor a biztosítási évforduló napjával. A biztosítási összeg érték-
követő módosításáról, annak mértékéről és a díjváltozásról a bizto-
sító a biztosítási évfordulót 60 nappal megelőzően írásban értesíti 
a szerződőt. 

15.5.  Az átlagos inflációtól eltérő értékváltozás vagy vagyonszaporulat 
esetén a biztosítási összeg módosítását a szerződő félnek kell 
kezdeményeznie.

15.6.  Biztosítási évfordulóra a biztosító a biztosítási díjtételek kockázati 
vagy egyéb okból való megváltoztatását is kezdeményezheti. A 
biztosítási díjtétel változásáról a biztosító a biztosítási évfordulót 
60 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt. Ha a szerződő 
fél a díjemelési javaslatot nem fogadja el, a szerződést harminc 
napos felmondási idővel a biztosítási időszak végére írásban fel-
mondhatja.

16. Alulbiztosítás,	túlbiztosítás
16.1.  Biztosítási szerződést lehet kötni valamely vagyontárgy valóságos 

értékére vagy várható értékére, továbbá helyreállításának, illető-
leg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. 

16.2.  Ha a biztosított összeg a vagyontárgy – értékelési mód szerinti – 
értékénél kisebb, a biztosító – ellenkező megállapodás hiányában 
– a kárt és a költségeket olyan arányban téríti meg, ahogy a biz-
tosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.

16.3.  A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg 
nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy értékelési mód 
szerinti értékét, az ezt meghaladó részében a biztosítási szerző-
dés semmis, és a díjat megfelelően le kell szállítani.

16.4.  A biztosítottságot vagyontárgyanként, illetve vagyoncsoporton-
ként külön-külön kell vizsgálni.

17. Többszörös	biztosítás
17.1.  A biztosított (szerződő) köteles bejelenteni, ha ugyanazon

vagyontárgyra/kockázatra más biztosítóval is szerződést kötött.
17.2.  Ha ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül 

biztosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy 
többhöz benyújtani.

17.3.  A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották, az általa kiállított 
fedezetet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az 
abban megállapított biztosítási összeg erejéig köteles fizetést 
teljesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szem-
ben arányos megtérítési igényt érvényesíthet.

17.4.  A biztosítók az őket megillető megtérítési igény alapján a kifize-
tett kárt egymás között azokkal a feltételekkel és biztosítási 
összegekkel arányosan viselik, amelyeknek megfelelően az egyes 
biztosítók a biztosított irányában külön-külön felelnének.

7. A	biztosító	kockázatviselésének	kezdete
 A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben megha-
tározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének
időpontjában kezdődik.

8. A	biztosítási	kockázat	jelentős	növekedése
8.1.  Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerző-

dést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és 
ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését 
eredményezik, a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a szerződést 30 
napra írásban felmondhatja.

8.2.  Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol, a 
szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon 
megszűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító 
javaslat megtételekor a szerződő fél figyelmét felhívta.

8.3.  Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre 
vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése 
ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító 
a 8.1. és a 8.2. pontokban meghatározott jogait a többi vagyon-
tárgy vagy személy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

9. A	biztosítási	díj	és	annak	megfizetése
9.1.  A biztosítási díj számításához szükséges adatokat a szerződő

köteles a biztosítónak – az adatközlő kitöltésével, vagy a biztosító 
által előírt egyéb módon – írásban bejelenteni. A biztosítási díj 
megállapítása a szerződő által megadott adatok alapján történik. 

9.2.  A szerződő a biztosítás első díját a szerződés létrejöttekor, min-
den későbbi díjat pedig annak az időszaknak az első munkanap-
ján köteles befizetni, amelyre a díj vonatkozik. Egyszeri díjat a 
szerződés létrejöttekor kell megfizetni. 

9.3.  Határozott időre szóló biztosítási szerződés esetén a biztosítási 
díj a szerződés létrejöttekor egy összegben esedékes.

9.4.  A biztosítási díj részletekben történő megfizetéséről, illetve a 
díjfizetési halasztásról a felek az előzőekben írtaktól eltérően is 
megállapodhatnak, a megállapodás csak írásban érvényes.

9.5.  A biztosítási díjat kockázatarányosan határozza meg a biztosító. 
A biztosítási díj alapja a tárgyidőszaki biztosítási összeg. Egy 
évnél rövidebb időre kötött, határozott tartamú szerződés esetén 
a biztosítási díj: 1-3 hónapig 4 havi díj, a negyedik hónaptól 
minden megkezdett hónapra további 1 havi díj számítandó fel, 8 
hónapon túli időre a teljes évi díjat kell felszámítani.

9.6.  A biztosítási díjat, megfizetésének gyakoriságát, esedékességét 
és módját a biztosítási szerződés tartalmazza.

10. A	díjfizetési	kötelezettség	elmulasztásának	jogkövetkezményei
10.1.  Amennyiben	a	szerződő,	illetve	a	biztosított	a	biztosítási	díjat	az

esedékességtől	 számított	 60	 napon	 belül	 nem	 egyenlíti	 ki,	
halasztást	nem	kapott,	és	a	biztosító	a	díjat	bírósági	úton	nem	
érvényesíti,	a	biztosító	a	kockázatot	az	esedékességtől	számított	
60	napig	 viseli,	 ez	alatt	 az	 idő	alatt	 a	biztosított	 (szerződő)	az	
elmulasztott	időszakos	díjat	pótolhatja.	Ha	ez	nem	történik	meg,	
a	biztosítás	a	felek	minden	külön	intézkedése	nélkül	a	60.	nap	
elteltével	megszűnik. A szerződés megszűnését követően befize-
tett díj sem a szerződés újbóli hatálybalépését, sem új szerződés 
keletkezését nem eredményezi, azt a biztosító visszafizeti azzal, 
hogy a díj a biztosítót a szerződés megszűnéséig megilleti.

10.2.  Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem 
fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés 
napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót 
a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet 
a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, 
hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

11. Részleges	díjfizetés
	Ha	az	esedékes	díjnak	csak	egy	részét	fizették	meg,	a	szerződés
változatlan	biztosítási	összeggel,	a	befizetett	díjjal	arányos	 idő-
tartamra	marad	fenn.	A	szerződés	megszűnésének	nem	előfelté-
tele,	 hogy	 a	 biztosító	 írásban	 felhívja	 a	 szerződőt	 a	 befizetés
kiegészítésére.

12. Díjfizetési	kötelezettség	a	szerződés	megszűnése	esetén
12.1.  Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a szerződés megszű-

nik, a biztosító a teljes biztosítási időszakra járó díj megfizetését 
követelheti. A biztosító a hátralékos díj iránti követelését a bizto-
sítási szolgáltatás összegébe jogosult beszámítani.

12.2.  A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig 
a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése 
véget ért. Ha az időarányos díjnál több díjat fizettek be, a bizto-
sító a díjtöbbletet köteles visszatéríteni.



18.6.	 	A	biztosító	kötelezettsége	nem	áll	be,	amennyiben	a	biztosított	
az	előzőekben	írt	kötelezettségeit	nem	teljesíti,	és	emiatt	lénye-
ges	körülmények	kideríthetetlenekké	válnak.	Amennyiben	a	biz-
tosított	 a	 fenti	 kötelezettségeit	 késedelmesen	 teljesíti,	 az	 ezzel	
összefüggésben	 felmerült	 többletigényekre	 a	 biztosítási	 fedezet	
nem	terjed	ki.

18.7.  Amennyiben a felek a kár mértékének megállapítására vonatko-
zóan megállapodni nem tudnak, a biztosított kérheti, hogy 3 
tagból álló szakértői bizottság döntsön. A három szakértő közül 
egyet a biztosító, egyet a biztosított, míg a harmadikat a két 
szakértő közösen nevezi meg. A bizottság szótöbbséggel határoz. 
Az eljárás során a felek saját szakértőjük költségeit maguk vise-
lik, a harmadik szakértő költsége 50-50% arányban oszlik meg.

18.8.  Az idegen vagyont ért károk kivizsgálását és összegszerű megál-
lapítását a felek csak a károsult vagy megbízottjának bevonásával 
közösen végezhetik.

19. A	biztosító	szolgáltatása
19.1.  A biztosító a megállapított szolgáltatást az igény jogalapjának, 

illetve a kár mértékének bizonyításához szükséges utolsó irat 
beérkezésétől számított 30 napon belül nyújtja.

19.2.  A biztosító szolgáltatásának részletes szabályait a Különös 
Feltételek tartalmazzák azzal, hogy – amennyiben a szerződés 
eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a biztosító szolgáltatási köte-
lezettségének felső határa káreseményenként a szerződő által 
vagyontárgyanként, illetve vagyoncsoportonként meghatározott 
biztosítási összeg. Ahol a szerződés, illetve a Különös Feltételek 
a biztosítási összegen belül, illetve azon felül limitet tartalmaz-
nak, a limit a biztosító szol gál tatásának felső határa káresemé-
nyenként, illetve évente. 

20. Fedezetfeltöltés
20.1.	 	A	Ptk.	szabályaitól	eltérően,	ahol	a	jelen	feltételek	alapján	létre-

jött	biztosítási	szerződés	limitet	tartalmaz,	a	limit	az	ugyanazon	
biztosítási	 időszakban	 bekövetkezett	 biztosítási	 esemény	 miatt	
kifizetett	összeggel	csökken,	a	 fedezet	 (limit)	 feltöltésére	nincs	
lehetőség.	

20.2.	 	Egyebekben	az	adott	biztosítási	időszakra	vonatkozó,	a	szerződő	
által	 meghatározott	 biztosítási	 összeg	 az	 ugyanazon	 biztosítási	
időszakban	 bekövetkezett	 biztosítási	 esemény	 miatt	 kifizetett	
összeggel	nem	csökken.

21. Mentesülés
21.1.	 	Mentesül	 a	 biztosító	 fizetési	 kötelezettsége	 alól,	 amennyiben	

bizonyítja,	 hogy	 a	 kárt	 jogellenesen,	 szándékos	 vagy	 súlyosan	
gondatlan	magatartással:
a) a	szerződő	fél	vagy	a	biztosított,
b) 	a	velük	közös	háztartásban	élő	hozzátartozójuk,	üzletvezetésre

jogosult	tagjuk	vagy	a	vagyontárgy	kezelésével	megbízott	alkal-
mazottjuk,	tagjuk	vagy	megbízottjuk,	vagy

c) 	a	biztosított	jogi	személynek	vezető	beosztású	tisztségviselője
vagy	a	biztosított	vagyontárgy	kezelésére	jogosított	tagja,	mun-
kavállalója	vagy	megbízottja	okozta.

21.2.	 Súlyosan	gondatlan	a	magatartás,	illetve	a	mulasztás	különösen:
a) 	ha	ezt	bíróság	vagy	más	hatóság	határozatával	megállapította,
b) 	ha	 a	 kár	 az	 irányadó	 kármegelőzési,	 kárenyhítési,	 valamint

tűz-	és	munkavédelmi,	vagy	egyéb	foglalkozási,	illetve	egész-
ségügyi	 vagy	 balesetvédelmi,	 illetve	 üzemelési,	 üzemeltetési
előírások	súlyos	és/vagy	folyamatos,	illetve	rendszeres	megsér-
tésével	összefüggésben	következett	be,

c) 	ha	 a	 kár	 a	 biztosított,	 illetve	 a	 szerződő	 jogszabályban	 vagy
egyéb	 kötelező	 rendelkezésben	 előírt	 hatósági	 engedély	 nél-
kül,	illetve	az	abban	írt	feltételek	hiányában,	továbbá	hatáskö-
rének,	feladatkörének,	vagy	az	engedélyben	írtak	túllépésével
végzett	tevékenysége	során	okozta,

d) 	ha	a	biztosított	 jogszabályban	vagy	egyéb	kötelező	 rendelke-
zésben	megkívánt	személyi,	illetve	tárgyi	feltételek	hiányában
folytatta	 tevékenységét	 és	 ez	 a	 tény	 a	 kár	 bekövetkeztében
közrehatott,

e) 	ha	a	kárt	a	biztosítottra	irányadó	foglalkozási	szabályok	súlyos
megsértésével	összefüggésben	okozta,

f) 	ha	 a	 kárt	 a	 biztosított	 ittas,	 vagy	 bódító-,	 illetve	 kábítószer
hatása	alatt	lévő	állapotban	okozta,

g) 	ha	az	alkalmazott	vagyonvédelmi	rendszer	a	káresemény	bekö-
vetkezésének	időpontjában	nem	volt	üzembe	helyezve,	illetve
a	biztosítottnak	felróható	okból	működésképtelen	volt,	és	a	kár
ezzel	okozati	összefüggésben	következett	be,

h) 	ha	 ugyanazon	 vagy	 hasonló	 körülmények	 között	 ismételten
bekövetkezett	kár,	és	a	biztosított	a	tudomására	jutott	korábbi
káreseményt	követően	a	kármegelőzés	körében	teendő	kellő	és
általában	elvárható	intézkedéseket	elmulasztotta,

18. A	kárbejelentés	és	kárrendezés	szabályai
18.1.  A biztosított, illetve a szerződő köteles a kárt annak bekövetkez-

tekor haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított két 
mun ka napon belül a biztosítónak bejelenteni. 

18.2.  A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a)  a biztosítottnak, illetve a szerződőnek vagy képviselőjének

nevét;
b) a biztosítási szerződés megnevezését,
c) a káresemény leírását és időpontját,
d) a kár bekövetkeztének helyét,
e) a károsodott vagyontárgy részletes leírását,
f) a kár mértékét (a megállapított vagy becsült értéket),
g) a kárrendezéshez szükséges egyéb lényeges információkat.

18.3.  Kár esetén a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosult-
ság és a szolgáltatás összegének bizonyítása a biztosított köteles-
sége. E kötelezettséget egyebek közt úgy is teljesítheti, hogy a 
kár jellegétől függően a biztosítónak bemutatja a fentiek bizonyí-
tására alkalmas iratokat, így különösen:
–  a tulajdoni lapot, a bérleti szerződést, a károsult vagyontárgy

tulajdonjogát, vagy magát a kárt, illetőleg annak mértékét 
bizonyító dokumentumokat;

–  az árajánlatot, költségvetést, és az ezek alapján a biztosító
által történt elfogadás után kiállított számlát, törött üveg hely-
reállítási számláját;

–  a beszerzési számlát, az adásvételi szerződést, költségvetést,
terveket, nyilvántartásokat, leltáríveket, fuvarokmányokat;

–  tűz- és robbanáskár esetén a jogszabály szerint előírt hatósági
bizonyítványt vagy hatósági igazolást;

–  a hatósági igazolást vagy határozatot, ha volt hatósági eljárás.
 Betöréses lopás, rablás, illetve épületrongálás és vandalizmus
esetén a biztosított rendőrségi feljelentést köteles tenni és ezt
igazolni.
 Ha a bekövetkezett biztosítási esemény igazolásához szükséges,
a biztosító kérheti a nyomozást megszüntető vagy felfüggesztő
határozat; helyszíni jegyzőkönyv, vádemelés esetén pedig a vád-
emelési javaslat vagy a bírósági ítélet megküldését. Amennyiben
a bekövetkezett biztosítási esemény jogalapja, illetve összegsze-
rűsége más módon is igazolható, ezen utóbbi iratok csatolása a
biztosítási szolgáltatás nyújtásának nem előfeltétele.
 A biztosító szolgáltatását a kárbejelentéstől számított 30 napon
belül teljesíti. Amennyiben a kárbejelentésen kívül a biztosítási
esemény bekövetkezésére, illetve a kár összegére vonatkozóan,
ezek bizonyítása céljából egyéb dokumentumok csatolása is
szükséges, úgy a biztosító az utolsó okirat beérkezését követő 30
napon belül köteles a megállapított kárösszeget megfizetni.
 A biztosított hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító vagy az általa
megjelölt személy részére a szükséges meghatalmazást a biztosí-
tó kérésére megadja abból a célból, hogy a kárüggyel kapcsolatos
hatósági iratokat megtekinthesse. Bűncselekmény esetén a nyo-
mozás újabb adatairól, a feltételezett elkövetők kilétéről, a vád-
irat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról – annak
fénymásolatban való megküldésével – a biztosított köteles a biz-
tosítót a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban
értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szer-
ződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.
 Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hivatalból hatósá-
gi eljárás indul, vagy a biztosított jogszabály vagy a Különös
Feltételek rendelkezése alapján hatósági bejelentés megtételére
köteles, a biztosított köteles arról a biztosítót az eljárás azonosító
adatainak közlése mellett haladéktalanul értesíteni, és az annak
során hozott határozatot a biztosító részére a kézhezvételt köve-
tően haladéktalanul megküldeni.

18.4.  A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgy 
állapotán a biztosított a biztosító kárfelvételi eljárásának megin-
dulásáig, legkésőbb azonban a bejelentéstől számított 5. napig 
csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez 
szükséges. Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha 
a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében a 
biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjá-
ból lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak. A biztosított 
ezt követően is köteles a káresemény jogalapja és összegszerűsé-
ge megállapításához szükséges mértékben a károsodott vagyon-
tárgyakat megőrizni, illetve a bekövetkezett kárt és a helyreállí-
tást dokumentálni. 

18.5.  A biztosított köteles a jogalap és a kár összegszerű mértékének 
megállapításához szükséges valamennyi felvilágosítást a biztosító 
részére megadni, a szükséges iratokat átadni, a biztosító (képvi-
selője) részére a szükséges meghatalmazásokat megadni, illetve 
lehetővé tenni a kárbejelentés, illetve a felvilágosítások, valamint 
az iratok tartalmának ellenőrzését.



básodásaival,	 működésképtelenségével	 vagy	 működésének	
elégtelenségével	összefüggésben	bekövetkezett	károk,	 ideért-
ve	 az	 adatvesztést,	 az	 adatok	 megváltozását	 vagy	 szerkezeti	
módosulását,	továbbá	a	hibás,	illetve	téves	dátumfelismerés-
sel	 vagy	 a	dátum-felismerési	 képesség	hibájával,	 illetve	hiá-
nyával	összefüggésben	bekövetkezett	károkat	is,

g) 	közvetett	vagy	közvetlen	módon	azbeszt	miatt,	azbeszttel	vagy
olyan	 anyaggal	 összefüggésben	 keletkezett,	 amely	 azbesztet
tartalmazott,	annak	bármely	formájában	vagy	bármilyen	meny-
nyiségében.

26. Megtérítési	igény
26.1.  A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény 

illeti meg a károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a bizto-
sítottal közös háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követe-
lés biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biztosítják.

26.2.  Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a 
károkozóval szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat 
tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét 
is érvényesíteni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosító 
a költségek előlegezésétől teheti függővé. A megtérült összegből 
elsőként a biztosított követelését kell kielégíteni.

26.3.  A biztosított köteles minden általában elvárható módon támogat-
ni a biztosítót a kárért felelős személlyel vagy szervezettel szem-
beni jogai megóvásában, illetve érvényesítésében. E kötelezettsé-
gének megszegése esetén a jelen feltételek kárenyhítésre vonat-
kozó rendelkezései irányadóak. 

27. Egyéb	rendelkezések
27.1.  A felek jelen feltételek alapján létrejövő szerződésekkel összefüg-

gésben tett nyilatkozatai írásbeli alakhoz kötöttek. 
27.2.  A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a biztosított által 

szolgáltatott adatok helyességét bármikor ellenőrizni vagy megbí-
zottai útján ellenőriztetni.

28. Elévülés
	A	 biztosítási	 szerződésekből	 eredő	 igények	 az	 esedékességtől
számított	egy	éven	belül	évülnek	el.	Biztosítási	szolgáltatás	irán-
ti	igény	esetén	az	elévülési	időt	a	biztosítási	esemény	időpontjá-
tól	kell	számítani.
	Ha	 jogszabály	 az	 igényérvényesítésre	 ennél	 rövidebb	 elévülési
időt	állapít	meg,	az	elévülésre	a	jogszabály	rendelkezései	irány-
adóak.

29. Joghatóság,	a	szerződésre	alkalmazandó	jog
 Jogvita esetén a magyar jog rendelkezései, elsősorban a Polgári
Törvénykönyv, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény (Bit.) és a vonatkozó hatályos magyar jogszabá-
lyok irányadóak. Az eljárások nyelve magyar.

30. Jogorvoslatok
30.1.  A biztosító működésével vagy szolgáltatásának teljesítésével kap-

csolatos panaszokat:
a)  írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet beje-

lenteni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
(1380 Budapest, Pf. 1076.; tel. szám: (+36-1) 486-4343)

b) személyesen az alábbi címen lehet megtenni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
(1134 Budapest, Váci út 33.)

Szóbeli panasz:
 A biztosító a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség 
szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetsé-
ges, a biztosító jegyzőkönyvet vesz fel.
 Ha a szerződő illetve a biztosított a panasz kezelésével nem ért 
egyet, a biztosító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjá-
ról jegyzőkönyvet vesz fel.
 A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szó-
beli panasz esetén a biztosító a panaszosnak átadja, telefonon 
közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a 
panaszosnak megküldi. Ebben az esetben a biztosító a panaszra 
adott, indoklással ellátott választ a szóbeli panasz közlését köve-
tő 30 napon belül küldi meg az ügyfélnek.
Írásbeli panasz:
 A biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellá-
tott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül meg-
küldi az ügyfélnek.

30.2.  A biztosító felügyeleti szerve:
Magyar Nemzeti Bank
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9; 
központi telefonszáma: (+36-1) 428-2600)

i) 	a	Különös	Feltételekben,	valamint	a	biztosítási	szerződésben
meghatározott	esetekben.

21.3.	 	Gazdasági	társaság	tagja(i)	által	a	gazdasági	társaságnak	szándé-
kosan	vagy	súlyosan	gondatlanul	okozott	károk	esetén	a	biztosító	
nem	téríti	meg	a	kárnak	a	kárt	okozó	tag(ok)	tulajdoni	hányada	
szerinti	részét.

22. Kármegelőzés,	kárenyhítés
22.1.  A szerződő fél illetve a biztosított a vonatkozó jogszabályi, ható-

sági, illetve egyéb előírások teljesítésén túlmenően is köteles a 
károk megelőzése, illetve enyhítése érdekében minden indokolt, 
ésszerű és gazdaságos intézkedést megtenni, valamint eleget 
tenni a biztosító által e körben esetlegesen kért, illetve előírt 
intézkedéseinek. 

22.2.  A biztosító jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések 
végrehajtását ellenőrizni.

22.3.  A szerződő/biztosított a kár bekövetkezte esetén köteles a kár 
mértékének csökkentése érdekében szükséges, ésszerű intézke-
déseket haladéktalanul megtenni. A kárenyhítési költségek térí-
tési szabályait a Különös Feltételek tartalmazzák.

22.4.  A biztosító mentesülésére vonatkozó szabályokat a biztosított 
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségének megszegésére is 
alkalmazni kell.

23. Önrész
 A Különös Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a biztosított
a megállapított szolgáltatás összegéből a szerződésben százalé-
kos mértékben, illetve összegszerűen meghatározott nagyságú
önrészt maga visel. Az önrészt el nem érő károkat a biztosító nem
téríti meg, az azt meghaladó károk esetén a megállapított szol-
gáltatás összegéből az önrészt levonja.

24. Változás-bejelentési	kötelezettség
24.1.  A biztosító kockázatviselése szempontjából lényeges, illetve a

közlési kötelezettség körébe tartozó körülmények változását a 
szerződő fél illetve a biztosított haladéktalanul, de legkésőbb 5 
napon belül köteles a biztosítónak bejelenteni, különösen jogál-
lásának megváltozását, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás indult, ha azonos kockázati körre másik 
biztosítási szerződést kötött, vagyon-, illetve tűzvédelmi rendsze-
rében, továbbá tevékenységi körében változás állt be. 

24.2.  A változás-bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése eseté-
ben a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályokat 
(3.1. pont) kell alkalmazni. 

25. Kizárások
 A	biztosítási	 fedezet	nem	terjed	ki	az	alábbi	károkra,	 illetve	az
azokkal	 összefüggésben	 felmerülő	 kárigényekre	 még	 abban	 az
esetben	sem,	ha	ezek	bármelyikével	 összefüggésben	biztosítási
esemény	következett	is	be:
a) 	hadüzenettől	függetlenül	háborúval,	invázióval,	külső	hatalom

cselekedeteivel,	 ellenségeskedéssel,	 polgárháborúval,	 harci
vagy	 háborús	 cselekmények	 bármelyik	 fajtájával,	 továbbá
katonai	vagy	polgári	hatóságok	rendelkezéseivel	(birtokfosztás,
elkobzás,	 rekvirálás,	 katonai	 célú	 igénybevétel)	 összefüggés-
ben	bekövetkezett	károk,

b) 	forradalmi,	ellenforradalmi	cselekményekkel,	felkeléssel,	láza-
dással,	 zavargással,	 zendüléssel,	 fosztogatással,	 szeparatista
cselekménnyel,	 sztrájkkal	 (akár	 bejelentett,	 akár	 bejelentés
nélküli),	munkahelyi	 rendzavarással	vagy	elbocsátott	munká-
sok	rendzavarásával,	politikai	szervezetek	megmozdulásaival,
továbbá	 ostrom-	 vagy	 rendkívüli	 állapottal,	 statáriummal
összefüggésben	bekövetkezett	károk,

c) 	nukleáris	 reakcióval,	 maghasadással,	 robbanással,	 fúzióval,
valamint	 radioaktív	 izotópok	 sugárzásával	 összefüggésben
bekövetkezett	károk,	ionizáló	vagy	lézersugárzás	által	okozott
károk,	továbbá	gyorsító-berendezések	által	okozott	károk,

d) 	egyén	vagy	csoport	által	elkövetett	terrorakciókkal	(ideértve	a
biológiai,	illetve	a	vegyi	eszközökkel,	illetve	robbanóanyagok-
kal	 vagy	 -eszközökkel,	 rakétákkal,	 gránátokkal,	 bombákkal
elkövetett	 cselekményeket	 is)	 összefüggésben	 bekövetkezett
károk,	 függetlenül	 attól,	 hogy	 az	 politikai,	 vallási,	 gazdasági
vagy	 egyéb	 indíttatású,	 illetve	 a	 magán-	 vagy	 a	 köztulajdon
ellen	irányul,

e) 	mágneses,	 illetve	elektromágneses	sugárzással,	hullámokkal,
mezőkkel,	 illetve	 erőkkel,	 azok	 előállításával,	 elosztásával,
továbbításával,	fenntartásával	vagy	használatával	összefüggés-
ben	bekövetkezett	károk,

f) 	szoftverek,	 hardverek,	 egyéb	 informatikai	 eszközök,	 chipek,
processzorok	 vagy	 integrált	 áramkörök,	 illetve	 más	 hasonló
eszközök	hibáival	(ideértve	a	programozás	hibáját	is),	meghi-



30.3.  Jogok érvényesítésének egyéb fórumai
 Amennyiben a szerződő illetve biztosított a biztosítóhoz benyúj-
tott panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a polgári per-
rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

31. A	biztosító	főbb	adatai
Cégnév: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely: H-1082 Budapest, Baross u. 1.
 A biztosító a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegy-
zésre.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041566

32. Eltérés	a	szokásos	szerződési	gyakorlattól
 Az UNION-Business Class vagyonbiztosítási feltételek az alábbi
pontokon lényegesen eltér a Polgári Törvénykönyv vonatkozó ren-
delkezéseitől:
– 	A	biztosítási	érdek	megszűnéséhez	fűződő	jogkövetkezménye-

ket	alkalmazni	kell	arra	az	esetre	is,	ha	az	érdekmúlás	kizáró-
lag	a	biztosított	vagyontárgy	tulajdonjoga	átszállásának	követ-
kezménye,	és	a	vagyontárgy	más	jogcím	alapján	már	korábban
is	 az	 új	 tulajdonos	 birtokában	 volt (Általános Biztosítási
Feltételek 6.4.3. pont).

– 	Amennyiben	a	szerződő,	illetve	a	biztosított	a	biztosítási	díjat
az	esedékességtől	számított	60	napon	belül	nem	egyenlíti	ki,
halasztást	nem	kapott,	és	a	biztosító	a	díjat	bírósági	úton	nem
érvényesíti,	a	biztosító	a	kockázatot	az	esedékességtől	számí-
tott	60	napig	viseli,	ez	alatt	az	idő	alatt	a	biztosított	(szerződő)
az	elmulasztott	időszakos	díjat	pótolhatja.	Ha	ez	nem	történik
meg,	a	biztosítás	a	felek	minden	külön	intézkedése	nélkül	a
60. nap	elteltével	megszűnik	(Általános Biztosítási Feltételek
10.1. pont).

– 	Ha	az	esedékes	díjnak	csak	egy	részét	fizették	meg,	a	szerződés
változatlan	biztosítási	összeggel,	a	befizetett	díjjal	arányos	idő-
tartamra	marad	fenn.	A	szerződés	megszűnésének	nem	előfel-
tétele,	hogy	a	biztosító	írásban	felhívja	a	szerződőt	a	befizetés
kiegészítésére	(Általános Biztosítási Feltételek 11. pont).

– 	Ahol	 a	 jelen	 feltételek	 alapján	 létrejött	 biztosítási	 szerződés
limitet	tartalmaz,	a	limit	az	ugyanazon	biztosítási	időszakban
bekövetkezett	 biztosítási	 esemény	 miatt	 kifizetett	 összeggel
csökken,	 a	 fedezet	 (limit)	 feltöltésére	 nincs	 lehetőség.
(Általános Biztosítási Feltételek 20.1. pont).

– 	Egyebekben	az	adott	biztosítási	időszakra	vonatkozó,	a	szerző-
dő	által	meghatározott	biztosítási	összeg	az	ugyanazon	bizto-
sítási	 időszakban	 bekövetkezett	 biztosítási	 esemény	 miatt
kifizetett	 összeggel	 nem	 csökken	 (Általános Biztosítási
Feltételek 20.2. pont).

– 	A	biztosítási	szerződésekből	eredő	igények	az	esedékességtől
számított	 egy	 éven	 belül	 évülnek	 el	 (Általános Biztosítási
Feltételek 28. pont).

33. Adatkezelés	és	biztosítási	titok
 A biztosító ügyfelei személyes és biztosítási titoknak minősülő
adataira vonatkozó adatkezelési szabályokat a jelen feltételekhez
csatolt Adatkezelési tájékoztató c. dokumentum tartalmazza,
mely a www.union.hu weboldalon is elérhető.

34. 	A	fizetőképességgel	és	a	pénzügyi	helyzettel	kapcsolatos	jelentés
közzététele
 A biztosító a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről készült
jelentést 2017. évtől a törvényi rendelkezésnek megfelelő módon
és időben honlapján (www.union.hu) teszi közzé.

35. Biztosításközvetítőre	vonatkozó	rendelkezések
 A biztosításközvetítő nem jogosult az ügyféltől biztosítási díjat
át ven ni, továbbá nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó
összeg kifizetésében közreműködni.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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  Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) 
a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfi-
zetés ellenében megtéríti a jelen feltételekben meghatározott – kívülről 
ható, véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási esemé-
nyek által a biztosított vagyontárgyakban okozott dologi károkat. A bizto-
sító kockázatviselése a szerződés mellékletét képező adatközlőben meg-
határozott kockázatviselési helyen/helyeken (telephelyeken) lévő biztosí-
tási összeggel megjelölt épületekre, építményekre terjed ki.

1. Biztosítható és nem biztosítható vagyontárgyak
1.1.  Jelen feltételek alkalmazásában biztosított vagyontárgynak minő-

sülnek az építmények, épületek és épülettartozékok az alábbiak 
szerint:

1.1.1. Építmények:
 Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épí-
tési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, 
anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – min-
den olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz 
vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásá-
val, beépítésével jön létre (silók, bunkerek, víz- és más tárolók, 
szabadon álló kémények, aknák, kerítés, elektromechanikusan 
működtetett kapuk (kerítéseken a sorompók is) működtető- és/
vagy fűtőelemeikkel együtt stb. a biztosítási összegen belül, a 
szerződésben meghatározott limit mértékéig).

1.1.2. Épületek:
 Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek 
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendelteté-
sével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, 
illetve tárolás céljából (iroda, üzlet, üzem, raktár stb.).

1.1.3.  Épülettartozékok: 
 Az épület, építmény funkciójához és fenntartásához szükséges 
szilárdan rögzített tartozékok (villámhárító berendezések, beépí-
tett bútorok, szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, épülethez 
szilárdan hozzáépített lépcsők, redőnyök, rolók, személyfelvonók, 
mozgólépcsők, vízvezetékek és szerelvények, szemételtávolítást  
szolgáló berendezések, valamint épülethez szilárdan rögzített nap-
védő, esővédő tetők, antennák, napenergia berendezések stb. a 
biztosítási összegen belül, a szerződésben meghatározott limit 
mértékéig). 

1.1.4.  Jelen feltételek alapján a napenergia-, szélenergia berendezések, 
geotermikus fűtés vagyontárgyak esetében a biztosítás tűz, robba-
nás, villámcsapás, légi jármű lezuhanása, vihar, felhőszakadás, 
jégverés, hónyomás, földrengés és idegen jármű ütközés kockáza-
tokra vonatkozik, a szerződés részét képező limittáblázatban meg-
határozott limitek mértékéig.
 Ezen limiteket a biztosító azoknál a biztosítási eseményeknél 
alkalmazza, amelyek kizárólag az adott vagyontárgyban okoznak 
kárt (továbbterjedés nélkül). Amennyiben a kár továbbterjed a 
biztosított épületre, illetve a biztosított épületben keletkezett kár 
miatt sérülnek ezek a vagyontárgyak, akkor a biztosító szolgáltatá-
sának felső határa az épületbiztosítási összeg.

1.1.5.  Jelen feltételek értelmében csak azok az épületek biztosíthatók, 
amelyeknek térelhatároló és térelválasztó falai a következő falazá-
si módok valamelyike szerint készültek:
a) hagyományos tégla vagy kő;
b) monolit beton;
c) blokkos (falazóblokk, pórusbeton);
d) paneles, nagyblokkos;
e) pillérvázas könnyűszerkezet;
f) boronafal (rönkház, gerendaház);
g) szendvicspanel.

1.2.  Nem biztosíthatók az alább felsorolt épületek, építmények és az 
azokban elhelyezett vagyontárgyak:
a)  nád- és zsupfedeles, fazsindelyes, valamint bitumenes hullám-

lemez tetőzetű épületek;
b)  lakókocsik, sátrak, fóliasátrak, üvegházak, fólia- és ponyvacsar-

nokok, műszaki textíliákból készült lefedő szerkezetek, felvonu-
lási épületek vagy más ideiglenes jelleggel készült építmények,
pavilonok, konténerek, garázssorok;

c) földbe vájt, kikövezetlen falú építmények;
d) vályog vagy vegyes falazatú épületek;
e) faházak (pl. ERDÉRT-típusú).

2. Általános kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakra:
a) kivitelezési és tervezési hibákból keletkező károk;
b)  használatot nem befolyásoló értékcsökkenés formájában kelet-

kező károk;
c)  penészedés, fertőzés, korhadás, gombásodás formájában kelet-

kező károk;
d) üzemszünetből fakadó gazdasági hátrányt eredményező károk;
e)  büntető jellegű költségek (kötbér, bírság, késedelmi kamat stb.);
f)  természetes elfáradás, elhasználódás formájában keletkező

károk;
g)  karbantartás elmulasztásából, továbbá az össze- és szétszere-

lés, karbantartás, javítás, felújítás, átépítés, próbaüzem alatt,
vagy által bekövetkező károk;

h)  lopási károk;
i)  a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tarta-

lék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghi-
úsulása miatt bekövetkezett károk;

j)  a biztonsági határt meghaladó próbanyomás során bekövetke-
zett károk;

k) szándékos túlterhelés következményei;
l)  az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüg-

gésben bekövetkező károk.

3. Biztosítási események

 A jelen feltételek alkalmazásában egy biztosítási eseménynek
tekintendő minden kár, amely egy, vagy több
– 72 órán belül bekövetkezett vihar,
– 24 órán belül bekövetkezett jégverés, illetve tornádó,
– 504 órán belül bekövetkezett árvíz,
– 168 órán belül bekövetkezett földrengés
 következménye azzal, hogy a biztosító kockázatviselése szempont-
jából a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja az előzőek-
ben írt időtartamok kezdete.

ALAP kockázati csomag

3.1. Tűz 
 Tűz biztosítási esemény alatt az az anyagi változással együtt járó 
energia átalakulási folyamat értendő, melynek során gyulladási 
hőmérséklet lép fel, és terjedőképesen hőenergia szabadul fel, és 
a tűz a biztosított vagyontárgyakban maradandó anyagösszetétel 
vagy halmazállapot változást okoz.
Nem tekintendők tűzbiztosítási eseményeknek, ha:
a)  az égés során gyulladási hőmérséklet nem lépett fel (lassú

égés);
b)  a tűzkárok azáltal keletkeznek a biztosított vagyontárgyakban,

hogy azokat megmunkálás vagy egyéb célból hasznos tűznek,
hőhatásnak, szárításnak vagy füstnek vetik alá; mindez azon
vagyontárgyakra is vonatkozik, melyekben vagy melyeken
keresztül hasznos tüzet vagy hőt állítanak elő, közvetítenek
vagy vezetnek tovább;

c)  a kár vezetékekben, elektromos gépekben, berendezésekben,
felszerelésekben az elektromos áram hőhatására keletkezik (pl.
antenna, napenergia-berendezés) – kivéve, ha a tűz átterjed
más vagyontárgy(ak)ra, ebben az esetben az a vagyontárgy is
térül, amelyben a tűz keletkezett;

d)  a kár tűz nélküli füst, illetve koromszennyeződés hatására
keletkezik;

e)  a kár vegyi folyamatok oxidációs, illetve maró hatására keletkezik.
3.2. Villámcsapás

 Olyan légköri, nagyfeszültségű villamos kisülés, amely gyújtó, 
égető, romboló erőhatásával közvetlenül károsítja a biztosított 
vagyontárgyakat.
Nem tekintendő villámcsapás biztosítási eseménynek, ha:
a)  a villámvédelmi rendszer hiánya miatt, vagy magában a villám-

védelmi rendszerben keletkezik a kár;
b)  a villámcsapás okozta kár elektromos berendezésekben kelet-

kezik, a villám által indukált elektromos túlfeszültség hatására.
3.3. Robbanás

 Két elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbségnek az elválasz-
tó elem szilárdsági tulajdonságát hirtelen megváltoztató explóziós 
vagy implóziós hatása, amely energia felszabadulással és akuszti-
kai jelenséggel jár, és a biztosított vagyontárgyakban maradandó 
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b)  hófogó szerkezetekben, eső- és csapadékvíz csatornákban
keletkezett károkra;

c)  azokra a károkra, amelyeket a jégverésnek a nyitott ablakon,
vagy más nyíláson történő behatolása idézett elő, kivéve, ha
ezek a nyílások a jégverés következtében keletkeztek;

d)  azoknak a tárgyaknak a károsodására, amelyeket az épületek
külső oldalára erősítettek (pl. névtábla), továbbá elektromos
légvezetékekre, állványzatokkal és oszlopokkal, teljes felsze-
reltségükkel és elkerítésükkel együtt;

e)  az épületek, építmények külső vakolatában, festésében, burko-
latában keletkezett károkra.

3.8. Hónyomás
 Hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított 
épületekben, építményekben hónyomás (hóterhelés) által okozott 
károkat. 
Nem terjed ki a biztosítás olyan károkra, amelyek:
a)  ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás fedésű létesítmények-

ben, vagy hideg-, illetve melegágyakban keletkeztek;
b)  a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati

összefüggésben következtek be;
c)  kizárólag csak az esővíz levezető csatornákban és hófogószer-

kezetekben keletkeznek.
3.9. Földrengés

 Földrengés a föld belső energiáinak felszabadulása által okozott 
talajmozgás, ha a károsodás mértéke eléri a Mercalli-Sieberg skála 
5. fokozatát, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó
alakváltozást okoz.
 Nem tekinthető biztosítási eseménynek, ha a kár összefüggésbe
hozható bányászati tevékenységgel, illetve a kár emberi beavatko-
zás következtében keletkezik.
 Nem téríti meg a biztosító a talaj megszilárdításának, illetve ere-
deti állapotára történő helyreállításának költségeit.

3.10. Vezetékes vízkár
 Vezetékes vízkár biztosítási eseménynek minősül az épületszerkeze-
ten belül elhelyezett ivó- és szennyvíz vezetékek, épületen belüli 
csapadékelvezetők, melegvíz ellátó, valamint központi fűtési rend-
szerek, klíma és hűtési vezetékek, továbbá ezek tartályainak, beren-
dezéseinek, szerelvényeinek törése, repedése miatt kiáramló víz által 
a biztosított vagyontárgyakban okozott kár, feltéve, hogy a vezetéktö-
rés az épületet ellátó mért vezetékszakaszon következik be.
 Megtéríti a biztosító a technológiailag indokolt csőszakasz cseréjé-
nek költségét legfeljebb a szerződésben megjelölt limit mértékéig. 
A biztosítás nem terjed ki:
a)  a szakszerűtlenül kiépített vezetékek törése, repedése, vala-

mint a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által okozott
vízkárokra;

b)  ha a vízkár penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható
szennyezés formájában következik be;

c)  ha a vízkár a tűzoltó vezetékek, berendezések meghibásodása
miatt keletkezik;

d)  vízgőz, medence- vagy tisztítóvíz, valamint sprinklerek nyitott
fúvókájából eredő víz által okozott károkra;

e)  a nem használt épületekben a víztelenítés elmulasztásából
eredő károkra; ugyanez vonatkozik a leállított berendezésekre
és gépekre is;

f)  a hideg- és melegágyak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint
állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek,
szerelvények meghibásodása folytán keletkezett károkra;

g)  a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával
közvetlen okozati összefüggésben előálló károkra;

h)   az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett
károkra;

i) a dugulásból eredő károkra;
j)  az épületen kívüli víznyomó csövek törése, repedése miatt

keletkezett károkra;
k)  a telekhatáron kívüli víznyomó csövek törése repedése miatt

keletkezett károkra;
l) az elfolyt víz értékére;
m)  a kapcsolódó berendezésekben, szerelvényekben keletkezett

károkra.
3.11. Ismeretlen jármű ütközése

 Ismeretlen jármű ütközése biztosítási esemény a közúton közleke-
dő ismeretlen jármű beleütközése a biztosított épületbe, vagy 
annak kerítésébe, azokban maradandó károsodást okozva. A bizto-
sító a választott kockázati csomagtól függő limit erejéig térít. A 
térítés feltétele rendőrségi feljelentés megtétele.
A biztosítás nem terjed ki az alábbi károkra:
a)  a járművek károsodására és a kárt szenvedett vagyontárgy

elhasználódásából adódó károkra;
b)  a károsult épített kerítésen, épületen belül elhelyezett biztosí-

tott vagyontárgyak káraira.

alakváltozást okoz, ideértve a hirtelen vákuum hatására keletkezett 
összeroppanásos károkat is.
Nem tekintendő robbanás biztosítási eseménynek, ha:
a)  a kár tudatos, tervszerű robbantás folytán keletkezik;
b)  normál üzemi nyomáson vagy annak túllépése miatt következik

be a robbanás a biztosított vagyontárgyban (pl. kazán, gumiab-
roncs stb.);

c)  tárolók, csővezetékek tartalmának fagyása miatt keletkezik a kár;
d)  készülékek, műszerek, berendezések, üveg, kvarc, kerámia

(égetett termékek) határoló elemmel elválasztott terei között
állt elő a robbanás deformációs hatása;

e)  a kár hasadó anyagok robbanásából származik;
f) a kár légi járművek hangrobbanása miatt keletkezik.

3.4. Légi járművek lezuhanása
 Személyzettel ellátott, irányított légi járművek, valamint azok 
alkatrészeinek és rakományainak lezuhanása által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott károk.

3.5. Vihar
 Vihar biztosítási esemény alatt értendő az a minimum 15 m/sec 
sebességet elérő természetes légmozgás, széllökés, légörvény 
nyomó, illetve szívó hatása, amely a biztosított vagyontárgyakban 
maradandó károsodást vagy rongálást, illetve helyváltoztatást 
okoz.
 Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított 
épületek vihar által megrongált
– nyílászáróján;
–  az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott

anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésén
keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz okoz a
biztosított vagyontárgyakban;

–  továbbá azokat, amelyeket a vihar által sodort tárgyak okoztak
a biztosított épületben, építményben.

 Viharkárok esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a 
mértékadó.
 A biztosított köteles a biztosított vagyontárgyak megfelelő állagáról 
gondoskodni, különösen a tetők karbantartásáról.
Nem tekinti vihar biztosítási eseménynek a biztosító, ha:
a)  a kár építmények szerkezetileg beépített üvegezésében keletkezik;
b)  a kár üvegfalú építményekben (hideg- és melegágy, üvegház),

valamint az ezekben tárolt vagyontárgyakban keletkezik;
c)  a kár nem szilárd falazatú és tetőszerkezetű, illetve fedésű

építményekben, fészerekben, valamint nyitott oldalfalú épüle-
tekben keletkezik, beleértve a befejezetlen állományba tartozó
létesítményeket is;

d)  a kár ideiglenes fedésekben, állványzatokban, illetve ezek alatt
tárolt vagyontárgyakban keletkezik;

e)  a vihar az épület, építmény külső festésében, vakolásában,
burkolatában okoz kárt;

f)  a vihar épületen belüli légáramlás formájában fejti ki hatását
(huzat);

g)  a kárt esővíznek, jégverésnek, hónak vagy valamely szennyező-
désnek a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő behatolása
idézte elő, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében
keletkeztek.

3.6. Felhőszakadás
 Felhőszakadás biztosítási esemény alatt értendő az a rövid idő 
alatt, nagy mennyiségű – 0,5 mm/perc intenzitást meghaladó – 
légköri csapadékhullás a biztosított telephelyen, melynek hatására 
a szakszerűen kialakított vízelvezető rendszer elégtelenné válik, és 
a talajszinten felgyülemlő csapadék elöntéssel károsítja a biztosí-
tott vagyontárgyakat.
A biztosító nem tekinti felhőszakadás biztosítási eseménynek, ha:
a)  az Országos Meteorológiai Szolgálat nem igazolja az adott

helyen a felhőszakadás tényét;
b)  a kár az épületek külső vakolatában, festésében, burkolatában

keletkezik;
c)  a kár elöntés nélkül, átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezik
a biztosított vagyontárgyakban.

3.7. Jégverés
 Jégverés biztosítási esemény az, ha a biztosított épületek, építmé-
nyek tetőszerkezeteire a légköri csapadék közvetlen módon, jég-
szemek formájában törő, zúzó, deformációs hatást fejt ki.
 Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított 
épületek vihar által megrongált – az építésügyi szabványok által 
végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával 
megépített – tetőfedésén keresztül a viharral egyidejűleg beömlő 
csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban.
A biztosítás nem terjed ki:
a)  olyan károkra, melyek ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás

fedésű létesítményekben, vagy hideg-, illetve melegágyakban
keletkeztek;



Nem tekintendő biztosítási eseménynek, amennyiben:
a)  a kár szennyezéses jellegű, azaz eltávolítható, és az üzemszerű

működést nem befolyásolja;
b)  a kár magában az elfolyt anyagban vagy meghibásodott veze-

tékben, berendezésben keletkezik.
3.16. Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk

 Azok a károk, amelyek a villámcsapás indukciós hatása, illetve 
ennek következtében fellépő feszültségingadozás miatt következ-
tek be az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, ameny-
nyiben a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 
m-es körzetében volt.
 A biztosító a kárt a biztosítási összegen belül, a szerződésben
megjelölt limit erejéig téríti meg.

3.17. Füst és hő által okozott károk
 Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen belül azokat a károkat, 
amelyeket a biztosított vagyontárgyakban a biztosított tulajdoná-
ban lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító berendezésekből hirtelen 
erővel kiáramló füst- és hő, valamint égés nélküli gyulladás okoz. 
Nem téríti meg a biztosító: 
a)  azokat a károkat, melyek magában a hőt, füstöt kibocsátó

vagyontárgyban keletkeztek;
b) a használati értéket nem csökkentő, esztétikai károkat;
c)  azokat a károkat, amelyek a rendeltetésszerűen hőnek, füstnek

kitett vagyontárgyakban keletkeztek.
3.18. Elektromos tűz

 Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen belül az elektromos 
gépben, berendezésben vagy felszerelésben az áram hőhatására 
keletkezett tűzkárokat. A biztosított köteles gondoskodni az elekt-
romos gépek, berendezések és felszerelések szakszerű üzemelte-
téséről; ennek bizonyított hiánya esetén a biztosító a kárigényt 
elutasíthatja.

  Nem tekintendő biztosítási eseménynek, ha az elektromos gépek-
ben, berendezésekben, felszerelésekben a természetes elhaszná-
lódásból vagy az előírt védelem hibájából, kiiktatásából, áthidalá-
sából adódóan keletkezik a tűzkár.

3.19. Kiegészítő fedezet
Vandalizmus okozta károk fedezete
 A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a kár, de legfeljebb a 
szerződés részét képező fedezeti táblázatban feltüntetett limit 
erejéig megtéríti a vandalizmus miatt a biztosított vagyontárgyak-
ban keletkezett dologi károkat, az UNION-Business Class Általános 
Vagyonbiztosítási Feltételek, valamint – a biztosítási szerződésben 
írt fedezet/ek függvényében – az Épületbiztosítás Különös Felté te-
leinek rendelkezései alkalmazása mellett az alábbi feltételek sze-
rint.
 Vandalizmus: a biztosított vagyontárgyakban harmadik személy/ek 
által szándékosan okozott rongálási kár.
A biztosító nem téríti meg:
a)  az eltulajdonítás miatti károkat, valamint a betöréses lopás,

illetve annak kísérlete során okozott rongálási károkat;
b)  a graffitti(k) által okozott kárt, illetve a graffitti(k) eltávolításá-

nak költségeit;
c) bármilyen üveg törése miatti károkat;
d)  a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló esztétikai károkat.

EXTRA kockázati csomag

EXTRA kockázati csomag választása esetén kiterjed a biztosítás az ALAP 
és TELJES kockázati csomagban foglaltakon túl az alábbi kockázatokra, 
a szerződésben megjelölt limit erejéig:

3.20. Vezetékes vízkár
 Megtéríti a biztosító az épületen belüli szennyvízelvezető vezeté-
kek dugulása miatt bekövetkezett, a biztosított vagyontárgyakban 
keletkezett károkat.
Nem téríti meg a biztosító: 
a)  a szakszerűtlenül kiépített vezetékek, valamint a visszaáramló

hatás (szűk keresztmetszet) által bekövetkezett károkat;
b)  penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható szennyezés for-

májában keletkezett károkat;
c)  a nem használt épületekben a víztelenítés elmulasztásából

eredő károkat, ugyanez vonatkozik a leállított berendezésekre
és gépekre is;

d)  a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával
közvetlen okozati összefüggésben előálló károkat;

e)  az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkat;
f)  a telekhatáron kívüli szennyvízelvezető csövekben keletkezett

károkat.
 Megtéríti a biztosító az épületen kívüli szennyvízelvezető csövek 
törése, repedése miatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetke-
zett károkat is, ha a kár az ingatlan területén belül következett be.

TELJES kockázati csomag

TELJES kockázati csomag választása esetén kiterjed a biztosítás az ALAP 
kockázati csomagban foglaltakon túl az alábbi kockázatokra, a szerződés-
ben megjelölt limit erejéig:

3.12. Árvíz
 Természetes és mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók kiáradá-
sa árvíz ellen védett területre, továbbá az árvízvédelmi töltések 
mellett magas vízállás következtében fellépő fakadóvizek (buzgá-
rok) megjelenése. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől 
számított 30. naptól érvényes.
Nem tekinti biztosítási eseménynek azt a kárt a biztosító, amely:
a)  a víz befogadására, felfogására, elvezetésére szolgáló védelmi

rendszerben, műtárgyban keletkezik;
b)  halastavakban és ezek élővilágában keletkezik;
c)  hullámtérben vagy vízelöntés ellen nem védett árterületen

elhelyezett, telepített biztosított vagyontárgyakban keletkezik;
d)  a talajban – annak összetételében – szerves vagy szervetlen

jellegű károsodás keletkezik;
e)  elöntés nélkül átázási, átnedvesedési vagy felázási kárt okoz a

biztosított vagyontárgyban.
3.13. Földmozgás

 Földmozgás biztosítási eseménynek tekinti a biztosító a földcsu-
szamlást, az ismeretlen üreg beomlását, valamint a föld- és kőom-
lást, melynek következtében a biztosított vagyontárgyakban kár 
keletkezik. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 
30. naptól érvényes.
 Földcsuszamlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szilárd-
sági tulajdonságainak megváltozása következtében (hegy vagy
domboldal) a talajréteg elmozdul.
 Ismeretlen üreg beomlása biztosítási esemény, ha az építési, illet-
ve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, vagy a hatóság által fel
nem tárt üreg beomlik, a természetes egyensúlyi állapot a talajban
külső erő hatására megszűnik, és hirtelen bekövetkező talajelmoz-
dulás, omlás történik.
 Föld- és kőomlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szi-
lárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében kő, szikla,
föld leomlás, lezúdulás során bekövetkezik a talajelmozdulás, ami
a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz.
 Nem tekinti biztosítási eseménynek a biztosító, ha a földmozgás
bizonyíthatóan emberi beavatkozás, földmunka, föld, kavics, kő,
illetve homokkitermelés miatt keletkezett, illetve ismert üreg
omlik be, vagy a kár bányászati tevékenységgel hozható összefüg-
gésbe.
Nem téríti meg a biztosító:
a)  a talaj stabilizálásának, lecsúszott, leomlott, föld- vagy kőtör-

melék visszaállításának, az ismeretlen üregek feltárásának,
megszüntetésének, valamint az új földvédőművek tervezésé-
nek, építésének költségeit;

b)  az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj
süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüg-
gésben keletkező károkat;

c)  a rosszul megválasztott alapozási tervekkel, munkákkal okozati
összefüggésben álló károkat;

d)  a föld- és kőomlás által a támfalakban, mesterséges rézsűkben,
egyéb műtárgyakban okozott károkat.

3.14. Vezetékes vízkár
 Megtéríti a biztosító az épületszerkezeten kívül elhelyezett víznyo-
mó vezetékek, melegvíz ellátó, valamint központi fűtési rendsze-
rek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, szerelvényeinek 
törése, repedése miatt kiáramló víz által a biztosított vagyontár-
gyakban okozott károkat, feltéve, hogy a vezetéktörés az épületet 
ellátó mért vezetékszakaszon következik be. 
 Megtéríti a biztosító a mért szakaszon, de a telken kívüli víznyomó 
vezetékek törése, repedése miatt a kiáramló víz által a biztosított 
vagyontárgyakban keletkezett károkat. 
 Megtéríti a biztosító a technológiailag indokolt csőszakasz cseréjé-
nek költségét legfeljebb a szerződésben megjelölt limit mértékéig.
 Biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító a kárelhárítás során 
felmerült kapcsolódó berendezések és szerelvények szükségszerű 
pótlási költségeit. 
 Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen túl, a szerződésben 
megjelölt limit erejéig az elfolyt víz értékét is. 

3.15. Technológiai csőtörés
  Megtéríti a biztosító a vezetékes vízkár biztosítási összegén belül 
a savak, lúgok, sóoldatok, folyékony szénhidrogének, tűzoltóveze-
tékek és egyéb technológiai csővezetékek, berendezések törése, 
repedése miatt váratlan, szabályozatlan anyagkiáramlásból eredő 
károkat a biztosított vagyontárgyakban.



sen az adatokban, szoftverekben, illetve számítógépes prog-
ramokban keletkezett azon káros változások, amelyeket az 
eredeti struktúra törlése, sérülése vagy torzulása okoz, továb-
bá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károso-
dások, illetve sérülések eredményeznek;

2.  azok a károk és veszteségek, amelyek a működés, a rendel-
kezésre állás, a használhatóság mértéke vagy az adatok,
szoftverek, illetve számítógépes programok elérhetőségének
csökkenése miatt keletkeztek, továbbá bármiféle üzemszü-
neti veszteség, amelyet ezek a károsodások, illetve sérülések
eredményeznek;

i)  a szabadban, illetve a zárt, oldalfalakkal nem határolt építmé-
nyekben tárolt vagyontárgyak esetén az eső, havas, illetve ónos
eső, hódara, hó, jégeső, homok vagy por, fagyhatás, napsütés
által okozott károkat;

j)  a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyak – beleértve a
felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat is – techno-
lógiai használatával összefüggésben keletkezett tűzkárait;

k)  a nyomás alatti tartályokban, gőzturbinákban, gőzgépekben
vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy megrepedés, törés
miatt keletkezett károkat;

l)  a szállított (ideértve a fel- és lerakodást is) vagyontárgyakban
bekövetkezett károkat;

m)  a csővezeték-hálózatok, azok edényzeteinek, szerelvényeinek
törése, repedése, dugulása, egyéb meghibásodása miatt kiöm-
lő, elfolyt anyagok mennyiségi veszteségeként keletkezett
károkat;

 n)  a leltározás vagy időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiány-
ból eredő károkat vagy veszteségeket;

o)  a számítógépekben és elektronikus berendezésekben bekövet-
kező áram- vagy feszültségingadozás, leejtés, ráöntés miatt
bekövetkező károkat;

p)  azokat a károkat, amelyek normalizált hiányként (káló) elszá-
molásra kerültek vagy kerülnek;

q)  azokat a károkat, amelyek a termelési folyamat leállásából,
szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkeztek
(pl. jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termeléskiesés, elmaradt
haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb
veszteség);

r)  azokat a károkat, amelyek kedvezmények elvesztéséből, kése-
delemből vagy piacvesztésből adódtak;

s)  azokat a károkat, amelyek a károsodott vagyontárgy újjáépítése,
újrabeszerzése, helyreállítása során állami támogatásként vagy
visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által vissza-
igényelhetők;

t)  amelyek génmanipuláció, genetikai mutáció vagy más geneti-
kai változások miatt keletkeztek.

4. Biztosítási összeg
4.1.  A biztosítási összeget a biztosított (szerződő) határozza meg telep-

helyenként. 
4.2.  A biztosítási összeg meghatározása utánpótlási értéken (új érték) 

történik, kivéve a 40%-nál nagyobb mértékben avult épületeket, 
építményeket és tárgyi eszközöket, valamint az idegen tulajdonú 
vagyontárgyakat, amelyek utánpótlási értéken érvényesen nem 
biztosíthatók, e vagyontárgyak kárai avult értéken kerülnek térítés-
re a jelen feltételek rendelkezései szerint. 

4.3.  A biztosítási összeget az áfa-visszatérítés függvényében kell meg-
határozni.

4.4.  A biztosítási összegek biztosítási időszakon belüli módosítását, ha 
vagyonnövekedés következik be, a biztosított írásban kezdemé-
nyezheti, és közös megegyezéssel a szerződés módosítható. A 
módosítás hatálybalépésére az UNION-Business Class 
Vagyonbiztosítás Általános Feltételeit kell alkalmazni.

5. Alulbiztosítás
5.1.  A biztosítási összeg meghatározását követően csak azok a vagyon-

tárgyak vonhatók össze, melyek egy vagyoncsoportba tartoznak.
5.2.  Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek 

alulbiztosításra vonatkozó pontjától eltérően a biztosító eltekint az 
alulbiztosítás következményeinek alkalmazásától, amennyiben annak 
mértéke nem haladja meg a szerződésben meghatározottakat.

6. Biztosítási szolgáltatás
6.1.  A szerződés biztosítási összegének erejéig évente a következő 

szolgáltatást nyújtja a biztosító a meghatározott biztosítási esemé-
nyek bekövetkezésekor:

6.1.1.  Teljes kár (totál kár) esetén – ha a biztosított vagyontárgy megsem-
misült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszaki-
lag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem 
indokolt – az alábbiak szerint térít a biztosító:

A biztosítás nem terjed ki:
a)  szakszerűtlenül kiépített vezetékek törése, repedése, valamint

a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által okozott vízká-
rokra;

b)  ha a vízkár penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható
szennyezés formájában következik be;

c)  vízgőz, medence- vagy tisztítóvíz, valamint sprinklerek nyitott
fúvókájából eredő víz által okozott károkra;

d)  a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával
közvetlen okozati összefüggésben előálló károkra;

e)  az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkra;
f)  a telekhatáron kívüli bevezető csövek törése, repedése miatt

keletkezett károkra.

ALL RISKS kockázati csomag

 ALL RISKS kockázati csomag választása esetén kiterjed a biztosítás az 
ALAP, TELJES és EXTRA kockázati csomagban foglaltakon túl az alábbi 
kockázatokra, a szerződésben megjelölt limit erejéig:

3.21.  A biztosítási esemény
 A jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerző-
dés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) lévő biztosí-
tott vagyontárgyaknak előre nem látható külső okból, véletlenül, 
váratlanul bekövetkezett, a 3. fejezet 3.1 – 3.20. pontjaiban meg 
nem nevezett kockázatokból eredő minden olyan közvetlen fizikai 
károsodása, amelyekkel kapcsolatban a biztosító kártérítési köte-
lezettségét nem zárta ki.

 Jelen feltételek alapján a biztosítási fedezet nem terjed ki a  
2. fejezetben felsorolt általános kizárások szerinti esetekre, továb-
bá a biztosító nem téríti meg azon biztosítási események miatt
keletkezett károkat, amelyek a 3. fejezet 3.1 – 3.20. pontjaiban
meghatározott biztosítási események bármelyikének bekövetkezé-
se okozott. Ezen esetekben a 3. fejezet vonatkozó pontjai szerinti
rendelkezések az irányadóak.

 Az UNION-Business Class Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 
25. pontjában írtakon túl a biztosító nem téríti meg:
a)  fokozatos állagromlás, használat során bekövetkező kopás és

elhasználódás, rozsdásodás, az anyag természetéből fakadó
káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyveszteség,
erjedés, természetes hőképződés, férgek, rágcsálók, száraz
vagy nedves rothadás, az anyagok ízének, textúrájának vagy
felületének változásai, szennyezés, légköri szárazság vagy ned-
vesség, hőmérsékleti változások vagy szélsőségek, szmog;

b) lavina, sár-, földcsuszamlás következtében keletkeztek;
c)  azokat a károkat, amelyek a biztosított által tesztelt, javított,

tisztított, átalakított, helyreállított vagyontárgyakban a biztosí-
tott e tevékenysége során, illetve azzal összefüggésben követ-
keztek be;

d)  azokat a károkat, amelyek alapok, falak, padozatok, feltöltések,
födém-, illetve tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése,
megdőlése, zsugorodása, kihasasodása vagy tágulása miatt,
vagy azokkal összefüggésben következtek be;

e)  a kizárólag csak meghibásodás, működésképtelenség, rendel-
tetésszerű használatban bekövetkező változás formájában elő-
állott károkat;

f)  a biztosított vagyontárgyak belső vagy külső okból eredő törés,
repedés kárát, amennyiben annak oka:
–  tervezési hiba, feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyag-

hiba, vagy rejtett hiba,
–  elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektro-

nikus sérülése vagy zavara (ideértve, de ezekre nem korlátoz-
va a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközö-
ket, illetve vezetékeket),

–  gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb esz-
közök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerke-
zeti meghibásodása, turbulencia miatti törése, repedése,

 megtéríti azonban a biztosító az ezek következtében az egyéb 
más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat;

g)  az energiaellátás, áramkimaradás, gőzkimaradás, gázkimara-
dás, vízkimaradás, üzemanyag szolgáltatás kimaradás, fűtés
vagy hűtés kimaradása (a szolgáltató szándékos energia-vissza-
tartásának esetét is ideértve) következtében keletkezett káro-
kat, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosított telephelyen
található energiaellátó, fűtő vagy hűtő berendezéseknek bizto-
sítási eseményből eredő sérülése okozta;

h)  az információvesztés miatt vagy azzal összefüggésben keletke-
zett károkat az alábbiak szerint:
1.  adatok vagy szoftverek károsodása vagy sérülése, így különö-



–  utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a biztosító
a káreset időpontjában, Magyarországon alkalmazott újraépíté-
si áron téríti meg a kárt, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig;

–  avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén a káreset idő-
pontjában történő újraépítési, újra beszerzési ár az avulás
levonásával, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig.

6.1.2.  Részleges kár esetén – legfeljebb a biztosítási összeg erejéig – az 
alábbiak szerint térít a biztosító:
–  utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a károsult

vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes
javítási költségét téríti meg a biztosító;

–  tényleges értéken biztosított vagyontárgyak esetén javítással,
illetve a károsodott részek pótlásával helyreállítható károknál az
eredeti állapot helyreállítását, pótlását szolgáló költség kerül
megtérítésre, de a helyreállítás során keletkezett értékemelke-
dés levonásra kerül;

–  műérték vagyontárgyak károsodása esetén a tényleges restaurá-
lási költség kerül kifizetésre az előzetesen a biztosítónak bemu-
tatott, általa jóváhagyott restaurálási ajánlat alapján.

6.2.  A biztosító szolgáltatása minden esetben a biztosított áfa jogosult-
ságának függvényében történik, az általános forgalmi adóra vonat-
kozó törvénynek megfelelően. Amennyiben a biztosított:
– áfa-visszatérítésre jogosult: áfa nélkül;
–  áfa-visszatérítésre nem jogosult: áfával növelt áron térít a biz-

tosító.
6.3.  Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen belül a kár kapcsán 

felmerülő, biztosított épülethez, építményhez köthető alábbi költ-
ségeket a szerződésben megjelölt limit erejéig:
– a biztosítottat igazoltan terhelő mentési, oltási költségeket;
–  a biztosítással fedezett károk súlyosbodásának vagy hatásának

enyhítését szolgáló igazolt költségeket;
–  a bontási, romeltakarítási és ezekkel kapcsolatosan igazolt

szállítási költségeket;
–  Teljes és Extra kockázati csomag esetén a tervezési költségeket is.

6.4.  A biztosítási összegen felül megtéríti a biztosító a kár kapcsán 
felmerülő alábbi költségeket:
–  a biztosítási eseménnyel kapcsolatos indokolt hivatali eljárások

és dokumentumok költségei;
–  a radioaktív szennyeződés mellékköltségei (szállítási, lebontási

és izolációs költségek, a veszélyes anyagok – beleértve a radio-
aktív anyagokkal szennyezett föld – kezelési többletköltségei);

– szakértői díjak
a szerződésben megjelölt limit erejéig.

6.5. Nem téríti meg a biztosító:
a) az expressz és speciális szállítás költségeit;
b) a légi úton történő szállítás költségeit;
c)  a túlóra költségeket (túlórára eső bérpótlékot és annak költsé-

geit);
d) a szerződésben meghatározott önrész értékét;
e) a kár miatt beálló termeléskiesés költségeit;
f)  a biztosított kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából

adódó kárigényeket.
6.6.  A károsodott vagyontárgyak ideiglenes helyreállítását csak olyan 

mértékben téríti a biztosító, amilyen mértékben az a végleges 
helyreállítás részét képezi.

6.7.  A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét 
a kártérítés összegéből levonja, ha az meghaladja a megállapított 
kár 10%-át.

6.8.  A biztosított telephely(ek)en található talajszint alatti padozatú 
helyiség(ek)ben árvíz, vihar, felhőszakadás, vezetékes vízkár, tech-
nológiai csőtörés biztosítási események következtében keletkezett 
elöntéses károk esetén a biztosító szolgáltatásának felső határa az 
épületbiztosítási összeg 5%-a, de összesen (ingóságbiztosítással 
együtt) maximum 3 000 000 Ft/kár/telephely.

7. Egyéb rendelkezések
 A jelen biztosítási szerződésre vonatkozóan alkalmazásra kerülnek
az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek
rendelkezései.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Ny.sz.: U52202/3Hatályos: 2017. április 10-től



Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) 
a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfi-
zetés ellenében megtéríti a jelen feltételben meghatározott – kívülről 
ható, véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási esemé-
nyek által a biztosított vagyontárgyakban okozott dologi károkat. A bizto-
sítási fedezet a szerződés mellékletét képező adatközlőben meghatáro-
zott kockázatviselési helyeken (telephelyeken), a biztosítható épület(ek)-
ben elhelyezett – kivéve a szabadban tárolt vagyontárgyak –, biztosítási 
összeggel megjelölt vagyontárgyakra terjed ki.

1. Biztosítható	és	nem	biztosítható	vagyontárgyak
1.1. Ipari és kereskedelmi üzemi gépek, berendezések

 Jelen feltételek értelmében ipari és kereskedelmi üzemi berende-
zésnek minősülnek azok a nem az épület funkciót, hanem az 
üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló berendezé-
sek, amelyek az üzemi ingatlanon találhatók, függetlenül attól, 
hogy az épületben vagy a szabadban vannak. Ilyenek például: az 
energia termelésére, átalakítására, tárolására és felhasználására 
szolgáló gépek, berendezések, irodatechnikai berendezések, gépek 
a gépalapzatokkal, és tartozékokkal együtt, szerszámok, kisgépek, 
anyag és áru szállítására szolgáló gépek, berendezések, önjáró 
munkagépek, targoncák, bútorok.

  Nem	biztosítható	vagyontárgyak:
	a) 	hatósági	engedéllyel	rendelkező	(rendszámmal	ellátott)	gépjár-

művek;
	b) 	automaták	és	azok	tartalma	(külön	megállapodással	sem	bizto-

síthatók	a	pénzváltó,	nyerő-	és	játékautomaták);
	c) 	vízi	és	légi	járművek.

1.2.  Készletek
 Nyersanyagok, alap- és segédanyagok, félkész és késztermékek, 
valamint mindenfajta beépítésre kerülő készen vásárolt kereske-
delmi áru, göngyölegek, reklámanyagok, csomagolóeszközök. 
	Nem	biztosítható	vagyontárgyak:
	a) vérkészítmények;
	b) lábon	álló	növényi	kultúrák;
	c) élő	állatok.

1.3.  Értékkészletek 
 Értékkészletnek minősül a készpénz, valuta, értékpapírok, a forga-
lomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, 
kötvények, befektetési, kárpótlási és egyéb értékjegyek, betétköny-
vek, hitellevelek, értékcikkek (pl. jegyek, kuponok, telefonkár-
tyák), arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, illetve ezek fel-
használásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
 A biztosítás tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű lezuhanása, 
vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, földrengés, vízcsőtörés 
kockázatokra vonatkozik. Betöréses lopás és rablás kockázatra 
csak abban az esetben terjed ki, ha a biztosítást betöréses lopás 
és rablás kockázatra is megkötötték. 

  Nem	biztosítható	vagyontárgyak	a	szerződő/biztosított	munkaválla-
lók,	valamint	az	alkalmazottak	alábbi	vagyontárgyai:	értéktárgyak,	
készpénz,	 okiratok,	 szellemi	 alkotások	 és	 –	 a	 jelen	 szabályzat	
kifejezett	eltérő	rendelkezése	hiányában	–	tervek.

1.4.  Kiterjed a biztosítás:
 a)  az üzemben foglalkoztatottak használati tárgyaira;
 b)  a biztosított helyiségeken kívül elhelyezett automaták tartalmára
 a szerződésben megjelölt limit mértékéig.

1.5.  Szabadban tárolt vagyontárgyak 
 Szabadban tárolt vagyontárgynak minősülnek azok a vagyontár-
gyak, amelyek a szabadban, vagy az időjárási védelem céljából 
alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott építményben, vagy olyan 
építményben tárolnak, amelynek legalább egy oldala nyitott. 
 A biztosító kockázatviselése csak azon szabadban tárolt vagyontár-
gyakra (gép, berendezés és készlet) terjed ki – a vagyontárgyakra 
meghatározott biztosítási összeg 20%-ának erejéig –, amelyek 
tekintetében a tárolási rendelkezések, vagy a rendeltetésszerű 
használat, illetve tárolás a szabadban történő elhelyezésre – sza-
bályozva annak módját – lehetőséget ad.

1.6.  Idegen tulajdonban lévő vagyontárgyak
 Jelen feltételek alapján biztosítható idegen tulajdonban lévő 
vagyontárgyak a szerződő/biztosított által üzemeltetett bérelt gépek, 
berendezések, bizományba, eladásra, javításra átvett készletek. 

2. 	Általános	kizárások
	A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki	az	alábbiakra:
	a) 	kivitelezési	és	tervezési	hibákból	keletkező	károk;

	b) 	használatot	nem	befolyásoló	értékcsökkenés	formájában	kelet-
kező	károk;

	c) 	penészedés,	fertőzés,	korhadás,	gombásodás	formájában	kelet-
kező	károk;

	d) 	üzemszünetből	fakadó	gazdasági	hátrányt	eredményező	károk;
	e) 	büntető	jellegű	költségek	(kötbér,	bírság,	késedelmi	kamat	stb.);
	f) 	természetes	 elfáradás,	 elhasználódás	 formájában	 keletkező

károk;
	g) 	karbantartás	elmulasztásából,	 továbbá	az	össze-	és	szétszere-

lés,	 karbantartás,	 javítás,	 felújítás,	 átépítés,	 próbaüzem	alatt
vagy	által	bekövetkező	károk;

	h) 	a	 biztosított	 helyiségeken	 kívül	 elhelyezett	 vitrinek	 és	 azok
tartalma;

	i) 	áremelkedés,	technikai	korszerűsítés	többletköltségei;
	j) 	lopási	károk;
	k) 	a	megsemmisült	biztosított	vagyontárgy	nem	károsodott	tarta-

lék	alkatrészei,	tartozékai	eredeti	célú	felhasználásának	meghi-
úsulása	miatt	bekövetkezett	károk;

	l) 	a	biztonsági	határt	meghaladó	próbanyomás	során	bekövetke-
zett	károk;

	m) 	szándékos	túlterhelés	következményei;
	n) 	az	üzemeltetési	szabályok	be	nem	tartásával	okozati	összefüg-

gésben	bekövetkező	károk;
	o) 	környezetszennyezéssel	okozott	károk;
	p) 	az	 építési-,	 szerelési	 tevékenységgel	 összefüggésbe	 hozható

károk.

3. 	Biztosítási	események

 A jelen feltételek alkalmazásában egy biztosítási eseménynek
tekintendő minden kár, amely egy, vagy több
– 72 órán belül bekövetkezett vihar,
– 24 órán belül bekövetkezett jégverés, illetve tornádó,
– 504 órán belül bekövetkezett árvíz,
– 168 órán belül bekövetkezett földrengés
 következménye azzal, hogy a biztosító kockázatviselése szempont-
jából a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja az előzőek-
ben írt időtartamok kezdete.

ALAP	kockázati	csomag	

3.1. �Tûz
 Tűz biztosítási esemény alatt az az anyagi változással együtt járó 
energia átalakulási folyamat értendő, melynek során gyulladási 
hőmérséklet lép fel és terjedő képesen hőenergia szabadul fel, és 
a tűz a biztosított vagyontárgyakban maradandó anyagösszetétel 
vagy halmazállapot változást okoz.

  Nem	tekintendők	tűzbiztosítási	eseményeknek,	ha:
	a) 	az	égés	során	gyulladási	hőmérséklet	nem	lépett	fel	(lassú	égés);
	b) 	a	tűzkárok	azáltal	keletkeznek	a	biztosított	vagyontárgyakban,

hogy	azokat	megmunkálás	vagy	egyéb	célból	hasznos	tűznek,
hőhatásnak	vetik	alá;	mindez	azon	vagyontárgyakra	is	vonatko-
zik,	melyekben	vagy	melyeken	keresztül	hasznos	tüzet	vagy	hőt
állítanak	elő,	közvetítenek	vagy	vezetnek	tovább;

	c) 	a	 kár	 elektromos	 gépekben,	 berendezésekben,	 felszerelések-
ben	 az	 elektromos	 áram	 hőhatására	 keletkezik	 (pl.	 antenna,
napenergia-berendezés);

	d) 	a	 kár	 tűz	 nélküli	 füst,	 illetve	 koromszennyeződés	 hatására
keletkezik;

	e) 	a	kár	vegyi	folyamatok	oxidációs,	illetve	maró	hatására	keletkezik;
	f) 	a	tűzkár	öngyulladt	anyagokban	keletkezik;
	g) 	a	tűzkár	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,

kirakatokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik.
3.2. �Robbanás

 Robbanás két elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbségnek az 
elválasztó elem szilárdsági tulajdonságát hirtelen megváltoztató 
explóziós vagy implóziós hatása, amely energia felszabadulással és 
akusztikai jelenséggel jár, és a biztosított vagyontárgyakban mara-
dandó alak változást okoz, ideértve a hirtelen vákuum hatására 
keletkezett összeroppanásos károkat is.

  Nem	minősül	robbanás	biztosítási	eseménynek,	ha	a	kár:
	a) 		tudatos,	tervszerű	robbantás	folytán	keletkezik;
	b) 	normál	üzemi	nyomáson,	vagy	annak	túllépése	miatt	követke-

zik	be	a	robbanás	a	biztosított	vagyontárgyban	(kazán,	gumiab-
roncs	stb.);
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	c) 	tárolók,	csővezetékek	tartalmának	fagyása	miatt	keletkezik;
	d) 	készülékek,	 műszerek,	 berendezések,	 üveg,	 kvarc,	 kerámia

(égetett	 termékek)	 határoló	 elemmel	 elválasztott	 terei	 között
állt	elő	a	robbanás	deformációs	hatása;

	e) 	hasadó	anyagok	robbanásából	származik;
	f) 	légi	járművek	hangrobbanása	miatt	keletkezik;
	g) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik.
3.3. �Villámcsapás

 Olyan légköri, nagyfeszültségű villamos kisülés, amely gyújtó, 
égető, romboló erőhatásával közvetlenül károsítja a biztosított 
vagyontárgyakat.

  Nem	minősül	villámcsapás	biztosítási	eseménynek,	ha	a	kár:
	a) 	a	villámvédelmi	rendszer	hiánya	miatt	vagy	magában	a	villám-

védelmi	rendszerben	keletkezik;
	b) 	elektromos	berendezésekben	keletkezik	a	villám	által	indukált

elektromos	túlfeszültség	hatására;
	c) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik.
3.4.  Légi�jármûvek�lezuhanása

 Személyzettel ellátott, irányított légi járművek, valamint azok 
alkatrészeinek és rakományainak lezuhanása által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott károk.

3.5. �Vihar
 Vihar biztosítási esemény alatt értendő az a minimum 15 m/sec 
sebességet elérő természetes légmozgás, széllökés, légörvény 
nyomó, illetve szívó hatása, amely a biztosított vagyontárgyakban 
maradandó károsodást vagy rongálást, illetve helyváltoztatást 
okoz.
 Viharkárok esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a 
mértékadó. 
 A biztosított köteles a biztosított vagyontárgyak megfelelő állagáról 
gondoskodni, különösen a tetők karbantartásáról.
 A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk csak az 
épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkoznak, amennyi-
ben a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított 
nyílászárón, illetve vihar okozta falazati résen keresztül károsít.
	Nem	tekinti	vihar	biztosítási	eseménynek	a	biztosító,	ha:
	a) 	a	kár	légi,	vízi,	valamint	egyéb	közlekedési	járműben	keletkezik;
	b) 	a	kár	építmények	szerkezetileg	beépített	üvegezésében	keletkezik;
	c) 	a	kár	üvegfalú	építményekben	(hideg-	és	melegágy,	üvegház),

valamint	az	ezekben	tárolt	vagyontárgyakban	keletkezik;
	d) 	a	 kár	 nyitott	 oldalfalú	 épületekben	 tárolt	 vagyontárgyakban

keletkezik,	beleértve	a	befejezetlen	állományba	tartozó	létesít-
ményeket	is;

	e) 	a	kár	ideiglenes	fedésekben,	állványzatokban,	illetve	ezek	alatt
tárolt	vagyontárgyakban	keletkezik;

	f) 	a	vihar	épületen	belüli	 légáramlás	formájában	fejti	ki	hatását
(huzat);

	g) 	a	kárt	esővíznek,	jégverésnek,	hónak,	vagy	valamely	szennyező-
désnek	a	nyitott	ablakon,	vagy	más	nyíláson	történő	behatolása
idézte	 elő,	 kivéve,	 ha	 ezek	 a	 nyílások	 a	 vihar	 következtében
keletkeztek;

	h) 	a	kár	talajszint	alatti	padozatú	helyiségben	keletkezik	azokban
a	 biztosított	 vagyontárgyakban,	 melyeket	 a	 padlószint	 felett
kevesebb,	mint	12	cm-re	tároltak;

	i) 	a	vihar	szabadban	tárolt	vagyontárgyakban	okoz	kárt,	kivéve,	ha
a	 tárolási	 rendelkezések,	 vagy	 a	 rendeltetésszerű	használat	 a
szabadban	történő	elhelyezésre	–	szabályozva	annak	módját	–
lehetőséget	ad;

	j) 	a	kár	állatok	vihar	hatására	történő	összeszaladása,	meghűlése,
vagy	 a	 vihar	 által	 előidézett	 vízbefulladásos	 elhullása	 folytán
keletkezik;

	k) 	a	 kár	 áremelkedés,	 technikai	 korszerűsítés	 többletköltségei
miatt	keletkezik;

	l) 	a	kár	napvédő,	esővédő	tetőkben	keletkezik;
	m) 	a	 kár	 a	 biztosított	 helyiségeken	 kívül	 elhelyezett	 vitrinekben,

kirakatokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik.
3.6.  Felhõszakadás

 Felhőszakadás biztosítási esemény alatt értendő az a rövid idő alatt, 
nagy mennyiségű, 0,5 mm/perc intenzitású légköri csapadékhullás 
a biztosított telephelyen, melynek hatására a szakszerűen kialakított 
vízelvezető rendszer elégtelenné válik, és a talajszinten felgyülemlő 
csapadék elöntéssel károsítja a biztosított épületek pincéjében, 
illetve földszintjén elhelyezett biztosított vagyontárgyakat.

  A	biztosító	nem	tekinti	felhőszakadás	biztosítási	eseménynek,	ha:
	a) 	az	 Országos	 Meteorológiai	 Szolgálat	 nem	 igazolja	 az	 adott

helyen	a	felhőszakadás	tényét;
	b) 	a	kár	állatokban,	lábon	álló	növényi	kultúrákban	keletkezik;
	c) 	a	kár	olyan	padlószint	alatti	padozatú	helyiségben	tárolt	biztosí-

tott	vagyontárgyakban	keletkezik,	melyeket	életszerűen	ott	tárol-

ni	nem	szabad	(festmény,	műalkotás,	okirat,	kézirat,	könyv	stb.);
	d) 	a	kár	elöntés	nélkül,	átnedvesedés	vagy	felázás	miatt	keletke-

zik	a	biztosított	vagyontárgyakban;
	e) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik;
	f) 	a	kár	talajszint	alatti	padozatú	helyiségben	keletkezik	azokban

a	 biztosított	 vagyontárgyakban,	 melyeket	 a	 padlószint	 felett
kevesebb,	mint	12	cm-re	tároltak;

	g) 	a	kár	napvédő,	esővédő	tetőkben	keletkezik.
3.7. �Jégverés

 Jégverés biztosítási esemény, ha a biztosított épületek, építmé-
nyek tetőszerkezeteire a légköri csapadék közvetlen módon, jég-
szemek formájában törő, zúzó, deformációs hatást fejt ki.

  A	biztosítás	nem	terjed	ki:
	a) 	azokra	 a	 károkra,	 amelyeket	 a	 jégverésnek	 a	 nyitott	 ablakon

vagy	 más	 nyíláson	 történő	 behatolása	 idézett	 elő,	 kivéve,	 ha
ezek	a	nyílások	a	jégverés	következtében	keletkeztek;

	b) 	azoknak	 a	 tárgyaknak	 a	 károsodására,	 amelyeket	 az	 épület
külső	oldalára	erősítettek	(pl.	névtáblák,	fénycsöves	berendezé-
sek,	előtetők,	külső	napellenzők,	napvédő,	esővédő,	antenna	és
azok	szerelvényei),	továbbá	elektromos	légvezetékekre,	állvány-
zatokkal	 és	 oszlopokkal,	 teljes	 felszereltségükkel	 és	 elkeríté-
sükkel	együtt;

	c) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-
tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezett	károkra.

3.8. �Hónyomás
 Hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított 
vagyontárgyakban hónyomás (hóterhelés) által okozott károkat. Nem 
terjed ki a biztosítás kizárólag csak az esővíz levezető csatornákban 
és hófogószerkezetekben keletkezett károkra. Nem tekinthetők 
hónyomás kárnak az olyan károk, amelyek a tetőszerkezet karban-
tartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

  Nem	minősül	biztosítási	eseménynek,	ha	a	kár	
	a) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik;
	b) napvédő,	esővédő	tetőkben	keletkezik.

3.9. �Földrengés
 Földrengés a föld belső energiáinak felszabadulása által okozott 
talajmozgás, ha a károsodás mértéke eléri a Mercalli-Sieberg skála 
5. fokozatát, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó
alakváltozást okoz.
 Nem	 tekinthető	 biztosítási	 eseménynek,	 ha	 a	 kár	 összefüggésbe
hozható	bányászati	tevékenységgel,	illetve	a	kár	emberi	beavatko-
zás	következtében	keletkezik.
	Nem	téríti	meg	a	biztosító:
	a) 	a	 talaj	 megszilárdításának,	 illetve	 eredeti	 állapotára	 történő

helyreállításának	költségeit;
	b) 	ha	a	kár	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,

kirakatokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik;
	c) 	a	kár	napvédő,	esővédő	tetőkben	keletkezik.

3.10.  Vezetékes�vízkár
 Vezetékes vízkár biztosítási eseménynek minősül az épületszerke-
zeten belül elhelyezett ivó- és szennyvíz vezetékek, épületen 
belüli csapadékelvezetők, melegvíz ellátó, valamint központi fűté-
si rendszerek, klíma és hűtési vezetékek, továbbá ezek tartályai-
nak, berendezéseinek, szerelvényeinek törése, repedése miatt 
kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár, felté-
ve, hogy a vezetéktörés az épületet ellátó vezetékszakaszon a 
mérőhelyig következik be. 
	A	biztosítás	nem	terjed	ki:
	a) 	szakszerűtlenül	kiépített	vezetékek	törése,	repedése,	valamint

a	visszaáramló	hatás	(szűk	keresztmetszet)	által	okozott	vízká-
rokra,	ideértve	az	ezen	épületekben	található	tárgyakat	is;

	b) 	ha	 a	 vízkár	 penészesedés,	 gombásodás,	 illetve	 tisztítható
szennyezés	formájában	következik	be;

	c) 	ha	a	vízkár	a	tűzoltó	vezetékek,	berendezések	meghibásodása
miatt	keletkezik;

	d) 	vízgőz,	medence-	vagy	 tisztítóvíz,	valamint	sprinklerek	nyitott
fúvókájából	eredő	víz	által	okozott	károkra;

	e) 	a	 nem	 használt	 épületekben	 a	 víztelenítés	 elmulasztásából
eredő	károkra,	ugyanez	vonatkozik	a	 leállított	berendezésekre
és	gépekre	is;

	f) 	a	hideg-	és	melegágyak,	stabil	üvegházak,	hűtőházak,	valamint
állatok	elhelyezésére	szolgáló	helyiségekben	levő	csővezetékek,
szerelvények	meghibásodása	folytán	keletkezett	károkra;

	g) 	a	törött	vezetékek,	hibás	szerelvények	szakszerűtlen	javításával
közvetlen	okozati	összefüggésben	előálló	károkra;

	h) 	az	elöntés	nélküli	átnedvesedésből,	felázásból	keletkezett	károkra;
	i) 	a	dugulásból	eredő	károkra;
	j) 	épületen	kívüli	csővezetékek	törése,	repedése	miatt	keletkezett

károkra;



	 	k)	 	áremelkedés,	technikai	korszerűsítés	többletköltségeire;	
	 	l)	 	az	elfolyt	víz	értékére;
	 	m)		a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezett	károkra;
	 	n)	 	a	kár	talajszint	alatti	padozatú	helyiségben	keletkezik	azokban	

a	 biztosított	 vagyontárgyakban,	 melyeket	 a	 padlószint	 felett	
kevesebb,	mint	12	cm-re	tároltak.

3.11.  Technológiai�csõtörés
  Savak, lúgok, sóoldatok, folyékony szénhidrogének, tűzoltóvezeté-

kek és egyéb technológiai csővezetékek, berendezések törése, 
repedése miatt váratlan, szabályozatlan anyagkiáramlásból eredő 
károsodás a biztosított vagyontárgyakban.

 	Nem	tekintendő	biztosítási	eseménynek,	amennyiben:
	 	a)	 	a	kár	szennyezéses	jellegű	és	a	tevékenységet	nem	befolyásolja;
	 	b	 	a	kár	magában	az	elfolyt	anyagban	vagy	meghibásodott	veze-

tékben,	berendezésben	keletkezik;
	 	c)	 	a	kár	talajszint	alatti	padozatú	helyiségben	keletkezik	azokban	

a	 biztosított	 vagyontárgyakban,	 melyeket	 a	 padlószint	 felett	
kevesebb,	mint	12	cm-re	tároltak.

3.12.  Egyéb�kiegészítõ�fedezetek
  Kiterjed a biztosítás a szerződésben megjelölt limit erejéig:
 –  füstölőkamrák, szárító és más melegítő berendezések tartalmá-

ban keletkezett tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű lezuha-
nása által okozott károkra;

 –  a biztosított helyiségeken kívül elhelyezett értékesítő automa-
ták tartalmában keletkezett tűz, robbanás, villámcsapás, légi 
jármű lezuhanása, vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, 
földrengés által okozott károkra;

 –  munkavállalók vagyontárgyaiban (kivéve: értéktárgyak és gép-
járművek) keletkezett tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű 
lezuhanása, vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, földren-
gés, valamint betöréses lopás által okozott károkra. Megtéríti a 
biztosító a betöréses lopás és rablás károkat is, a szerződésben 
megjelölt limit erejéig, amennyiben betöréses lopásra is meg-
kötötték a biztosítást.

 
TELJES	kockázati	csomag

TELJES	kockázati	csomag	választása	esetén	kiterjed	a	biztosítás	az	ALAP	
kockázati	csomagban	foglaltakon	túl	az	alábbi	kockázatokra,	a	szerzõdés-
ben	megjelölt	limit	erejéig:

3.13. �Árvíz
  Természetes és mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók kiáradá-

sa árvíz ellen védett területre, továbbá az árvízvédelmi töltések 
mellett magas vízállás következtében fellépő fakadóvizek (buzgá-
rok) megjelenése. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől 
számított 30. naptól érvényes.

  Nem	tekinti	biztosítási	eseménynek	azt	a	kárt	a	biztosító,	amely:
	 	a)	 	a	víz	befogadására,	 felfogására,	elvezetésére	szolgáló	védelmi	

rendszerben,	műtárgyban	keletkezik;
	 	b)	 		halastavakban	és	ezek	élővilágában	keletkezik;
	 	c)	 	hullámtérben	 vagy	 vízelöntés	 ellen	 nem	 védett	 árterületen	

elhelyezett,	telepített	biztosított	vagyontárgyakban	keletkezik;
	 	d)	 	lábon	álló	növényi	kultúrákban	keletkezik;
	 	e)	 	a	 talajban	 –	 annak	 összetételében	 –	 szerves	 vagy	 szervetlen	

jellegű	károsodás	keletkezik;
	 	f)	 	elöntés	nélkül	átázási,	átnedvesedési	vagy	felázási	kárt	okoz	a	

biztosított	vagyontárgyban;
	 	g)	 	a	talajszint	alatti	padozatú	helyiségben	a	biztosított	vagyontár-

gyakban	történt	elöntéses	károsodás,	ha	azokat	nem	a	padló-
szint	felett	legalább	12	cm	magasságban	tárolták;

	 	h)	 	olyan	padlószint	 alatti	 padozatú	helyiségben	 tárolt	 biztosított	
vagyontárgyakban	keletkezik,	melyeket	életszerűen	(túl	a	szab-
ványon	és	a	szakszerűségen)	ott	tárolni	nem	szabad	(festmény,	
gyűjtemény,	műalkotás,	okirat,	okmány,	kézirat	stb.).

3.14. �Földmozgás
  Földmozgás biztosítási eseménynek tekinti a biztosító a földcsu-

szamlást, az ismeretlen üreg beomlását, valamint a föld- és kőom-
lást, melynek következtében a biztosított vagyontárgyakban kár 
keletkezik. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 
30. naptól érvényes.

  Földcsuszamlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szilárd-
sági tulajdonságainak megváltozása következtében (hegy- vagy 
domboldal) a talajréteg elmozdul.

  Ismeretlen üreg beomlása biztosítási esemény, ha az építési, illet-
ve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, vagy a hatóság által fel 
nem tárt üreg beomlik, a természetes egyensúlyi állapot a talajban 
külső erő hatására megszűnik, és hirtelen bekövetkező talajelmoz-
dulás, omlás történik. 

  Föld- és kőomlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szi-

lárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében kő, szikla, 
föld leomlás, lezúdulás során bekövetkezik a talajelmozdulás, ami 
a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz.

	 	Nem	 tekinti	 biztosítási	 eseménynek	 a	 biztosító,	 ha	 a	 földmozgás	
bizonyíthatóan	 emberi	 beavatkozás,	 földmunka,	 föld,	 kavics,	 kő,	
illetve	homokkitermelés	miatt	keletkezett,	illetve	ismert	üreg	omlik	
be,	vagy	a	kár	bányászati	tevékenységgel	hozható	összefüggésbe.

	 	Nem	 téríti	 meg	 a	 biztosító	 a	 talaj	 stabilizálásának,	 lecsúszott,	
leomlott,	 föld-,	 vagy	 kőtörmelék	 visszaállításának,	 az	 ismeretlen	
üregek	feltárásának,	megszüntetésének,	valamint	az	új	földvédő-
művek	tervezésének,	építésének	költségeit.

	 	Nem	téríti	meg	a	biztosító	az	épületek,	építmények	alatti	feltölté-
sek	ülepedésével,	talaj	süllyedésével,	zsugorodásával,	duzzadásá-
val	 okozati	 összefüggésben	 keletkező	 károkat,	 továbbá	 a	 rosszul	
megválasztott	 alapozási	 tervekkel,	 munkákkal	 okozati	 összefüg-
gésben	álló	károkat.

3.15.  Villámcsapás�közvetett�hatása�által�okozott�károk
  Azok a károk, amelyek a villámcsapás indukciós hatása, illetve 

ennek következtében fellépő feszültségingadozás miatt következ-
tek be az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, ameny-
nyiben a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 
m-es körzetében volt.

  A biztosítás a szerződésben feltüntetett limit mértékéig terjed, a 
biztosítási összegen belül. 

3.16.  Vezetékes�vízkár
  Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen belül az épületszerkezeten 

kívül elhelyezett víznyomó vezetékek, melegvíz ellátó, valamint köz-
ponti fűtési rendszerek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, 
szerelvényeinek törése, repedése miatt kiáramló víz által a biztosított 
vagyontárgyakban okozott károkat, feltéve, hogy a vezetéktörés az 
épületet ellátó vezetékszakaszon a mérőhelyig következik be. 

3.17.  Füst�és�hõ�által�okozott�károk
  A biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosított 

vagyontárgyakban a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző 
vagy szárító berendezésekből hirtelen erővel kiáramló füst és hő, 
valamint égés nélküli gyulladás okoz. 

  Nem	téríti	meg	a	biztosító:	
	 	a)	 	azokat	 a	 károkat,	 melyek	 magában	 a	 hőt,	 füstöt	 kibocsátó	

vagyontárgyban	keletkeztek;
	 	b)	 	használati	értéket	nem	csökkentő	esztétikai	károkat;
	 	c)	 	illetve	azokat	a	károkat,	amelyek	a	rendeltetésszerűen	hőnek,	

füstnek	kitett	vagyontárgyakban	keletkeztek.
3.18.  Elektromos�tûz
  Elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben biztosítási ese-

ménynek tekintendő, ha az elektromos gépben, berendezésben 
vagy felszerelésben az áram hőhatására tűz keletkezik. A biztosí-
tott köteles gondoskodni az elektromos gépek, berendezések és 
felszerelések szakszerű üzemeltetéséről, ennek bizonyított hiánya 
esetén a biztosító a kárigényt elutasíthatja.

 	Nem	tekintendő	biztosítási	eseménynek,	ha	az	elektromos	gépek-
ben,	berendezésekben,	felszerelésekben	a	természetes	elhaszná-
lódásból,	vagy	az	előírt	védelem	hibájából,	kiiktatásából,	áthidalá-
sából	adódóan	keletkezik	a	tűzkár.

3.19.  Egyéb�kiegészítõ�fedezetek
 a)  Megtéríti a biztosító a biztosított helyiségeken kívül elhelyezett 

értékesítő automaták tartalmában keletkezett betöréses lopás 
és rablás károkat is, a szerződésben megjelölt limit erejéig, 
amennyiben betöréses lopásra is megkötötték a biztosítást.

 b)  Kiterjed a biztosítás a szerződésben megjelölt limit erejéig a 
biztosított helyiségeken kívül elhelyezett vitrinekben, kiraka-
tokban és azok tartalmában keletkezett tűz, robbanás, villám-
csapás, légi jármű lezuhanása, vihar, felhőszakadás, jégverés, 
hónyomás, földrengés károkra. Megtéríti a biztosító a betöréses 
lopás és rablás károkat is a szerződésben megjelölt limit erejé-
ig, amennyiben betöréses lopásra is megkötötték a biztosítást.

 c)  Hűtött áruk biztosítása
   A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a kár, de legfeljebb 

a szerződés részét képező fedezeti táblázatban feltüntetett 
limit erejéig, az alábbiakban részletezett módon megtéríti a 
biztosított áru elégtelen hűtése következtében keletkezett dolo-
gi károkat.

	 		 Nem	terjed	ki	a	biztosítás	hűtőházakra	és	fagyasztókamrákra.
   Jelen biztosítás szempontjából dologi kárnak minősül az áru 

olyan mértékű minőségváltozása, melynek következtében az áru 
semmilyen eljárással nem tehető felhasználásra alkalmassá.

   Biztosítási eseménynek minősül, ha az elégtelen hűtést a hűtő-
berendezés váratlan meghibásodása vagy az áramellátás előre 
nem látható szünetelése okozza.

   Az áramellátás kimaradása esetén a biztosítottnak igazolni kell, 
hogy a szolgáltatás-kimaradás tényét a szolgáltatónak haladékta-
lanul bejelentette. A károk rendezéséhez a biztosított a szüksé-



ges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról beszerezni köteles, 
mely bizonylat a jogalap-elbírálás és a kártérítés feltétele.
 A biztosító kockázatviselése kizárólag olyan hőmérséklet-válto-
zásra vonatkozik, melynek oka az alábbi:
–  a hűtő és/vagy fagyasztó berendezésben belső és/vagy külső

erőhatás miatt véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekö-
vetkezett fizikai károsodás,

–  a biztosított részére más szervezetek által szolgáltatott elekt-
romos energia balesetszerű (előre be nem jelentett) kimara-
dása,

–  a hűtőközeg előre nem látható véletlen, balesetszerű esemény
miatti elfolyása a hűtő és/vagy fagyasztó berendezésből,

–  a hőfokszabályozó és/vagy az automatikus ellenőrző berende-
zés bármilyen okból eredő meghibásodása.

 Jelen kiterjesztés kizárólag az alábbi jellegű árukban keletke-
zett károkra vonatkozik:
–  élelmiszer
–  gyógyszer, gyógyhatású szer.
  A biztosító a keletkezett kárt megtéríti, amennyiben bizonyítha-
tó, hogy az áru, az elégtelen hűtés miatt vált használatra alkal-
matlanná.
 A biztosítottnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tárolt
hűtött/fagyasztott áruról, feltüntetve a beraktározás napját
valamint az áru nevét és mennyiségét. A nyilvántartásban fel
kell tüntetni, ha a raktározott árut telephelyen/épületen belül
másik helyiségbe átrakják, akkor is, ha azokat azonos hűtőbe-
rendezés látja el, továbbá feltüntetendő a kitárolt áruk listája a
kitárolás napjával együtt.
Nem	téríti	meg	a	biztosító:
– 	amennyiben	a	szerződő/biztosított	vagy	annak	alkalmazottja,

megbízottja	 a	 hűtőberendezést	 nem	 az	 elvárható	 és	 kellő
gondossággal	üzemelteti	(pl.	nem	a	megfelelő	hőmérsékletre
állítja,	az	ajtaját	nem	megfelelően	csukja,	kikapcsolja,	stb.),
a	biztosítási	esemény	ezzel	összefüggésben	következik	be,

– 	magában	 a	 hűtő/fagyasztó	 berendezésben	 keletkezett	 káro-
kat,

– 	az	 áru	 –	 tárolási	 hőmérséklettől	 független	 –	 tulajdonsága
miatt	bekövetkezett	károkat,

– 	a	 nem	 megfelelően	 megválasztott	 tárolási	 hőmérséklet	 és/
vagy	légnedvesség	miatt	keletkezett	károkat,

– 	a	hűtő/fagyasztó	berendezés	–	annak	standard	tulajdonsága
miatt	–	alkalmatlan	a	szükséges	hűtési	kapacitás	biztosításá-
ra,

– 	a	hűtőberendezés	rossz	műszaki	állapota,	ill.	a	karbantartás
elmulasztása	miatt	keletkezett	károkat,

– 	az	elektromos	energiaszolgáltatás	kimaradása	miatt	bekövet-
kezett	kárt,	ha
– 	annak	 oka	 a	 szolgáltató	 szándékos	 intézkedése,	 kivéve

amennyiben	 ennek	 célja	 a	 szolgáltató	 berendezéseinek
kármentése	 vagy	 személyi	 sérülés	 elkerülése,	 megakadá-
lyozása,

– 	a	szolgáltató	a	szolgáltatás	változtatását	 (vagy	 leállítását)
jelezte	a	szerződő	és/vagy	biztosított	felé,

– 	a	szolgáltatás	változtatását	(illetve	 leállítását)	hatóságilag
rendelték	el.

	A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki	a	szolgáltatás-kimaradásból	
adódó	 gazdasági	 hátrányokra	 (pl.	 termeléskiesés,	 elmaradt	
haszon,	kifizetett	bér,	kötbér,	bírság	stb.).
	Mentesül	 a	 biztosító	 a	 szolgáltatási	 kötelezettség	 alól,	 ha	 az	
áramszolgáltató	a	szolgáltatás-kimaradást	előre	bejelenti,	azon-
ban	a	biztosított	 ennek	ellenére	a	kár	megelőzése	érdekében	
szükséges	intézkedéseket	elmulasztja.

d)  Vandalizmus okozta károk fedezete
  A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a kár, de legfeljebb
a szerződés részét képező fedezeti táblázatban feltüntetett
limit, erejéig megtéríti a vandalizmus miatt a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett dologi károkat, az UNION
Business Class Általános Vagyonbiztosítási Feltételek, valamint
– a biztosítási szerződésben írt fedezet/ek függvényében – az
Ingóságbiztosítás Különös Feltételeinek rendelkezései alkalma-
zása mellett, az alábbi feltételek szerint.
 Vandalizmus: a biztosított vagyontárgyakban harmadik sze-
mély/ek által szándékosan okozott rongálási kár.
A	biztosító	nem	téríti	meg:
a)		az	eltulajdonítás	miatti	károkat,	valamint	a	betöréses	lopás,

illetve	annak	kísérlete	során	okozott	rongálási	károkat;
b)		a	graffiti(k)	által	okozott	kárt,	illetve	a	graffiti(k)	eltávolításá-

nak	költségeit;
c)		bármilyen	üveg	törése	miatti	károkat;
d)		a	 rendeltetésszerű	 használatot	 nem	 befolyásoló	 esztétikai

károkat.

EXTRA	kockázati	csomag

EXTRA	kockázati	csomag	választása	esetén	kiterjed	a	biztosítás	az	ALAP	
és	 a	 TELJES	 kockázati	 csomagban	 foglaltakon	 túl	 az	 alábbi	 kockáza-
tokra,	a	szerzõdésben	megjelölt	limit	erejéig:	

3.20.  Vezetékes�vízkár
 Megtéríti a biztosító a szennyvízelvezető vezetékek dugulása miatt 
bekövetkezett, a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.
	Nem	téríti	meg	a	biztosító:	
	a) 	a	szakszerűtlenül	kiépített	vezetékek,	valamint	a	visszaáramló

hatás	(szűk	keresztmetszet)	által	bekövetkezett	károkat;
	b) 	penészesedés,	gombásodás,	 illetve	 tisztítható	 szennyezés	 for-

májában	keletkezett	károkat;
	c) 	a	 nem	 használt	 épületekben	 a	 víztelenítés	 elmulasztásából

eredő	károkat;	ugyanez	vonatkozik	a	 leállított	berendezésekre
és	gépekre	is;

	d) 	a	törött	vezetékek,	hibás	szerelvények	szakszerűtlen	javításával
közvetlen	okozati	összefüggésben	előálló	károkat;

	e) 	az	elöntés	nélküli	átnedvesedésből,	felázásból	keletkezett	károkat;
	f) 	a	telekhatáron	kívüli	szennyvízelvezető	csövek	törése,	repedése

miatt	keletkezett	károkat.
 Megtéríti a biztosító az épületen kívüli szennyvízelvezető csövek 
törése, repedése miatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetke-
zett károkat is, ha a kár az ingatlan területén belül következett be.

  A	biztosítás	nem	terjed	ki:
	a) 	szakszerűtlenül	kiépített	 vezetékek	 törése,	 repedése,	 valamint	a

visszaáramló	hatás	(szűk	keresztmetszet)	által	okozott	vízkárokra;
	b) 	kárra,	 ha	 az	 penészesedés,	 gombásodás,	 illetve	 tisztítható

szennyezés	formájában	következik	be;
	c) 	a	törött	vezetékek,	hibás	szerelvények	szakszerűtlen	javításával

közvetlen	okozati	összefüggésben	előálló	károkra;
	d) 	az	 elöntés	 nélküli	 átnedvesedésből,	 felázásból	 keletkezett

károkra.
3.21.  Kiállítás-�és�vásárbiztosítás

 Megtéríti a biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett 
károkat az EU tagállamokban, Andorra, Izland, Liechtenstein, 
Monaco, Norvégia, San Marino, Svájc és a Vatikán területén kiál-
lításokon történt tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, felhőszaka-
dás, jégverés, hónyomás, földrengés károkat  a szerződésben 
megjelölt limit mértékéig, amennyiben azok más biztosítás alapján 
nem térülnek. Megtéríti a biztosító a betöréses lopás és rablás 
károkat is a szerződésben megjelölt limit erejéig, amennyiben 
betöréses lopásra is megkötötték a biztosítást.
 A szerződő/biztosított köteles írásban bejelenteni minden – az 
alább megjelölt helyeken – kiállításon és vásáron való részvételét 
a biztosító felé. Ennek elmulasztása a kártérítésből való kizárást 
vonja maga után.   

3.22. �Idegen�tulajdonú�telephelyen�elhelyezett�vagyontárgyak
 A biztosítási összegen belül a biztosítási szerződésben meghatáro-
zott limit erejéig a biztosítási fedezet kiterjed a tűz, robbanás, 
villámcsapás, személyzettel ellátott, irányított légi járművek, vala-
mint azok alkatrészeinek és rakományainak lezuhanása, vihar, 
felhőszakadás, jégverés, hónyomás, vezetékes vízkár, valamint 
betöréses lopás és rablás biztosítási eseményekre. Megtéríti a 
biztosító a betöréses lopás és rablás károkat is a szerződésben 
megjelölt limit erejéig, amennyiben betöréses lopásra is megkötöt-
ték a biztosítást.
 A biztosítási fedezet kiterjed továbbá az ingóságbiztosításban biz-
tosított, ipari és kereskedelmi üzemi gépnek, illetve berendezés-
nek minősülő, a biztosított saját tulajdonában lévő azon, nem 
szabadban tárolt vagyontárgyaira, amelyeket a biztosított ideigle-
nesen, Magyarország területén lévő, idegen tulajdonú telephelyen 
helyezett el, amennyiben a vagyontárgy elhelyezése és használata 
a rendeltetésszerű követelményeknek megfelel.
 A biztosítási tartam egy biztosítási időszakon belül egy alkalom-
mal, megszakítás nélkül történő elhelyezés esetén és maximum 
három hónap időtartamra áll fenn.
 A vagyontárgyak elhelyezése tekintetében a kockázati körülmények 
a biztosítási feltételekben, illetve a szerződésben meghatározott 
védelmi feltételek megegyeznek a biztosított saját tulajdonú telep-
helyén történő elhelyezésére vonatkozó védelmi feltételekkel. 

  Nem	téríti	meg	a	biztosító	a	kárt,	ha	az	egyéb	biztosítási	szerződés	
alapján	megtérül.
	Nem	téríti	meg	azokat	a	károkat	a	biztosító,	amelyek	
– 	kiállítások,	bemutatók,	vásárok	területén	elhelyezett;
– 	építkezési	területeken	elhelyezett;
– 	bérlet	címén	átadott;
– 	lízing	címén	átadott;
– 	kipróbálás	céljából	átadott
vagyontárgyakban	következtek	be.



 A szerződő/biztosított köteles írásban bejelenteni a vagyontárgyak 
kihelyezését. A bejelentés elmulasztása a kártérítésből való kizá-
rást vonja maga után.

3.23.  Árukban�és�készletekben�keletkezett�károk�Magyarország�határain�
belüli�szállítás�során
 Megtéríti a biztosító a biztosított veszélyére belföldről, belföldi ren-
deltetési helyre történő szállítás tartama alatt a biztosított vagyon-
tárgyakban az alábbi események miatt bekövetkezett károkat: 
–  tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű lezuhanása, vihar, fel-

hőszakadás, jégverés, hónyomás, földrengés, valamint a szállí-
tó gépjárművet ért baleset.

	Nem	terjed	ki	a	biztosító	kockázatviselése	a	szállítmányban	bekö-
vetkező	károkra	az	alábbi	esetekben:	
	a) 	a	biztosított	vagyontárgyak	elvesztése;
	b) 	gépjármű	feltörésével	okozott,	lopásból	eredő	károk;
	c) 	rablással	okozott	károk.
 A jelen biztosítás csak egyedi azonosító jellel ellátott gépjárműve-
ken szállított vagyontárgyakra terjed ki.
 A kockázatviselés tartama
 A biztosító kockázatviselése akkor kezdődik, amikor a szállítmány
fuvarozás céljából a járműbe berakásra került, és akkor fejeződik
be, amikor a szállítmány a rendeltetési helyre megérkezik (átadás,
átvétel helye).
 A biztosító kockázatviselése évi korlátlan számú útra érvényes.
 Biztosított vagyontárgyak
 A biztosított kötvényen feltüntetett tevékenységéhez szükséges, a
szerződésben (ajánlatban, kötvényben) feltüntetett saját tulajdo-
nát képező vagyontárgyak, illetve javításra, tisztításra, megőrzésre,
tárolásra bizonylattal átvett idegen vagyontárgyak.
 Szállítmánybiztosítás keretében nem biztosított vagyontárgyak:
 a)  a biztosított által bérfuvarozásra átvett idegen vagyontárgyak;
 b)  készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága-, féldrágakő,

100 000 Ft-nál nagyobb értékű, páncélszekrényben elhelyez-
hető vagyontárgyak;

 c)  műérték, műérték jellegű vagyontárgyak.
 A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki:
	a) feladáskor	már	sérült	rakományra;
	b) 	a	 szállítás	 közben	 keletkezett	 károkra,	 ha	 a	 szállítóeszköz	 a

biztosított	 szállítmány	 fuvarozására	alkalmatlan	 volt,	 vagy	azt
túlterhelték;

	c) 	sértetlen	külső	burkolaton	belüli	tartalomhiányra;
	d) 	nem	biztosított	vagyontárgyakban	bekövetkezett	károkra;
	e) 	amennyiben	 a	 kár	 a	 csomagolás	 hiányosságából	 ered,	 vagy

ennek	következménye;
	f) 	a	be-	és	kirakodás,	vagy	az	elhelyezés	hibája	(pl.	tárolás,	rögzí-

tés)	miatt	bekövetkezett	károkra;
	g) 	a	 szállítmány	 más	 szállítmánnyal	 való	 összerakásából	 eredő

károkra,	ha	az	a	biztosított	(szerződő)	tudtával,	de	a	biztosító
tudta	nélkül	történik;

	h) 	férgek,	rágcsálók,	rovarok	vagy	az	áru	rejtett	hibái	által	kelet-
kezett	károkra;

	i) 	egyéb	okból	bekövetkező,	a	szállítmány	belső	tulajdonságaiból
(pl.	penészesedés,	porlás,	apadás,	erjedés,	befülledés,	öngyul-
ladás,	súlyveszteség)	eredő	károkra.

	A	 biztosító	 nem	 téríti	 meg	 a	 kárt,	 ha	 azt	 a	 biztosított	 fuvarozói	
minőségében	a	megbízónak	vagy	a	címzettnek	okozott	kár	címén	
megtéríteni	köteles.

ALL	RISKS	kockázati	csomag

ALL	RISKS	kockázati	csomag	választása	esetén	kiterjed	a	biztosítás	az	
ALAP,	TELJES	és	EXTRA	kockázati	csomagban	foglaltakon	túl	az	alábbi	
kockázatokra,	a	szerződésben	megjelölt	limit	erejéig:

3.24. A�biztosítási�esemény
 A jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerző-
dés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) lévő biztosí-
tott vagyontárgyaknak előre nem látható külső okból, véletlenül, 
váratlanul bekövetkezett, a 3. fejezet 3.1 – 3.23. pontjaiban meg 
nem nevezett kockázatokból eredő minden olyan közvetlen fizikai 
károsodása, amelyekkel kapcsolatban a biztosító kártérítési köte-
lezettségét nem zárta ki.

  Jelen	 feltételek	 alapján	 a	 biztosítási	 fedezet	 nem	 terjed	 ki	 a	 2.	
fejezetben	felsorolt	általános	kizárások	szerinti	esetekre,	továbbá	
a	biztosító	nem	téríti	meg	azon	biztosítási	események	miatt	kelet-
kezett	károkat,	amelyek	a	3.	fejezet	3.1	-	3.23.	pontjaiban	meg-
határozott	 biztosítási	 események	 bármelyikének	 bekövetkezése	
okozott.	 Ezen	 esetekben	 a	 3.	 fejezet	 vonatkozó	 pontjai	 szerinti	
rendelkezések	az	irányadóak.

  Az	UNION-Business	Class	Általános	Biztosítási	Feltételek	Vagyon-
biztosítás	25.	pontjában	írtakon	túl	a	biztosító	nem	téríti	meg:
a) 	a	fokozatos	állagromlás,	használat	során	bekövetkező	kopás	és

elhasználódás,	 rozsdásodás,	 az	 anyag	 természetéből	 fakadó
káros	 tulajdonságok,	 zsugorodás,	 elpárolgás,	 súlyveszteség,
erjedés,	 természetes	 hőképződés,	 férgek,	 rágcsálók,	 száraz
vagy	 nedves	 rothadás,	 az	 anyagok	 ízének,	 textúrájának	 vagy
felületének	változásai,	szennyezés,	légköri	szárazság	vagy	ned-
vesség,	hőmérsékleti	változások	vagy	szélsőségek,	szmog	miatt
bekövetkező	károkat;

b) 	lavina,	sár-,	földcsuszamlás	következtében	keletkező	károkat;
c) 	azokat	 a	 károkat,	 amelyek	a	biztosított	 által	 tesztelt,	 javított,

tisztított,	átalakított,	helyreállított	vagyontárgyakban	a	biztosí-
tott	e	tevékenysége	során,	illetve	azzal	összefüggésben	követ-
keztek	be;

d) 	azokat	a	károkat,	amelyek	alapok,	falak,	padozatok,	feltöltések,
födém-	illetve	tetőszerkezetek	ülepedése,	megsüllyedése,	meg-
dőlése,	 zsugorodása,	 kihasasodása	 vagy	 tágulása	 miatt,	 vagy
azokkal	összefüggésben	következtek	be;

e) 	a	kizárólag	csak	meghibásodás,	működésképtelenség,	 rendel-
tetésszerű	használatban	bekövetkező	változás	formájában	elő-
állott	károkat;

f) 	a	biztosított	vagyontárgyak	belső	vagy	külső	okból	eredő	törés,
repedés	kárát,	amennyiben	annak	oka:
– 	tervezési	hiba,	feldolgozási	hiba,	hibás	munkavégzés,	anyag-

hiba,	vagy	rejtett	hiba,
– 	elektromos	üzemű	gépek,	berendezések	elektromos,	elektro-

nikus	sérülése	vagy	zavara	(ideértve,	de	ezekre	nem	korlátoz-
va	a	számítógépeket,	elektronikus	berendezéseket,	eszközö-
ket,	illetve	vezetékeket),

– 	gépek,	berendezések,	kazánok,	számítógépek	vagy	egyéb	esz-
közök	álló	vagy	mozgó	alkatrészeinek	mechanikus	vagy	szerke-
zeti	meghibásodása,	turbulencia	miatti	törése,	repedése,

  	megtéríti	azonban	a	biztosító	az	ezek	következtében	az	egyéb	
más	biztosított	vagyontárgyakban	keletkező	károkat;

g) 	az	 energiaellátás,	 áramkimaradás,	 gőzkimaradás,	 gázkimara-
dás,	 vízkimaradás,	 üzemanyag	 szolgáltatás	 kimaradás,	 	 fűtés
vagy	hűtés	kimaradása	(a	szolgáltató	szándékos	energia-vissza-
tartásának	esetét	 is	 ideértve)	 következtében	keletkezett	 káro-
kat,	 kivéve,	 ha	 az	 ilyen	 kimaradást	 a	 biztosított	 telephelyen
található	energiaellátó,	fűtő	vagy	hűtő	berendezéseknek	bizto-
sítási	eseményből	eredő	sérülése	okozta;

h) 	az	információvesztés	miatt	vagy	azzal	összefüggésben	keletke-
zett	károkat	az	alábbiak	szerint:
1. 	adatok	vagy	szoftverek	károsodása	vagy	sérülése,	így	különö-

sen	az	adatokban,	szoftverekben,	illetve	számítógépes	prog-
ramokban	 keletkezett	 azon	 káros	 változások,	 amelyeket	 az
eredeti	 struktúra	 törlése,	 sérülése	 vagy	 torzulása	 okoz,
továbbá	 bármiféle	 üzemszüneti	 veszteség,	 amelyet	 ezek	 a
károsodások,	illetve	sérülések	eredményeznek;

2. 	azok	a	károk	és	veszteségek,	amelyek	a	működés,	a	rendel-
kezésre	 állás,	 a	 használhatóság	 mértéke	 vagy	 az	 adatok,
szoftverek,	illetve	számítógépes	programok	elérhetőségének
csökkenése	miatt	keletkeztek,	továbbá	bármiféle	üzemszü-
neti	veszteség,	amelyet	ezek	a	károsodások,	illetve	sérülések
eredményeznek;

i) 	a	szabadban,	illetve	a	zárt,	oldalfalakkal	nem	határolt	építmé-
nyekben	tárolt	vagyontárgyak	esetén	az	eső,	havas,	illetve	ónos
eső,	hódara,	hó,	jégeső,	homok	vagy	por,	fagyhatás,	napsütés
által	okozott	károkat;

j) 	a	rendeltetésszerűen	tűznek	kitett	vagyontárgyak	–	beleértve	a
felhasznált	tüzelő	és	egyéb	technológiai	anyagokat	is	–	techno-
lógiai	használatával	összefüggésben	keletkezett	tűzkárait;

k) 	a	 nyomás	 alatti	 tartályokban,	 gőzturbinákban,	 gőzgépekben
vagy	 lendítőkerekekben	 szétszakadás	 vagy	 megrepedés,	 törés
miatt	keletkezett	károkat;

l) 	a	szállított	(ideértve	a	fel-	és	 lerakodást	 is)	vagyontárgyakban
bekövetkezett	károkat;

m) 	a	 csővezeték-hálózatok,	 azok	 edényzeteinek,	 szerelvényeinek
törése,	repedése,	dugulása,	egyéb	meghibásodása	miatt	kiömlő,
elfolyt	anyagok	mennyiségi	veszteségeként	keletkezett	károkat;

n) 	a	leltározás	vagy	időszakos	ellenőrzés	alkalmával	feltárt	hiány-
ból	eredő	károkat	vagy	veszteségeket;

o) 	a	számítógépekben	és	elektronikus	berendezésekben	bekövet-
kező	 áram-	 vagy	 feszültségingadozás,	 leejtés,	 ráöntés	 miatt
bekövetkező	károkat;

p) 	azokat	a	károkat,	amelyek	normalizált	hiányként	 (káló)	elszá-
molásra	kerültek	vagy	kerülnek;

q) 	azokat	 a	 károkat,	 amelyek	 a	 termelési	 folyamat	 leállásából,
szüneteltetéséből	származó	gazdasági	hátrányként	jelentkeztek
(pl.	jutalom,	túlóra,	sürgősségi	felár,	termeléskiesés,	elmaradt



haszon,	 állásidőre	 kifizetett	 bér,	 többletköltség	 vagy	 egyéb	
veszteség);

r) 	azokat	a	károkat,	amelyek	kedvezmények	elvesztéséből,	kése-
delemből	vagy	piacvesztésből	adódtak;

s) 	azokat	a	károkat,	amelyek	a	károsodott	vagyontárgy	újjáépítése,
újrabeszerzése,	helyreállítása	során	állami	támogatásként	vagy
visszatérítésként	a	biztosított,	illetve	a	tulajdonos	által	vissza-
igényelhetők;

t) 	amelyek	génmanipuláció,	genetikai	mutáció	vagy	más	geneti-
kai	változások	miatt	keletkeztek.

4. 	Ingóságbiztosításhoz	köthetõ	kiegészítõ	biztosítás
 Betöréses lopás és rablás
 Az Alap, a Teljes, az Extra és az All Risks csomag biztosításhoz
köthető kiegészítő biztosítás, amely kiterjed a betöréses lopás és
rablás károkra az alábbiak szerint.
 Betöréses lopás biztosítási esemény, amikor a lezárt helyiségbe a
tettes dolog elleni erőszakkal behatolt, és onnan a biztosított
vagyontárgyat eltulajdonította.
 Az erőszakos behatolás, illetve az eltulajdonítás egyidejűsége fel-
tétele a biztosítási esemény megvalósulásának.
 Betöréses lopásnak minősül továbbá, ha a lezárt helyiség ajtaját
hamis- vagy álkulcs használatával nyitotta ki, és onnan a biztosí-
tott vagyontárgyat eltulajdonította.
 Rablás biztosítási esemény:
–  ha a tettes a telephelyen a biztosított vagyontárgyak jogtalan

eltulajdonítása végett erőszakot, élet- vagy testi épség ellen
közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítottat vagy
alkalmazottját erőszakkal öntudatlan vagy védekezésre képte-
len állapotba helyezi;

–  ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított vagyontárgy megtartása
végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyege-
tést alkalmaz.

 A rablás biztosítás kiterjed a szerződő/biztosított ügyfeleit ért rab-
lás károkra a biztosított helyiségekben, illetve ingatlanon a szerző-
désben megjelölt limit mértékéig a biztosítási összegen túl. 
 A rablás biztosítás kiterjed a szerződésben meghatározott limit 
erejéig a biztosítási összegen túl, a biztosított utasítása alapján 
készpénz rendeltetési helyére történő szállítására, a szállítás útvo-
nalára és idejére (küldöttrablás). A pénzszállításra vonatkozó 
szállítási szabályokat az UNION-Business Class Védelmi Feltételek 
tartalmazzák.
 Megtéríti a biztosító biztosítási összegen belül
–  a betöréses lopás és rablás biztosítási események során kelet-

kezett, számlával igazolt rongálási károkat,
–  az épületrongálási károkat, a szerződésben megjelölt limit ere-

jéig, amennyiben a szerződő az épületre is UNION-Business
Class biztosítással rendelkezik.

 A biztosítási események bekövetkezésének tényét a biztosítottnak 
kell igazolnia, ennek módja lehet többek között az eredeti rendőr-
ségi határozat vagy vádirat, vagy bármilyen okirat, amellyel egyér-
telműen bizonyítja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett. 
 Betöréses lopásbiztosítás csak erőszakos behatolás ellen védett 
épületekre, annak lezárt helyiségeiben elhelyezett gépekre, beren-
dezésekre, készletekre, pénz és értékcikkekre köthető. 
 Erőszakos behatolás ellen védettnek tekinti a biztosító az épületet, 
ha annak falazata és tetőszerkezete a Védelmi Feltételekben előír-
taknak megfelelően, szilárd és tömör anyagból készült. Nem 
tekinthetők védettnek a járművek, lakókocsik, konténerek. 
 Lezártnak minősül az a helyiség, amelynek 
–  nyílászárói – az UNION-Business Class Védelmi Feltételekben

előírt – biztonsági zárral vannak lezárva;
–  üvegezett felületei 30 x 30 cm-nél nem nagyobbak, hosszúság-

ra való tekintet nélkül 20 cm-nél nem szélesebbek;
–  mérettől függetlenül az olyan üvegezett felületek, melyek előtt

redőny, fatábla, tele faajtó vagy megfelelő szilárdságú és hálójú
vasrács van elhelyezve, valamint az 5 mm-es vagy annál vasta-
gabb üvegből készült kirakatok;

–  melyek hatékony törésérzékelővel vagy törésvédő fóliával van-
nak ellátva, és a kirakatüveg vastagsága az 5 mm-t eléri vagy
meghaladja.

 A biztosított vagyontárgyak kárveszélyességétől és értékétől függő-
en a betörés elleni védelemnek meg kell felelnie a biztosító 
UNION-Business Class Védelmi Feltételeiben foglalt előírásoknak. 
 Pénz, értékpapírok és értékkészletek biztosítás
 Megtéríti a biztosító a készpénz, és értékkészletekben (készpénz, 
értékpapír, nemesfém, ékszer, drágakő, féldrágakő, 100 E Ft-nál 
nagyobb egyedi értékű páncélszekrényben elhelyezett vagyontárgy) 
bekövetkezett betöréses lopás károkat, ha az elkövető a betöréses 
lopás biztosítási eseménynél leírt módon bejutott a lezárt helyiség-
be és az ott elhelyezett értéktárolót 

– erőszakos módon;
– hamis kulcs használatával;
–  betöréses lopás során eltűnt kulccsal
 kinyitotta, és az abban elhelyezett – és az UNION-Business Class
Védelmi Feltételeknek megfelelően tárolt – biztosított vagyontár-
gyakat eltulajdonította.
 A biztosító az UNION-Business Class Védelmi Feltételekben meg-
határozott tárolási szabályoknak megfelelő tárolás esetén, az
értéktárolónak megfelelő limit erejéig téríti meg a kárt.
 Betöréses lopás biztosítás keretében megtéríti a biztosító a bizto-
sítási összegen felül a szerződésben megjelölt limit mértékéig, a
betöréses lopás és betörési kísérlet során keletkezett indokolt
zárcsere költségeit.
 Betöréses	lopás	és	rablás	biztosítás	alapján	nem	téríti	meg	a	biz-
tosító:
a) 	a	betöréses	lopás	vagy	betörési	kísérlet	nélküli	rongálási	károkat;
b) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	vitrinekben,	kiraka-

tokban,	illetve	azok	tartalmában	keletkezik;
c) 	a	biztosított	helyiségeken	kívül	elhelyezett	automatákban,	illet-

ve	azok	tartalmában	keletkezik;
d) 	áremelkedést,	technikai	korszerűsítés	többletköltségeit.
 Betöréses lopás biztosítással kötött Ingóság Teljes, Ingóság Extra
vagy Ingóság All Risks csomag választása esetén a betöréses lopás
és rablás biztosítás keretében megtéríti a biztosító a biztosítási
összegen felül az elkövető által okozott, vezetékes telefonnal való
visszaélésből eredő károkat a szerződésben megjelölt limit erejéig.

5. 	Biztosítási	összeg
5.1.  A biztosítási összeget a biztosított (szerződő) határozza meg telep-

helyenként. 
5.2.  A biztosító – szükség esetén – ajánlást tehet a biztosítási összeg 

meghatározására. 
5.3.  A biztosítási összeg meghatározása az alábbi értéken történhet. 

 Tárgyi eszközök: 
– saját tulajdon: utánpótlási érték (új érték);
– idegen tulajdon: avult érték (avult érték).
 A 30%-nál nagyobb mértékben avult tárgyi eszközök utánpótlási
értéken érvényesen nem biztosíthatóak, e vagyontárgyak kárai avult
értéken kerülnek térítésre a jelen feltételek rendelkezései szerint.
 Készletek:
– vásárolt anyagok eredeti beszerzési áron;
–  befejezetlen termelés, félkész és késztermék a készültségnek

megfelelő közvetlen és fel nem osztott költségen;
– áruk eredeti beszerzési áron;
– göngyölegek nyilvántartási áron;
–  javításra, feldolgozásra, értékesítésre, megőrzésre átvett idegen

tulajdonú készletek valóságos értéken biztosíthatók.
 A készletek biztosítása csúcsértéken történik, mely alatt a biztosí-
tási időszakban előforduló legmagasabb érték értendő. 
 Pénzkészlet, értékkészlet csúcsértéken biztosítható. 

5.4.  A biztosítási összeget az áfa-visszatérítés függvényében kell meg-
határozni. 

5.5.  Vagyonnövekedés esetén a biztosítási összegek biztosítási idősza-
kon belüli módosítását a biztosított írásban kezdeményezheti, és 
közös megegyezéssel a szerződés módosítható. Ennek hiányában 
az újonnan beszerzett vagyontárgyakra nincs biztosítási fedezet. 

6. 	Alulbiztosítás:
6.1.  A biztosítási összeg meghatározását követően csak azok a vagyon-

tárgyak vonhatók össze, melyek egy vagyoncsoportba tartoznak. 
6.2.  Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek 

alulbiztosításra vonatkozó pontjától eltérően a biztosító eltekint az 
alulbiztosítás következményeinek alkalmazásától, amennyiben 
annak mértéke nem haladja meg a szerződésben meghatározottakat. 

7. 	Biztosítási	szolgáltatás
7.1.  Teljes kár (totál kár) esetén – ha a biztosított vagyontárgy megsem-

misült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag 
nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indo-
kolt – az alábbiak szerint téríti a biztosító a tárgyi eszközök kárait: 
 Utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a biztosító a 
káreset időpontjában, Magyarországon alkalmazott újra beszerzési 
áron téríti meg a kárt, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig. 

7.2.  Részleges kár esetén az alábbiak szerint térít a biztosító: 
 A kártérítés mértéke legfeljebb a biztosítási összeg. 
 Utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a károsult 
vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes 
javítási költségét téríti meg a biztosító. 

7.3.  Készleteket az alábbiak szerint téríti a biztosító, a biztosítási ösz-
szeggel azonos értékelési módon: 
– vásárolt anyagok eredeti beszerzési áron;



–  befejezetlen termelés, félkész és késztermék a készültségnek
megfelelő előállítási és fel nem osztott költségen;

–  áruk eredeti beszerzési áron;
–  göngyölegek nyilvántartási áron;
–  javításra, feldolgozásra, értékesítésre, megőrzésre átvett idegen

tulajdonú készletek valóságos értéken kerülnek terítésre.
 A kártérítés a biztosított által bemutatott nyilvántartási vagy 
beszerzési számlák alapján történik. 

7.4.  Műérték vagyontárgyak károsodása esetén a tényleges restaurálási 
költség kerül kifizetésre az előzetesen a biztosítónak bemutatott, 
általa jóváhagyott restaurálási ajánlat alapján. 

7.5.  A biztosító szolgáltatása minden esetben a biztosított áfa jogosult-
ságának függvényében történik, az általános forgalmi adóra vonat-
kozó törvénynek megfelelően. Amennyiben a biztosított: 
–  áfa-visszatérítésre jogosult: áfa nélkül;
–  áfa-visszatérítésre nem jogosult: áfával növelt áron térít a biz-

tosító.
7.6.  Biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító a kár kapcsán fel-

merülő alábbi költségeket: 
–  a biztosítottat igazoltan terhelő mentési, oltási költségeket;
–  a biztosítással fedezett károk súlyosbodásának vagy hatásának

enyhítését szolgáló igazolt költségeket;
–  a bontási, romeltakarítási és ezekkel kapcsolatosan igazolt

szállítási költségeket
a szerződésben megjelölt limit erejéig.

7.7.  A biztosítási összegen felül megtéríti a biztosító a kár kapcsán 
felmerülő, biztosított ingósághoz köthető alábbi költségeket: 
–  a biztosítási eseménnyel kapcsolatos indokolt hivatali eljárások

és dokumentumok költségeit;
–  a radioaktív szennyeződés mellékköltségeit (szállítási, lebontási

és izolációs költségek, a veszélyes anyagok – beleértve a radio-
aktív anyagokkal szennyezett föld – kezelési többletköltségei);

–  akták, tervek, iratok, valamint másolási segédanyagok indokolt
újra beszerzési költségeit

a szerződésben megjelölt limit erejéig.
7.8.  Megtéríti a biztosító – avult értéken – a biztosítottnál igazoltan 

tartott idegen (nem saját) tulajdonú, megőrzésre, megmunkálásra, 
eladásra, tárolásra átvett biztosított vagyontárgyak kárait, legfel-
jebb a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig. 

7.9.	 Nem	téríti	meg	a	biztosító:	
a) expressz,	és	speciális	szállítás	költségeit;
b) légi	úton	történő	szállítás	költségeit;
c) 	túlóra	költségeket	(túlórára	eső	bérpótlékot	és	annak	költségeit);
d) a	szerződésben	meghatározott	önrész	értékét;
e) 	áruk,	 vásárolt	 készletek,	 saját	 előállítású	 termékek	 értékét

növelő	 hasznot,	 illetve	 a	 kedvezmények	 elvesztéséből	 fakadó
kárigényeket;

f) 	a	 biztosított	 kárenyhítési	 kötelezettségének	 elmulasztásából
adódó	kárigényeket.

7.10.  A károsodott vagyontárgyak ideiglenes helyreállítását csak olyan 
mértékben téríti a biztosító, amilyen mértékben az a végleges 
helyreállítás részét képezi. 

7.11.   A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét 
a kártérítés összegéből levonja, amennyiben az meghaladja a kár 
10%-át.

7.12.  A biztosított telephely(ek)en található talajszint alatti padozatú 
helyiség(ek)ben árvíz, vihar, felhőszakadás, vezetékes vízkár, tech-
nológiai csőtörés biztosítási események következtében keletkezett 
elöntéses károk esetén a biztosító kártérítésének felső határa az 
ingóságbiztosítási összeg 10%-a, de összesen (épületbiztosítással 
együtt) maximum 3 000 000 Ft/kár/telephely.

8. Egyéb	rendelkezések
 A jelen biztosítási szerződésre és a záradékokra vonatkozóan alkal-
mazásra kerülnek az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás
Általános Feltételek rendelkezései.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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1. Normál	üveg
1.1.	 	Külön	 díj	 megfizetése	 ellenében	 megtéríti	 a	 biztosító	 az	 épület

szerkezetileg	beépített
– ajtóinak	és	ablakainak,
– portáljainak
	üvegezésében	 bekövetkező	 törés-	 és	 repedéskárokat	 –	 kivéve	 a
szakszerűtlen	üvegezést	–	évente	legfeljebb	a	szerződésben	meg-
jelölt	biztosítási	összeg	erejéig.

1.2.	 	A	biztosítási	összeg	–	a	káresetek	számától	függetlenül	–	egy	biz-
tosítási	évben	a	kártérítés	felső	határa.
	Ha	a	biztosított	a	biztosítási	évben	az	üvegbiztosítási	keretösszeget	
nem	meríti	ki,	a	következő	biztosítási	időszakra	az	át	nem	vihető.
Biztosítási	összegen	belül	megtéríti	a	biztosító:
– 	az	engedélyezett	 tüntetések	során	keletkezett	üvegtörés	káro-

kat	a	szerződésben	megjelölt	limit	erejéig;
– 	a	biztosított	üvegen	elhelyezett	dekorációt,	biztonsági	és	fény-

védő	fólia	értékét	is,	az	üveg	anyagértékének	mértékéig.
	Megtéríti	 a	biztosító	 az	 alábbi	üvegtöréssel	 kapcsolatos	költsége-
ket:	
– 	védőrács	le-	és	fel-/összeszerelési	költségeit,
– 	sürgős	üvegezés	költségeit,
– 	állványozás	költségeit,
– 	az	üvegcserepek	eltakarítási	költségeit
	ablaktáblánként,	 a	 szerződésben	 megjelölt	 biztosítási	 összegen
belül	a	biztosítási	összeg	10%-a	erejéig.

1.3.	 A	biztosító	nem	téríti	meg	a	kárt,	amennyiben:
a) 	üvegházak,	meleg-	és	hidegágyak	üvegezésében	keletkezik;
b) 	cégtáblák,	díszfények,	mindenfajta	biztonsági	üveg,	üvegtetők,

taposóüveg,	plexikupolák,	valamint	télikertekben	keletkezik;
c) 	a	 cégtábla/reklámtábla	 neonjaiban	 és	 egyéb	 fényforrásaiban

keletkezik;
d) 	különleges	üvegekben	(pl.	ólom-,	sárgaréz-	és	műanyagüveg),

valamint	 épületen	 elhelyezett	 napenergia-berendezésekben,
tükör	és	fényvisszaverő,	plexi	és	akryl,	savval	maratott,	homok-
fúvott	üvegekben,	díszített	és	díszüvegezésekben,	 tükörcsem-
pékben	keletkezik;

e) 	tükrök	üvegezésében	keletkezik;
f) 	az	üveg	tartószerkezetek	javítási	költségét;
g) 	a	szerződés	megkötésekor	az	üveg	toldott,	repedt,	törött	volt;
h) 	a	kár	épület-felújítás	során	keletkezik;
i) 	üveg	építőelemek,	mint	pl.	üvegtégla,	üveg-tetőcserép,	copolit

üvegek.
1.4.	 	A	kártérítési	összeg	kifizetésénél	a	biztosító	2000	Ft	önrészt	alkal-

maz	az	alábbiak	szerint:
– 	Nem	téríti	meg	a	biztosító	az	önrészesedés	mértékét	meg	nem

haladó	károkat.
– 	Az	 önrész	 mértékét	 meghaladó	 károkból	 az	 önrész	 minden

esetben	levonásra	kerül.

2. Speciális	üveg
2.1.	 	Megtéríti	a	biztosító	az	üvegbiztosítás	keretein	belül	a	különleges

üvegekben	keletkezett	károkat	 is,	amennyiben	az	üvegbiztosítást	
speciális	üvegekre	is	kiterjesztették.	
	Különleges	kivitelezésű	üvegnek	tekinti	a	biztosító	a	tükör	és	fény-
visszaverő,	a	plexi	és	akryl,	a	savval	maratott,	homok-fúvott	üvege-
ket,	a	díszített	és	díszüvegezéseket,	 tükörcsempéket,	 valamint	a	
napelemek,	napkollektorok	üvegfelületeit.
	Az	üvegtörés	biztosítási	fedezet	kiterjed:
– 	az	épületbe	szerkezetileg	beépített	ajtó,	ablak	különleges	kivi-

telezésű	üvegeire,	üvegtetők,	üvegfalak,	mindenfajta	biztonsági
üveg,	taposóüveg,	plexikupolák,	valamint	télikertek,	tükörfalak,
portálüvegezések,	veranda	és	korlátüvegezés;

– 	üveg	építőelemek,	mint	pl.	üvegtégla,	üveg-tetőcserép,	copolit
üvegek;

– 	díszüvegezések	és	tükörcsempék;
– 	cégtáblák,	díszfények,	üvegpultok,	tükrök,	ólom-,	sárgaréz-	és

műanyagüveg,	valamint	épületen	elhelyezett	napenergia-beren-
dezések

	üvegezésében	keletkezett	károkra,	legfeljebb	a	szerződésben	meg-
jelölt	biztosítási	összeg	erejéig.	

2.2.	 	A	biztosítási	összeg	–	a	káresetek	számától	függetlenül	–	egy	biz-
tosítási	évben	a	kártérítés	felső	határa.
	Ha	a	biztosított	a	biztosítási	évben	az	üvegbiztosítási	keretösszeget	
nem	meríti	ki,	a	következő	biztosítási	időszakra	az	át	nem	vihető.
	Biztosítási	összegen	belül	megtéríti	a	biztosító	a	biztosított	üvegen	

elhelyezett	dekorációt,	biztonsági	és	fényvédő	fólia	értékét	 is,	az	
üveg	anyagértékének	mértékéig.	
	Megtéríti	a	biztosító	az	alábbi	üvegtöréssel	kapcsolatos	költségeket
– 	védőrács	le-	és	fel-/összeszerelési	költségeit,
– 	sürgős	üvegezés	költségeit,
– 	állványozás	költségeit,
– 	az	üvegcserepek	eltakarítási	költségeit
	a	 szerződésben	megjelölt	 biztosítási	 összegen	belül	 a	biztosítási
összeg	10%-a	erejéig.

2.3.	 Nem	téríti	meg	a	biztosító:	
– 	az	üvegházak,	meleg	és	hidegágyak;
– 	építés,	felújítás	alatt	álló	épületek	üvegezésének	kárait;
– 	az	üveg	tartószerkezetek	javítási	költségét;
– 	az	üveg	felületén	vagy	annak	díszítésében	(ideértve	a	fényvédő

bevonatokat	és	fóliákat	is)	karcolással,	kipattogzással	(kagyló-
töréssel)	keletkezett	károkat;

– 	a	biztosított	üveg	keretében	(foglalatában)	keletkezett	károkat;
– 	a	szerződés	megkötésekor	az	üveg	toldott,	repedt,	törött	volt;
– 	az	üveg	dísztárgyakban,	csillárok	üvegezésében,	neonokban	és

egyéb	fényforrásokban	keletkezett	károkat.
2.4.	 	A	kártérítési	összeg	kifizetésénél	a	biztosító	2000	Ft	önrészt	alkal-

maz	az	alábbiak	szerint:
– 	Nem	téríti	meg	a	biztosító	az	önrészesedés	mértékét	meg	nem

haladó	károkat.
– 	Az	 önrész	 mértékét	 meghaladó	 károkból	 az	 önrész	 minden

esetben	levonásra	kerül.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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Az UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. (to váb bi ak ban: biz to sí
tó) ar ra vál lal kö te le zett sé get, hogy díj fi ze tés el le né ben a je len Kü lö nös 
Fel té te lek ben fog lal tak sze rint a biz to sí tott ré szé re meg té rí ti azo kat az 
üzem szü ne ti ká ro kat, ame lyek olyan, a fe lek kö zött fenn ál ló UNION
Business Class Épü let, il let ve In gó ság biz to sí tá si szer ző dés (to váb bi ak
ban: Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés) sze rin ti biz to sí tá si ese mé nyek kö vet
kez mé nyei, ame lyek nyo mán a biz to sí tó a Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés 
alap ján kár té rí té si szol gál ta tást tel je sít vagy tel je sí tett.
A je len ki egé szí tő fel té te lek alap ján biz to sí tá si szer ző dés ér vé nye sen 
csak a biz to sí tó és a biz to sí tott kö zött fenn ál ló va gyon biz to sí tás ki egé szí
tő biz to sí tá sa ként köt he tő, ér vé nyes sé gé nek, ha tá lyos sá gá nak és a biz to
sí tó koc ká zat vi se lés ének fel té te le a Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés ér vé
nyes sé ge, ha tá lyos sá ga, és an nak alap ján a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se.

1. A	biztosítási	ese	mény
1.1.   A je len Kü lö nös Fel té te lek al kal ma zá sá ban biz to sí tá si ese mény a

biz to sí tott üzem sze rű gaz da sá gi te vé keny sé gé nek – ter me lő üze
mek ese té ben a ter me lés, szol gál ta tó üze mek ese té ben a szol gál
ta tói te vé keny ség, ke res ke del mi te vé keny ség ese tén az ér té ke sí tés 
– tel jes vagy rész le ges kény sze rű le ál lá sa, il let ve szü ne te lé se
(to váb bi ak ban együt te sen: üzem szü net), amely olyan, a fe lek
kö zött fenn ál ló Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés sze rin ti

A. (Alap cso mag)
a) tűz,
b) rob ba nás,
c) vil lám csa pás,
d)  légi jár mű vek, azok al kat ré sze i nek és ra ko má nya i nak le zu ha ná sa,

B. (Bővített csomag)
a) tűz,
b) rob ba nás,
c) vil lám csa pás,
d)  légi jár mű vek, azok al kat ré sze i nek és ra ko má nya i nak le zu ha ná sa,
e) vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa,
f) vi har,
g) fel hő sza ka dás,
h) jég ve rés,
i) hónyomás,
j) föld ren gés,
k) ve ze té kes víz károk,
l) tech no ló gi ai cső ve ze ték tö ré se,
m) ár víz,
n) föld moz gás
 biztosítási ese mény kö vet kez mé nye, mely nek nyo mán a biz to sí tó a
Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés alap ján szol gál ta tást tel je sít vagy tel
je sí tett.

1.2.  Az üzem szü net tar ta ma alatt be kö vet ke ző újabb, a Va gyon biz to sí tá
si Szer ző dés ben fe de zett biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben elő ál
lott üzem szü net újabb, önál ló üzem szü net biz to sí tá si ese mény.

2. Az	üzem	szü	ne	ti	kár
 A je len Kü lö nös Fel té te lek al kal ma zá sá ban üzem szü ne ti kár a biz
to sí tott (ter ve zett) nye re sé gé nek és ál lan dó költ sé ge i nek együt tes
ös  sze ge, amen  nyi ben az biz to sí tá si ese mény kö vet kez mé nye.
 Állandó költ sé gek azok a – jel lem ző en az üzem sze rű gaz da sá gi
te vé keny ség mér té ké től nem füg gő – költ sé gek, ame lyek a biz to sí
tot tat az üzem sze rű gaz da sá gi te vé keny sé ge foly ta tá sá tól füg get le
nül ter he lik.
 A (ter ve zett) nye re ség az ál lan dó és a vál to zó költ ség gel csök ken
tett, alap te vé keny ség ből szár ma zó be vé tel (ter ve zett) ös  sze ge.

3. Ki	zá	rá	sok
	Függetlenül	at	tól,	hogy	az	a	Va	gyon	biz	to	sí	tá	si	Szer	ző	dés	alap	ján
biz	to	sí	tá	si	 ese	mény	nek	 mi	nő	sül-e,	 a	 je	len	 ki	egé	szí	tő	 fel	té	te	lek
alap	ján	a	biz	to	sí	tó	nem	té	rí	ti	meg	az	üzem	szü	ne	ti	kárt,	amen		nyi-
ben	an	nak	oka:
a) 	készpénz,	ér	ték	pa	pír,	ér	ték	cikk,	to	váb	bá	in	for	ma	ti	kai	prog	ram

(szoft	ver)	meg	sem	mi	sü	lé	se,	sé	rü	lé	se	vagy	fel	lel	he	tet	len	sé	ge,
b) 	tervek,	raj	zok,	kal	ku	lá	ci	ók,	egyéb	(üz	le	ti)	szá	mí	tá	sok,	to	váb	bá

szám	vi	te	li	bi	zony	la	tok,	vagy	az	üzem	sze	rű	gaz	da	sá	gi	te	vé	keny-
ség	gel	ös		sze	füg	gő	ira	tok,	il	let	ve	ada	tok	meg	sem	mi	sü	lé	se,	sé	rü-
lé	se	 vagy	 fel	lel	he	tet	len	sé	ge,	 füg	get	le	nül	 at	tól,	 hogy	 azo	kat
pa	pír	ala	pú,	mág	ne	ses	vagy	egyéb	adat	hor	do	zón	tá	rol	ták,

c) üveg	tö	rés,
d) be	tö	ré	ses	lo	pás	vagy	rab	lás,
e) 	az	üzem	szü	net	 ide	je	alatt	be	kö	vet	ke	ző	olyan	ese	mény,	amely

nem	az	üzem	szü	ne	tet	ki	vál	tó,	va	gyon	biz	to	sí	tás	sal	fe	de	zett	kár	
kö	vet	kez	mé	nye,

f) 	a	va	gyon	biz	to	sí	tá	si	ese	mény	so	rán	nem	ká	ro	so	dott	 va	gyon	tár-
gyak	idő	kö	zi	rom	lá	sa,	vagy	egyéb	ok	ból	be	kö	vet	ke	zett	fel	hasz-
nál	ha	tat	lan	sá	ga,

g) ked	vez	mé	nyek,	tá	mo	ga	tá	sok	el	vesz	té	se,
h) 	hatóságilag	el	ren	delt	épí	té	si	vagy	hely	re	ál	lí	tá	si,	il	let	ve	üze	mel-

te	té	sei	ti	la	lom	vagy	kor	lá	to	zás,
i) 	az	ere	de	ti	től	el	té	rő	hely	re	ál	lí	tás	(bő	ví	tés,	mo	der	nebb	tech	no	ló-

gia	al	kal	ma	zá	sa	stb.),
j) 	a	hely	re	ál	lí	tás	szo	kat	lan	mér	té	kű	el	hú	zó	dá	sa	tu	laj	do	ni,	bir	tok-

jo	gi,	bér	le	ti,	ha	gya	té	ki	vagy	egyéb	jog	vi	ta,	il	let	ve	más	ha	son	ló
ok,	vagy	a	hely	re	ál	lí	tás	hoz	szük	sé	ges	for	rá	sok	hi	á	nya	mi	att,

k) 	az	 üzem	sze	rű	 gaz	da	sá	gi	 te	vé	keny	ség	 szo	ká	sos	 szü	ne	te	lé	se	 (pl.
idő	kö	zi	kar	ban	tar	tás,	ja	ví	tás,	át	ala	kí	tás,	sze	zo	ná	lis	üze	me	lés	stb.),

l) 	az	 üzem	szü	net	 idő	tar	ta	ma	 alatt	 biz	to	sí	tá	si	 ese	mény	nek	 nem
mi	nő	sü	lő	rend	kí	vü	li	ese	mény.

4. A	kár	té	rí	té	si	idõ	szak	és	a	li	mit
4.1.  A kár té rí té si idő szak a biz to sí tá si szer ző dés ben meg ha tá ro zott, a

szer ző dő ál tal vá lasz tott koc ká za ti cso mag sze rin ti idő tar tam, 
amely idő tar tam ra eső üzem szü ne ti károk meg té rí té sé re egy biz to
sí tá si idő sza kon be lül a biz to sí tó kö te les.
 A kár té rí té si idő szak a do lo gi kár be kö vet kez té től az üzem szü net 
meg szű né sé ig, de – el té rő meg ál la po dás hi á nyá ban – leg fel jebb 
12 hó na pig tart.
 A biz to sí tó szol gál ta tá sa szem pont já ból az üzem szü net meg szű né
sé nek idő pont ja a va gyon tárgy(ak) hely re ál lí tá sá nak, a ter me lés, 
ill. a szol gál ta tói vagy ér té ke sí té si te vé keny ség új ra in dí tá sá nak – 
mű sza ki szem pont ból tör té nő le het sé ges leg ko ráb bi – idő pont ja.

4.2.  A li mit a biz to sí tá si szer ző dés ben meg ha tá ro zott, a szer ző dő ál tal 
vá lasz tott koc ká za ti cso mag sze rin ti ös  szeg, amely nek mér té ké ig 
az üzem szü ne ti károk és költ sé gek meg té rí té sé re egy biz to sí tá si 
ese mén  nyel ös  sze füg gés ben és egy biz to sí tá si idő szak alatt a biz
to sí tó kö te les.

5. A	biz	to	sí	tá	si	díj	alap	ja	és	az	alul	biz	to	sí	tás
5.1.  A biz to sí tá si díj alap ja a fe lek kö zött fenn ál ló Va gyon biz to sí tá si

Szer ző dés biz to sí tá si ös  sze ge.
5.2.  A biz to sí tó a kár ren de zés so rán – az elő ző pont ban ír tak ra fi gye

lem mel – a biz to sí tott ság te kin te té ben a fe lek kö zött fenn ál ló 
Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés sze rin ti biz to sí tott ság mér té két te kin ti 
irány adó nak, ide ért ve az alul biz to sí tás jog kö vet kez mény ének 
al kal ma zá sá ról tör té nő le mon dás Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés sze
rin ti mér té két is. Amen  nyi ben a fe lek kö zött az in gó ság és az épü
let te kin te té ben is fenn áll Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés, a biz to sí
tott ság vizs gá la ta te kin te té ben az in gó ság biz to sí tá si szer ző dés az 
irány adó. Alul biz to sí tás ese tén a biz to sí tó je len fel té te lek alap ján 
meg ál la pí tott szol gál ta tást az alul biz to sí tott ság mér té ké vel meg
egye ző mér ték ben csök ken ti.

6. Ön	ré	sze	se	dés
6.1.  A be kö vet ke zett kár ból a biz to sí tá si szer ző dés ben a vá lasz tott koc ká

za ti cso mag ban meg ha tá ro zott ön ré sze se dést a biz to sí tott ma ga 
vi se li. El té rő meg ál la po dás hi á nyá ban az ön ré sze se dés mér té ke 3 
nap.

6.2.  A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge csak az ön részt meg ha la dó 
idő tar ta mú üzem szü ne ti károk ese té ben áll fenn. Amen  nyi ben az 
üzem szü net idő tar ta ma az ön rész idő tar ta mát meg ha lad ja, a biz
to sí tó az ön rész idő tar tam ára eső üzem szü ne ti kárt a meg ál la pí tott 
szol gál ta tás ös  sze gé ből le von ja. Az ön rész ös  sze gé nek meg ha tá ro
zá sa kor az egy nap ra eső át la gos üzem szü ne ti kár ös  sze gét kell 
meg szo roz ni az ön rész nap ja i nak szá má val.

7. A	biz	to	sí	tó	szol	gál	ta	tá	sa
7.1.  A biz to sí tó az üzem szü ne ti biz to sí tá si ös  szeg ke re tén be lül a kár té

rí té si idő szak alatt be kö vet ke zett, je len fel té te lek sze rin ti üzem szü
ne ti kárt és – a biz to sí tá si Szer ző dés ben fe de zett költ sé gek ki vé te
lé vel – a kár eny hí tés je len fel té te lek sze rin ti költ sé ge it té rí ti meg.

7.2.  A biz to sí tott a biz to sí tó szol gál ta tá sa foly tán nem ke rül het ked ve zőbb 
hely zet be, mint ha az üzem szü ne ti kár nem kö vet ke zett vol na be. 

7.3.  Az üzem szü ne ti kár meg ál la pí tá sa so rán min den olyan kö rül ményt 
fi gye lem be kell ven ni, ame lyek a biz to sí tott üzem sze rű gaz da sá gi 
te vé keny sé gé re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te nél kül is ha tás
sal let tek vol na. Ilyen kö rül mé nyek kü lö nö sen: 

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Üzemszünet-biztosítás



a)  a biz to sí tott mű sza ki és gaz da sá gi vi szo nyai, va la mint az üzem
sze rű gaz da sá gi te vé keny ség ben ter ve zett vál toz ta tá sok,

b) a gaz da sá gi, il let ve pi a ci hely zet,
c) az eset le ges kü lön le ges üz le ti, il let ve mű sza ki vi szo nyok,
d) az ér té ke sí té si ki lá tá sok,
e)  a biz to sí tott üzem sze rű gaz da sá gi te vé keny sé gé nek sze zo ná lis

vagy egyéb ok ból tör té nő jel lem ző, il let ve ten den ci ó zus in ga do
zá sai,

f) a vis maior ha tá sok,
g) az eset le ges sztrájk, a mun kás ki zá rás, a boj kott,
h) az eset le ges csőd,
i) a biz to sí tott nak adott kár pót lás.

7.4.  Az üzem szü ne ti kár meg ál la pí tá sa so rán nem ve he tő ek fi gye lem be 
a biz to sí tott üzem sze rű gaz da sá gi te vé keny sé gé vel nem köz vet len 
ös  sze füg gés ben ál ló be vé te lek és költ sé gek (pl. pénz ügyi mű ve le
tek ered mé nye; rend kí vü li be vé te lek és rá for dí tá sok; in gat lan vagy 
ér ték pa pír ér té ke sí té sé ből, egyéb tő ke pi a ci, il let ve spe ku lá ci ós 
ügy le tek ből szár ma zó be vé te lek, il let ve az ezek kel ös  sze füg gés ben 
fel me rült rá for dí tá sok; egyéb be vé te lek és rá for dí tá sok, ame lyek 
nem köz vet le nül az üzem sze rű mű kö dés sel ös  sze füg gés ben me rül
tek fel, pl.: köt bér, ké se del mi ka mat vagy kár té rí tés fi ze té si kö te
le zett ség, amely va la mely szer ző dés nem, il let ve ké se del me sen 
tör té nő tel je sí té sé nek – szer ző dé sen, il let ve jog sza bá lyon ala pu ló 
– jog kö vet kez mé nye, bír sá gok, egyéb bün te tő jel le gű költ sé gek,
per költ ség, for ga lom tól füg gő biz to sí tá si, licensz és fel ta lá lói
dí jak, adók, il le té kek).

7.5.   Az üzem szü ne ti kár meg ál la pí tá sa so rán a kár foly tán meg ta ka rí
tott költ sé ge ket le vo nás ba kell he lyez ni.

7.6.   A biz to sí tó az üzem szü ne ti biz to sí tá si ös  szeg ke re tén be lül, an nak 
10%a ere jé ig meg té rí ti az üzem szü ne ti kár eny hí té sé nek és  sze rű 
és in do kolt költ sé ge it, amen  nyi ben a kár eny hí té si in téz ke dé sek 
a)  az üzem szü ne ti kárt és így a biz to sí tó e cí men nyúj tan dó szol

gál ta tá sát csök ken tik, amen  nyi ben a kár eny hí té si költ sé gek
nem ha lad ják meg az üzem szü ne ti kár csök ke né sé nek mér té két,

b) a biz to sí tó uta sí tá sa nyo mán tör tén tek.
7.7.   Az elő ző ek ben ír tak tól füg get le nül nem te kint he tő ek kár eny hí té si 

költ ség nek azon in téz ke dé sek költ sé gei, ame lyek ered mé nye kép
pen a biz to sí tott 
a) nem biz to sí tott nye re sé get ter mel, vagy
b) az üzem szü net meg szű né sét kö ve tő en is nye re sé get ter mel.

7.8.  Az üzem szü ne ti kár eny hí té sé re irá nyu ló költ sé gek kö zött nem 
ve he tő fi gye lem be olyan költ ség, amely a ká ro so dott va gyon tár
gyak, il let ve a va gyon biz to sí tá si kár hely re ál lí tá si költ sé ge ként 
me rült fel, füg get le nül at tól, hogy e költ sé gek a Va gyon biz to sí tá si 
Szer ző dés alap ján fe de zet teke.

7.9.   A biz to sí tó ma xi mum a kár té rí té si idő sza kon be lül fel me rült, il let
ve – amen  nyi ben e költ sé gek a kár té rí té si idő sza kon túl is fel me
rül nek – a kár té rí té si idő szak ra ju tó, ará nyos kár eny hí té si költ sé
gek re nyújt fe de ze tet.

8. A	biz	to	sí	tott	kö	te	le	zett	sé	gei
8.1.  Könyv ve ze té si kö te le zett ség

A biz to sí tott kö te les 
a)  a min den kor ha tá lyos jog sza bály ok, il let ve egyéb kö te le ző elő

írá sok sze rint könyv ve ze té si és bi zony la to lá si kö te le zett sé gé nek
ele get ten ni,

b)  az adat hor do zó kat, üz le ti köny ve ket, ira to kat, il let ve a szám vi
te li alap bi zony la to kat a te lep hely től el kü lö ní tet ten tá rol ni, azok
ká ro so dás tól, meg sem mi sü lés től tör té nő meg óvá sá ról gon dos
kod ni,

c)  az in for ma ti kai adat hor do zók ról és  sze rű idő köz ön ként biz ton sá
gi má so la to kat ké szí te ni és azo kat a te lep hely től el kü lö ní tet ten
tá rol ni.

8.2. Kár be je len té si kö te le zett ség
 A Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés től füg get le nül a biz to sí tott az üzem
szü ne ti kár be je len té sé re a je len ki egé szí tő fel té te lek alap ján – a 
va gyon biz to sí tás ra vo nat ko zó biz to sí tá si fel té te lek ér te lem sze rű 
al kal ma zá sa mel lett – kü lön is kö te les.

8.3. Kár eny hí té si kö te le zett ség 
 A je len fel té te lek kár eny hí tés re vo nat ko zó ren del ke zé se it a 
Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés vo nat ko zó ren del ke zé se i vel össz hang
ban kell ér tel mez ni és tel je sí te ni, a va gyon biz to sí tá si és az üzem
szü ne ti kár együt tes eny hí té se ér de ké ben. 
 A biz to sí tott a va gyon biz to sí tá si károk hely re ál lí tá sa so rán is kö te
les fi gye lem be ven ni az üzem szü ne ti károk ki küsz öbö lé sé re, il let ve 
mér sék lé sé re irá nyu ló kö te le zett sé ge it.
 A biz to sí tott kö te les min den in do kolt, gaz da sá gos és le het sé ges 
in téz ke dést meg ten ni az üzem szü ne ti kár ki küsz öbö lé se, il let ve 
csök ken té se ér de ké ben.
 A biz to sí tott kö te les a kár eny hí tés kö ré ben tett in téz ke dé se i ről a 
biz to sí tót elő ze te sen tá jé koz tat ni, il let ve a biz to sí tó ilyen irá nyú 

uta sí tá sa it kö vet ni. A biz to sí tó uta sí tá si jo ga e kör ben ki ter jed a 
va gyon biz to sí tá si károk hely re ál lí tá sá ra is.

8.4. Bi zo nyí tá si kö te le zett ség
 A biz to sí tott kö te les a jog alap és a kár ös  szeg sze rű mér té ké nek a 
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges va la men  nyi fel vi lá go sí tást a biz to sí tó 
ré szé re meg ad ni, a szük sé ges ira to kat – kü lö nö sen a tárgy év, il let
ve a meg elő ző évek üzem sze rű gaz da sá gi te vé keny sé gé re vo nat ko
zó, a je len ki egé szí tő fel té te lek sze rin ti kár, il let ve költ ség(ek) 
jog alap já nak és ös  szeg sze rű sé gé nek bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges 
ada to kat, ira to kat, bi zony la to kat stb. – át ad ni, és a biz to sí tó (kép
vi se lő je) ré szé re a szük sé ges meg ha tal ma zá so kat meg ad ni, il let ve 
le he tő vé ten ni a kár be je len tés, il let ve a fel vi lá go sí tá sok, va la mint 
az ira tok tar tal má nak el len őr zé sét. 
 Amennyiben a biz to sí tott az üzem szü ne ti kár bi zo nyí tá sá ra irá nyu
ló kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szak ér tőt vesz igény be, a szak
ér tő el já rá sá ra és a szak vé le mény re a je len fel té te lek ren del ke zé sei 
irány adó ak. A szak ér tő ál tal ké szí tett szak vé le mény a kárt ön ma
gá ban nem bi zo nyít ja, a szak ér tő ré szé re át adott ada to kat, ira to
kat, do ku men tu mo kat a biz to sí tó ré szé re is meg kell kül de ni és 
le he tő vé kell ten ni a szak vé le mény, il let ve an nak alap ada tai biz to
sí tó, il let ve meg bí zott ja ál tal tör té nő el len őr zé sét.

9. A	szak	ér	tõi	el	já	rás
 Amennyiben a fe lek bár me lyi ké nek meg bí zá sá ból vagy kö zös fel
ké ré sük re az üzem szü ne ti kár meg ál la pí tá sa ér de ké ben szak ér tő
jár el, a fe lek a szak ér tő el já rá sa és szak vé le mé nye te kin te té ben az
aláb bi ak ban ál la pod nak meg:
a)  nem le het szak ér tő olyan sze mély vagy szer ve zet, aki/amely a

fe lek bár me lyi ké vel vagy a biz to sí tott ver seny tár sa i val, il let ve a
ve le üz le ti kap cso lat ban ál lók kal üz le ti kap cso lat ban áll,

b)  amennyiben a szak ér tőt a biz to sí tó ké ri fel, kö te les a szak ér tő
szá má ra az el já rá sa so rán tu do má sá ra ju tott in for má ci ók te kin
te té ben ti tok tar tá si kö te le zett sé get elő ír ni,

c)  az elő ző ek be tar tá sa mel lett a biz to sí tó ál tal fel kért szak ér tő
el len a biz to sí tott nem til ta koz hat, és a kár üg  gyel ös  sze füg gés
ben kö te les szá má ra min den szük sé ges se gít sé get meg ad ni,
in for má ci ót, il let ve ira tot át ad ni a je len fel té te lek ren del ke zé sei
és a szak ér tő igé nyei sze rint,

d)  a szak ér tői vé le mény rész le tes in do ko lás sal el lá tott, va la meny 
nyi, a szak ér tői meg ál la pí tá sok alá tá masz tá sá ra szol gá ló ira tot,
va la mint a szá mí tá so kat csa tol tan tar tal maz za, és leg alább a
biz to sí tá si ös  szeg meg fe le lő sé gé nek vizs gá la tá ra, az üzem szü
net tény le ges, il let ve vár ha tó idő tar ta má nak, il let ve a kár té rí té
si idő szak ra eső üzem szü ne ti kár és a kár eny hí té si költ ség
meg ál la pí tá sá ra ki ter jed.

10. A	biz	to	sí	tó	men	te	sü	lé	se
10.1.		A	 biz	to	sí	tó	 az	UNION-Business	Class	 Va	gyon	biz	to	sí	tás	Ál	ta	lá	nos

Fel	tét	ele	i	nek	ren	del	ke	zé	se	i	ben	ír	ta	kon	túl	men	te	sül	fi	ze	té	si	kö	te-
le	zett	sé	ge	alól,	amen		nyi	ben	a	biz	to	sí	tott	a	je	len	Kü	lö	nös	Fel	té	te-
lek	7.	pont	já	ban	írt	kö	te	le	zett	sé	ge	it	nem,	vagy	ké	se	del	me	sen	tel-
je	sí	ti,	 és	emi	att	 lé	nye	ges	kö	rül	mé	nyek	–	akár	a	 jog	alap,	akár	az	
összeg	sze	rű	ség	kö	ré	ben	–	ki	de	rít	he	tet	le	nek	ké	vál	nak.

10.2.		Amennyiben	a	biz	to	sí	tott	a	7.	pont	ban	írt	kö	te	le	zett	sé	ge	it	ké	se	del-
me	sen	tel	je	sí	ti,	az	ez	zel	ös		sze	füg	gés	ben	fel	me	rült	több	let	igé	nyek-
re	a	biz	to	sí	tá	si	fe	de	zet	nem	ter	jed	ki.

10.3.		Amennyiben	 a	 biz	to	sí	tó	 a	 Va	gyon	biz	to	sí	tá	si	 Szer	ző	dés	 alap	ján	
men	te	sül	a	szol	gál	ta	tás	nyúj	tá	sa	alól,	an		nyi	ban	a	je	len	ki	egé	szí	tő	
fel	té	te	lek	alap	ján	is	men	te	sül	a	szol	gál	ta	tás	nyúj	tá	sa	alól.

11. Egyéb	ren	del	ke	zé	sek
 A je len Kü lö nös Fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
fe lek kö zött fenn ál ló Va gyon biz to sí tá si Szer ző dés, va la mint az
UNIONBusiness Class Va gyon biz to sí tás Ál ta lá nos Fel tét ele i nek
ren del ke zé sei irány adó ak.
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Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosí-
tó) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy 
díjfizetés ellenében megtéríti a jelen Különös Feltételekben meghatáro-
zott – véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási esemé-
nyek miatt a biztosított gépekben a kockázatviselés helyén bekövetkezett 
dologi károkat.

1. Fogalmak
1.1.  Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan, előre

nem látható formában fellépő töréskára, amely azok részleges vagy 
teljes működésképtelenségét eredményezi.

1.2.   Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, 
baleset miatt bekövetkező kára, mely részleges vagy teljes műkö-
désképtelenségüket eredményezi.

2. Biztosítható	és	nem	biztosítható	vagyontárgyak
2.1.  A jelen Különös Feltételek alapján biztosított vagyontárgyaknak

minősülnek a biztosított saját (számviteli nyilvántartásában sze-
replő), valamint általa bérelt (kölcsönvett, lízingelt, kipróbálásra 
átvett), illetve működtetett, külön listán egyedi azonosító jellel, 
értékkel és életkorral felsorolt, működőképes és üzembe helyezett:
a) gépek, gépi berendezések,
b) készülékek, műszerek,
c) szállító és hírközlő berendezések,
d)  járművek közül a munkagépként működő, forgalmi rendszámos

járművek és munkagépek.
2.2.  Jelen	 Különös	 Feltételek	 alapján	 kizárólag	 azon	 vagyontárgyak	

biztosíthatók,	amelyekre	az	UNION-Business	Class	 Ingóságbizto-
sítást	is	megkötötték.	Azon	vagyontárgyak,	amelyekre	az	UNION-
Business	Class	Ingóságbiztosítást	nem	kötötték	meg,	jelen	Külö-
nös	Feltételek	alapján	érvényesen	nem	biztosíthatók.

2.3.   Üzembe helyezett az a gép, amely a próbaüzemet követően a nor-
mál üzemelésre készen áll, és – amennyiben az előírás – a szük-
séges hatósági vagy egyéb engedély rendelkezésre áll, függetlenül 
attól, hogy azok üzemelnek vagy állnak, illetve javítás, karbantar-
tás, áthelyezés céljából le-, illetve felszerelés, vagy mozgatás alatt 
állnak a telephelyen belül.

2.4.	 Nem	biztosítható	vagyontárgyak:
a) számítógépek,
b) elektronikus	gépek	és	készülékek,
c) légi,	illetve	vízi	járművek,
d) 	közúti	 forgalmi	 engedéllyel	 és	 rendszámmal	 rendelkező	 sze-

mély-,	illetve	teherszállító	járművek,
e) 	műszaki	elhasználódás	vagy	avultság	miatt	a	termelésből	(üze-

meltetésből)	kivont	gépek,	berendezések,
f) kézi	szerszámok.

3. A	biztosítási	esemény
3.1.  A jelen Különös Feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül

a gép teljes vagy részleges működésképtelenségét okozó géptörés, 
vagy gépbaleset, amennyiben annak oka:
a) tervezési vagy kivitelezési hiba,
b) anyaghiba,
c) rázkódás (rezonancia),
d) alkatrészek kilazulása,
e) hibás beállítás vagy szabályozás,
f) rossz elhelyezés, telepítés,
g) olajozás, kenés kimaradása,
h)  túlterhelés, túlhevülés, kivéve a hőnek, lángnak rendeltetéssze-

rűen kitett berendezések, gépek,
i) túlpörgés (centrifugális erő hatása),
j) szigetelési hiba,
k)  mérő-, szabályozó, vezérlő- és biztonsági berendezések meghi-

básodása,
l) leesés, lökés, ütközés,
m)  a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának

hiánya, szakmai tévedése,
n)  a biztosított más alkalmazottja, vagy harmadik személy szerző-

désen kívüli gondatlan károkozása.
3.2.  A biztosítási fedezet kizárólag a biztosított vagyontárgyak elektro-

mos, illetve elektronikai egységei tekintetében kiterjed az alábbi 
okokból bekövetkező biztosítási eseményekre is:
a)  elektromos energia közvetlen hatása, földzárlat, rövidzárlat, az

áramerősség túlzott megnövekedése, átívelés, fényívek képződé-
se, ha a sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők,

b) víz, vagy bármilyen jellegű nedvesség.

4. Kizárások
A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki	azokra	a	károkra,	amelyek:
a) 	próbaüzem,	 túlterhelés,	 biztosítási	 határt	 meghaladó	 üzemi

próba	során	keletkeztek,
b) 	telephelyen	kívüli	szállítás	során	keletkeztek,	beleértve	a	fel-	és

lerakodást	is,
c) 	jármű,	 illetve	önjáró	munkagép	által	 okozott	 közlekedési	bal-

esetekkel	összefüggésben	következtek	be,
d) 	oka	természetes	kopás	(elhasználódás	és	öregedés),	még	ha	az

idő	 előtt	 következik	 is	 be,	 továbbá	 vegyi-,	 hő-,	 mechanikus
jellegű	állandó	hatások,	így	korrózió,	vízkő	vagy	egyéb	lerakó-
dás	következtében	keletkeztek,

e) 	más	módon	megtérülnek	a	biztosított	részére	(garancia,	jótál-
lás,	kártérítés,	más	biztosítási	szerződés	stb.),

f) 	a	 kezelési	 utasítás	 szándékos	 megszegésével	 összefüggésben
következtek	be,

g) 	tartós	időjárási	hatások	következtében	keletkeztek,
h) 	raktározás,	felújítás	vagy	karbantartás	közben,	a	kockázatvise-

lés	helyén	kívül	keletkeztek,
i) 	a	 felület	megkarcolása,	 bevágása	 vagy	 egyéb	 olyan	 sérülések

formájában	keletkeztek,	amelyek	csak	esztétikai	hibát	jelente-
nek	 (lakk-,	 illetve	 zománcsérülések,	 egyéb	 karcolásos	 károk
stb.),	és	a	rendeltetésszerű	használatot	nem	befolyásolják,

j) 	a	 káreset	 során	 sértetlenül	 maradt	 vagyontárgyak	 további,	 a
sérült	vagyontárgyakkal	való	összetartozásuk	folytán	bekövetke-
ző	felhasználhatatlansága	miatt	keletkeztek,

k) 	az	üzemi,	illetve	a	segédanyagok	szivárgása,	kiömlése,	elfolyá-
sa	miatt	az	elfolyt	anyag	értéke	formájában	merült	föl,

l) 	törés,	 repedés	 nélküli	 meghibásodás,	 működési	 zavar,	 vagy
működésképtelenség	formájában	merült	föl,

m) szolgáltatás-kimaradással	összefüggésben	következtek	be,
n) 	lassan	 végbemenő	 deformálódás,	 hasadás,	 törés,	 repedés,

réteges	hasadás,	felhólyagosodás,	hibás	csőcsatlakozás,	illetve
tömítés	miatt	következtek	be,	kivéve,	ha	az	előbbiek	géptörés
kárt	idéznek	elő	más	gépszerkezetben,	alkatrészben,

o) 	valamely	kár	után	a	végleges	helyreállítás	befejeződése	és	az
(ismételt)	üzembe	helyezés	között	következtek	be,

p) 	olyan	hibák	vagy	hiányosságok	következtében	keletkeztek,	ame-
lyek	a	biztosítás	megkötésekor	már	fennálltak,

q) 	épületszerkezetekben,	emelőszerkezetekben,	szerszámokban,	gyár-
tóeszközökben,	öntőformákban	és	öntőüstökben	következtek	be,

r) 	gyakori	 elhasználódás	 miatt	 cserére	 szoruló	 alkatrészekben,
porlasztókban,	tűzálló	burkolatokban,	védőrácsozatban,	fogas-
kerekekben,	meghajtóláncokban,	szállítószalagok	hevederében
és	gördülő	elemeiben,	gumiabroncsokban,	összekötő	kábelek-
ben	 és	 tömlőkben,	 tömítésekben,	 szűrőkben	 és	 szitákban,
csomagolóanyagokban	keletkeztek,

s) 	géptörés,	gépbaleset	miatt	üzemszünetből	eredő	veszteségek-
ből,	kötbérekből,	bírságokból	erednek,

t) következményi	károk,
u) karbantartás	elmulasztásából	erednek.

5. Biztosítási	összeg
5.1.  A vagyontárgyak biztosítási összegét a biztosított határozza meg. A

vagyontárgyak biztosítási összege a vagyontárgy újrapótlási értéke, 
vagy tényleges (avult) értéke. A jelen feltételek alkalmazásában 
újrapótlási érték: a műszaki jellemzőiben, kapacitásában, gazda-
sági mutatóiban azonos vagy egyenértékű új vagyontárgy beszerzé-
si értéke, amely a tényleges beszerzési áron felül a csomagolás, a 
szállítás, a vám, a telepítés, a tervezés, az összeszerelés, a próba-
üzem költségeit, a licence és a fejlesztés díjat is magában foglalja, 
de semmiféle árengedményt nem tartalmaz.

5.2.  A biztosítási időszakon belül, vagyonnövekedés miatt a biztosítási 
összegek módosítását a biztosított írásban kezdeményezheti és 
közös megegyezéssel a szerződés módosítható. Ennek hiányában 
az újonnan beszerzett vagyontárgyakra nincs biztosítási fedezet.

6. A	biztosító	szolgáltatása
6.1.  A jelen Különös Feltételekben meghatározott biztosítási esemé-

nyek miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban a biztosító a biz-
tosítási összegen belül az alábbi szolgáltatást nyújtja.
a)  Javítással gazdaságosan helyreállítható vagyontárgy kára eseté-

ben a biztosító
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–  újrapótlási értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a káro-
sodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával igazolt
javítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés levo-
nása nélkül,

–  tényleges (avult) értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a
károsodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával iga-
zolt javítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés
levonása mellett.

 Amennyiben a javítás során a szükségessé vált pótlás a károsodott 
alkatrésszel azonos alkatrésszel nem lehetséges, a biztosító a 
szolgáltatást a károsodott alkatrészhez legközelebb álló műszaki 
paraméterekkel rendelkező alkatrész beszerzési árának alapulvéte-
lével állapítja meg.
 A biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító a károsodott 
vagyontárgy le/szétszerelési, illetve visszaszerelési költségeit is.  
b) Teljes (totál) kár esetén
–  újrapótlási értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a káro-

sodott vagyontárgy újrapótlási értékét téríti meg,
–  tényleges (avult) értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a

károsodott vagyontárgy tényleges (avult) értékét téríti meg.
 A jelen feltételek alkalmazásában a teljes (totál) kár, ha a biztosí-
tott vagyontárgy a biztosítási esemény folytán megsemmisült, 
illetve nem, vagy gazdaságosan nem javítható. 
 Amennyiben a pótlás azonos vagyontárggyal nem lehetséges, a biz-
tosító a szolgáltatást egy a totálkárossá vált vagyontárggyal azonos, 
vagy a hozzá legközelebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező 
vagyontárgy beszerzési árának alapulvételével állapítja meg.

6.2.  Ha a kárt szenvedett vagyontárgy káridőponti avult értéke nem éri 
el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újra beszerzési árának 
50%-át, a biztosítási szolgáltatás maximuma a vagyontárgy káridő-
ponti avult értéke.

6.3.  Ha a károsodott vagyontárgy biztosítási összege kevesebb, mint a 
vagyontárgy újrapótlási vagy tényleges értéke (alulbiztosítás), a biz-
tosító aránylagos kártérítést fizet. Ha a biztosító a biztosított vagyon-
tárgyakban bekövetkezett károk térítése során aránylagos kártérítést 
alkalmaz, akkor a biztosított költségeket is aránylagosan téríti meg.

6.4.  Kár esetén a biztosítottnak a tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak 
esetén a rendelkezési jogát (bérlet, lízing, őrzés, megmunkálás, 
feldolgozás, eladás, javítás) bizonyítania kell, továbbá a tulajdonos 
személyét meg kell neveznie.

6.5.  A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti 
meg, ha a biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a 
vagyontárgy helyreállításra, illetve pótlásra került. 

6.6.  Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás, vagy pótlás esetén 
– ide nem értve a károsodott alkatrész, illetve vagyontárgy hozzá
legközelebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező új alkatrész-
szel, illetve vagyontárggyal történő pótlásának esetét – a biztosító
csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás, vagy pótlás
költségeit téríti meg.

6.7.  A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét a 
kártérítés összegéből levonja, amennyiben az meghaladja a kár 10%-
át. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül egyéb 
károsító esemény is közrehatott, a biztosító a kárt csak annyiban 
téríti meg, amennyiben az biztosítási esemény következménye. 

6.8.  Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy van biztosítva és ezek 
közül csak egyesek szenvedtek kárt, akkor ezek a kárrendezés során 
úgy kerülnek térítésre, mintha külön lettek volna biztosítva.

6.9.  A biztosító jelen szabályzat alapján, összesen a károsodott vagyon-
tárgyra megállapított biztosítási összegen belül, annak 10%-áig 
terjedő mértékben, a káresettel összefüggő következő költségeket 
téríti meg:
a)  a biztosítással fedezett károk súlyosbodását, vagy hatásai eny-

hítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költsé-
geket, amelyek a károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításá-
val, elszállításával, vagy egyéb vagyonbiztonságot mentő intéz-
kedéssekkel kapcsolatban merültek fel,

b)  bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az
ezzel kapcsolatos szállítási költségeket,

c)  a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati,
ténymegállapítási költségeket,

d)  az újra előállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos
tervezési, lebonyolítási költségeket.

6.10.  Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeiben 
írtakon túl a jelen Különös Feltételek alkalmazásában súlyosan 
gondatlan magatartás különösen 
a)  a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges

javítása (helyreállítása) nélküli – további üzemben tartása,
b) a karbantartási kötelezettség elmulasztása,
c)  az üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó elő-

írások be nem tartása.

7. Egyéb	rendelkezések
 A jelen Különös Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek
rendelkezései irányadóak.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosí-
tó) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy 
díjfizetés ellenében megtéríti a jelen Különös Feltételekben meghatáro-
zott – kívülről ható, véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biz-
tosítási események miatt a biztosított gépekben a kockázatviselés helyén 
bekövetkezett dologi károkat.

1. Biztosítható	és	nem	biztosítható	vagyontárgyak
1.1.  A jelen Különös Feltételek alapján biztosított vagyontárgyaknak

minősülnek a biztosított saját (számviteli nyilvántartásában sze-
replő), valamint általa bérelt, illetve működtetett, külön listán 
egyedi azonosító jellel, életkorral és értékkel felsorolt, működőké-
pes és üzembe helyezett:
a)  elektronikus házi és professzionális asztali személyi számító-

gépek, nagyszámítógépes rendszerek, rész-, illetve alegységek
(pl. központi egységek, terminálok, perifériák),

b)  laptopok, notebookok, netbookok – kivéve a dokkolóval és bil-
lentyűzettel ellátott tabletek,

c)  beruházásként aktivált, a számítógép üzemeltetéséhez elen-
gedhetetlen operációs rendszerek,

d)  légkondicionáló berendezések,
e)  elektronikus gépek és készülékek (pl. könyvelő-, számlázógé-

pek, szövegszerkesztő automaták, fényszedő gépek, elektroni-
kus nyomtató rendszerek),

f)  jelző és feldolgozó rendszerek (pl. orvosi berendezések, műsze-
rek, fényreklámok, közúti jelzőrendszerek),

g) kozmetikai gépek.
1.2.  Jelen	 Különös	 Feltételek	 alapján	 kizárólag	 azon	 vagyontárgyak	

biztosíthatók,	amelyekre	az	UNION-Business	Class	 Ingóságbiz	to-
sítást	is	megkötötték.	Azon	vagyontárgyak,	amelyekre	az	UNION-
Business	 Class	 Ingóságbiztosítást	 nem	 kötötték	 meg,	 jelen	
Különös	Feltételek	alapján	érvényesen	nem	biztosíthatók.

1.3.  A jelen Különös Feltételek alkalmazásában üzembe helyezett a 
vagyontárgy, ha a próbaüzemet követően a normál üzemelésre 
kész, és – amennyiben az előírás – a szükséges hatósági vagy 
egyéb engedély rendelkezésre áll.

1.4.	 	A	biztosító	kockázatviselése	nem	terjed	ki	az	alábbi	vagyontárgyak-
ban	bekövetkezett	károkra,	függetlenül	annak	okától:
a) 	a	számítógépek	(adatfeldolgozó	rendszerek)	egységein,	tárolóin

(belső	 és	 külső	 adathordozóin)	 lévő	 adatsorok,	 programok,	
szellemi	termékek,	tervek,	dokumentációk,	software-ek,

b) külső	(nem	beépített)	adathordozók,
c) pótalkatrészek,
d) üzemi,	illetve	segédanyagok.

2. A	biztosítási	esemény
 A jelen Különös Feltételek alapján a biztosító a biztosított vagyon-
tárgyakban előre nem látható és hirtelen bekövetkező, alábbiakban
felsorolt események miatt bekövetkező károkat téríti meg:
a)  kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, amennyiben a felso-

roltak által előidézett sérülések vizuálisan, segédeszközök nél-
kül felismerhetők,

b) külső, mechanikusan ható erőszak,
c)  leejtés, idegen tárgy ráejtése vagy ütközése, a biztosított

vagyontárgyat tartó szerkezet rendeltetésszerű használata során
bekövetkezett összeomlása,

d)  elektromos energia közvetlen hatására földzárlat, rövidzárlat, az
áramerősség túlzott megnövekedése, átívelés, fényívek képző-
dése, ha a sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismer-
hetők.

3. Kizárások
	A	biztosítási	fedezet	a	keletkezés	okára	tekintet	nélkül	nem	terjed
ki	azokra	a	károkra,	amelyek:
a) 	természetes	kopás	(elhasználódás	és	öregedés),	még	ha	az	idő

előtt	következik	is	be,	továbbá	vegyi-,	hő-,	mechanikus	jellegű
állandó	hatások,	így	korrózió,	vízkő	vagy	egyéb	lerakódás	követ-
keztében	keletkeztek,

b) 	más	módon	megtérülnek	a	biztosított	részére	(garancia,	jótál-
lás,	kártérítés,	más	biztosítási	szerződés	stb.),

c) a	kezelési	utasítás	szándékos	megszegése	miatt	keletkeztek,
d) 	bármely	szállítóeszközzel	történő	szállítás	közben	keletkeztek,

beleértve	a	fel-	és	lerakodást	is,
e) tartós	időjárási	hatások	következtében	keletkeztek,
f) anyag-	és	gyártási	hibák	miatt	keletkeztek,

g) 	raktározás,	felújítás	vagy	karbantartás	közben,	a	kockázatvise-
lés	helyén	kívül	keletkeztek,

h) 	a	 felület	megkarcolása,	 bevágása	 vagy	 egyéb	 olyan	 sérülések
következtében	keletkeztek,	amelyek	csak	esztétikai	hibát	jelen-
tenek	(lakk-,	illetve	zománc	sérülések,	egyéb	karcolásos	károk
stb.),	és	a	rendeltetésszerű	használatot	nem	befolyásolják,

i) 	valamely	kár	után	a	végleges	helyreállítás	befejeződése	és	az
(ismételt)	üzembe	helyezés	között	következtek	be,

j) 	olyan	 hibák	 vagy	 hiányosságok	 következtében	 keletkeztek,
amelyek	a	biztosítás	megkötésekor	már	fennálltak,

k) 	amelyek	 a	 káreset	 során	 sértetlenül	 maradt	 vagyontárgyak
további,	a	sérült	vagyontárgyakkal	való	összetartozásuk	folytán
bekövetkező	felhasználhatatlansága	miatt	keletkeztek,

l) 	amelyek	az	üzemi,	illetve	a	segédanyagok	szivárgásával,	kiöm-
lésével	stb.	összefüggésben	következtek	be,

m) szolgáltatás-kimaradással	összefüggésben	következtek	be,
n) 	a	biztosítási	eseményből	eredő	üzemszünetből	eredő	vesztesé-

gekből,	kötbérekből,	bírságokból	erednek,
o) következményi	károk,
p) a	karbantartás	elmulasztásából	eredő	károk.

4. A	biztosítási	összeg
4.1.  A vagyontárgyak biztosítási összegét a biztosított határozza meg. A 

vagyontárgyak biztosítási összege a vagyontárgy utánpótlási értéke. 
A jelen feltételek alkalmazásában újrapótlási érték: a műszaki 
jellemzőiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos vagy 
egyenértékű új vagyontárgy beszerzési értéke, amely a tényleges 
beszerzési áron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, a telepítés, 
a tervezés, az összeszerelés, a próbaüzem költségeit, a licence és 
a fejlesztési díjat is magában foglalja, de semmiféle árengedményt 
nem tartalmaz.

4.2.  A biztosítási időszakon belül, vagyonnövekedés miatt a biztosítási 
összegek módosítását a biztosított írásban kezdeményezheti és 
közös megegyezéssel a szerződés módosítható. Ennek hiányában 
az újonnan beszerzett vagyontárgyakra nem terjed ki a biztosítási 
fedezet.

5. A	biztosító	szolgáltatása
5.1.  A jelen Különös Feltételekben meghatározott biztosítási esemé-

nyek miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban a biztosító az 
alábbi szolgáltatást nyújtja:
a)  Javítással gazdaságosan helyreállítható vagyontárgyak kárai

esetében a biztosító a károsodott vagyontárgyaknak szakszer-
vizben történő, számlával igazolt javítási költségét téríti meg az
esetleges értékemelkedés levonása nélkül azzal, hogy amennyi-
ben a javítás során a szükségessé vált pótlás a károsodott
alkatrésszel azonos alkatrésszel nem lehetséges, a biztosító a
károsodott alkatrészhez legközelebb álló műszaki paraméterek-
kel rendelkező alkatrész beszerzési árát téríti meg. A biztosítá-
si összegen belül megtéríti a biztosító a károsodott vagyontárgy
le/szétszerelési, illetve visszaszerelési költségeit is.

b)  Teljes (totál) kár esetén a biztosító a károsodott vagyontárgy
újrapótlási értékét téríti meg. A jelen feltételek alkalmazásában
a teljes (totál) kár, ha a biztosított vagyontárgy a biztosítási
esemény folytán megsemmisült, illetve nem, vagy gazdaságo-
san nem javítható. Amennyiben a pótlás azonos vagyontárggyal
nem lehetséges, a biztosító a biztosítási összegen belül egy a
totálkárossá vált vagyontárggyal azonos, vagy a hozzá legköze-
lebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező új vagyontárgy
beszerzési árát téríti meg.

5.2.  Ha a károsodott vagyontárgy biztosítási összege, illetve a limit 
kevesebb, mint a vagyontárgy újrapótlási értéke (alulbiztosítás), a 
biztosító aránylagos kártérítést fizet. Ha a biztosító a biztosított 
vagyontárgyakban bekövetkezett károk térítése során aránylagos 
kártérítést alkalmaz, akkor a biztosított költségeket is aránylago-
san téríti meg.

5.3.  Kár esetén a biztosítottnak a tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak 
esetén a rendelkezési jogát (bérlet, lízing, őrzés, megmunkálás, 
feldolgozás, eladás, javítás) bizonyítania kell, továbbá a tulajdonos 
személyét meg kell neveznie.

5.4.  A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti 
meg, ha a biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a 
vagyontárgy helyreállításra, illetve pótlásra került. 

5.5.  Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy pótlás esetén 
– ide nem értve a károsodott alkatrész, illetve vagyontárgy hozzá

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Elektromos	és	elektronikus	gépek	és	berendezések	biztosítása
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legközelebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező új alkatrész-
szel, illetve vagyontárggyal történő pótlásának esetét – a biztosító 
csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás vagy pótlás 
költségeit téríti meg.

5.6.  A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét 
a kártérítés összegéből levonja, amennyiben az meghaladja a kár 
10%-át. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül 
egyéb károsító esemény is közrehatott, a biztosító a kárt csak 
anynyiban téríti meg, amennyiben az biztosítási esemény követ-
kezménye. 

5.7.  Ha a kárt szenvedett vagyontárgy káridőponti avult értéke nem éri 
el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési árának 
50%-át, az 5.1., illetve 5.2. pontokban meghatározott biztosítási 
szolgáltatás maximuma a berendezés káridőponti avult értéke.

5.8.  Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy (pl. számítógéprend-
szer) van biztosítva és ezek közül csak egyesek szenvedtek kárt, 
akkor ezek a kárrendezés során úgy kerülnek térítésre, mintha 
külön lettek volna biztosítva.

5.9.  A biztosító jelen feltétel alapján, összesen a károsodott vagyon-
tárgyra megállapított biztosítási összegen belül, annak 10%-áig 
terjedő mértékben, a káresettel összefüggő következő költségeket 
téríti meg:
a)  a biztosítással fedezett károk súlyosbodását vagy hatásai eny-

hítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költsé-
geket, amelyek a károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításá-
val, elszállításával vagy egyéb vagyonbiztonságot mentő intéz-
kedéssekkel kapcsolatban merültek fel,

b)  bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az
ezzel kapcsolatos szállítási költségeket,

c)  a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati,
ténymegállapítási költségeket,

d)  az újra előállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos
tervezési, lebonyolítási költségeket.

5.10.  Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeiben 
írtakon túl a jelen Különös Feltételek alkalmazásában súlyosan 
gondatlan magatartás különösen 
a)  a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges

javítása (helyreállítása) nélküli – további üzemben tartása,
b) a karbantartási kötelezettség elmulasztása,
c)  az üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó elő-

írások be nem tartása.

6. 	Egyéb	rendelkezések
 A jelen Különös Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek
rendelkezései irányadóak.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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A biztosító a betöréses lopás károkat a biztosítási összegen belül a kár 
időpontjában ténylegesen fennálló vagyonvédelmi szintnek megfelelő 
limitösszegig téríti meg. Az egyes veszélyességi osztályhoz tartozó 
limitösszegeket a táblázat tartalmazza.
Valamely védelmi berendezés, eszköz nem vehető figyelembe a vagyon-
védelmi szint megfeleltetésénél, ha a kár bekövetkezésének időpontjá-
ban nincs meg, vagy nincs üzembe helyezve.

Helyiségekben elhelyezett vagyontárgyak és értéktárgyak kártérítési limit-
je betöréses lopás biztosítási esemény során:

1. sz. táblázat
Betörésvédelmi

osztály 
megnevezése

Biztosítási szolgáltatás 
maximális összege E Ft-ban

Gép, berendezés,
felszerelés, nevesített

vagyontárgy
Készletek, javításra/feldolgozásra

átvett tárgyak,
idegen tulajdonú vagyontárgyak

betöréses lopásra

Készpénz,
értékcikkek

előírt
tárolóban

1. Védelmi osztály 500 500

2. Védelmi osztály 2000 1000

3. Védelmi osztály 6000 2000

4. Védelmi osztály 15 000 3000

5. Védelmi osztály 40 000 8000

6. Védelmi osztály Biztosítási összeg 20 000

Az 1. sz. táblázat tartalmazza a helyiség(ek) betöréses lopás biztosítási 
esemény során alkalmazott védelmi kategóriáknak megfelelő maximális 
kártérítési limitet.

Védelmi osztályok meghatározása
1. védelmi osztály

– minimális mechanikai védelem
2. védelmi osztály

– minimális mechanikai védelem és
– minimális elektronikai jelzőrendszer
vagy
– bővített minimális mechanikai védelem

3. védelmi osztály
– részleges mechanikai védelem
vagy
– bővített minimális védelem és
–  részleges elektronikai jelzőrendszer távfelügyeleti rendszerbe beköt-

ve
4. védelmi osztály

– részleges mechanikai védelem és
– részleges elektronikai jelzőrendszer
vagy
– teljes körű mechanikai védelem és
– minimális elektronikai jelzőrendszer

5. védelmi osztály
– részleges mechanikai védelem és
–  részleges elektronikai jelzőrendszer távfelügyeleti rendszerbe bekötve

6. védelmi osztály
– teljes körű mechanikai védelem és
–  részleges elektronikai jelzőrendszer távfelügyeleti rendszerbe bekötve

 Telephelyek (kerítéssel körülhatárolt), komplett létesítmények/épületek, 
raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek betöréses lopás kártérítési 
limitjének meghatározása a telephely védelmének függvényében:
 A 2. sz. táblázat tartalmazza a telephelyek betöréses lopás biztosítási 
esemény során alkalmazott védelmi kategóriáknak megfelelő védelmi 
szinthez tartozó kártérítési limit-módosító szorzó nagyságát.
 A telephelyen történt betöréses lopás biztosítási esemény kártérítési limit 
összegének meghatározása: először az 1. sz. táblázat alapján, a telephe-
lyen feltört helyiség védelmi osztályához tartozó maximális szolgáltatási 
összeget megállapítjuk, majd megszorozzuk a telephelyen megvalósult 
védelmi kategóriához tartozó limit-módosító szorzóval.

Védelmi kategóriák meghatározása
A. védelmi kategória

–  a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfe-
szítést nem igényel,

–  nincs őrzés.
B. védelmi kategória

–  a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfe-
szítést nem igényel,

–  a főépületben munkaidőn kívül portaszolgálat van,
–  éjszakai térvilágítás van.

C. védelmi kategória
–  a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfe-

szítést nem igényel, 
–  a főépületben biztonsági őrszolgálat van,
–  éjszakai térvilágítás van,
–  az épületek között munkaidőn kívül dokumentálható ellenőrző pon-

tok felállításával ellátott járőrszolgálat van,
 vagy térfigyelő rendszerrel ellátott telephely (MABISZ ajánlással tele-
pített és működtetett berendezésekkel) folyamatos megfigyeléssel a 
főépület biztonsági szolgálatához bekötve.

D. védelmi kategória
–  a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb

erõfeszítést nem igényel,
– a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
–  az épületek között dokumentálható ellenõrzõ pontok felállításával

ellátott járõrszolgálat van,
– a fõépületben fegyveres biztonsági õrszolgálat van,
–  különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívü-

li eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat központjának, a
rendõrségnek vagy egyéb fegyveres szolgálatnak.

E. védelmi kategória
–  a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítés-

sel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le,
–  a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
–  az őrök közötti állandó információcsere biztosítva van,
–  az épületek között dokumentálható ellenőrző pontok felállításával

ellátott kutyás, fegyveres járőrök, a főépületen belül fegyveres őrök
teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és teljes figyelésére
nincs mód,

–  különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívü-
li eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat központjának, a
rendőrségnek vagy egyéb fegyveres szolgálatnak.

2. sz. táblázat

Telephely védelmi
osztály megjelölése

Védelmi szinthez tartozó
kártérítési limit-módosító szorzó

A 1,2
B 1,5
C 2,0
D 3,0
E 4,0

Amennyiben a biztosított kockázatviselési hely nem minősül önálló telep-
helynek, a kártérítési limitet a helyiségekre, vagyontárgyakra vonatkozó 
1. sz. táblázat tartalmazza.

Rablásra vonatkozó kártérítési limitek: Kártérítési limit
Rablás elleni védelem: 
 nincs rablásjelzés 2000 E Ft
Rablás elleni védelem: 
 jelzőrendszerbe épített rablásjelző 5000 E Ft
Rablás elleni védelem: 

 részleges elektronikai jelzőrendszerbe épített 
rablásjelző távfelügyeleti rendszerbe bekötve 20 000 E Ft

Rablás elleni védelem:
 részleges elektronikai jelzőrendszerbe épített 
rablásjelző távfelügyeleti rendszerbe bekötve, 
valamint fegyveres őr 50 000 E Ft

I. Minimális mechanikai védelem
 Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, padoza-
tai, födémszerkezetei, a nyílászárók és a zárszerkezetek az alábbi köve-
telményeket kielégítik:

UNION-Business Class
Védelmi Feltételek



–  az ajtók, ablakok ráccsal nem védett üvegezése összességében mini-
mum 6 mm vastagságúak;

–  az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek (a reteszeknek mini-
mum 18 mm mélyen kell zárniuk, reteszhúzás elleni védelem elérésé-
hez a csúszós fajtájú vagy áthajtós reteszt (riglit), annak függőlegesen
mozgó részét rögzíteni kell, pl. egy-egy furaton át facsavarral);

–  az ajtók zárását – a gyártó előírásai szerint felszerelt – biztonsági
(zárbetétes) zárszerkezet, vagy a tartószerkezetével együtt minősített
és ennek megfelelően felszerelt biztonsági lakat végzi (biztonsági
zárszerkezetnek minősül a minimum 5 csapos hengerzárbetétes, a
minimum 6 rotoros mágneszárbetétes, a kéttollú kulcsos zárszerkezet,
a szám- vagy betűjel-kombinációs zárszerkezet, amennyiben a variáci-
ós lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi
minősített lamellás zár);

–  a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 12 cm-es,
hagyományos kisméretű téglafallal egyenértékű, vagy minimum 10 cm
vastag legalább 2 rétegű gyári minősített szendvicsszerkezet.

 Lakat: biztonsági zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan), amely 
a tartószerkezetével együtt rendelkezik MABISZ-ajánlással, az ajánlásban 
meghatározott – betartandó – feltételekkel alkalmazzák.

II. Bõvített minimális mechanikai védelem
 Bővített minimális mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai,
födémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak
megfelelnek:
–  a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 20 cm vastag,

hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafaléval azonos érté-
kű, vagy legalább 10 cm vastag két rétegű gyári minősített fém bur-
kolatú könnyűszerkezetű szendvicspanelből épített;

–  a külső járószinttől 3 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok,
kirakatok, portálok stb.) védelme az alábbiaknak kell, hogy megfeleljen:
–  az ablakok (kirakatok) fix beépítésűek, vagy
–  belülről kulccsal lezárható zárszerkezettel rendelkeznek

és az üvegezett felületek:
–  MABISZ ajánlásával rendelkező biztonsági fóliával ellátottak, ame-

lyek az előírásoknak megfelelően telepítettek, vagy
–  legalább A3 fokozatú biztonsági üveggel szereltek;

vagy
–  a nyílászáró teljes felülete kulccsal zárható redőnnyel, illetve spa-

lettával vagy max. 100×300 mm-es osztású fémráccsal védett;
–  a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tokszerkezeteit falazó-

körmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazat-
hoz kell erősíteni;

–  az ajtószerkezetek kiemelés és reteszhúzás ellen védettek (a  reteszek-
nek min. 18 mm mélyen kell zárniuk);

–  a zárást minimum 2 darab letörésmentesen szerelt biztonsági zár
végzi;

–  biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a mini-
mum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- 
vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meg-
haladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár.
 Lakat: biztonsági zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan),
amely a tartószerkezetével együtt rendelkezik MABISZ-ajánlással, az
ajánlásban meghatározott – betartandó – feltételekkel alkalmazzák.

III. Részleges mechanikai védelem
 Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födémszer-
kezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:
–  a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 25 cm vastag,

hagyományos kisméretû téglából épült tömör téglafaléval azonos
értékû, vagy legalább kétrétegû, mindkét oldalán fémburkolatú, mini-
mum 20 cm vastag, gyári elõállítású, minõsített könnyûszerkezetû
elemekbõl készült;

–  a külsõ járószinttõl 3 m-nél alacsonyabban fekvõ nyílászárók (üvegezett
felületek: ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100×300 mm-es
osztású, 12 mm átmérõjû köracél ráccsal vagy ezzel bonthatósági/átha-
tolási szempontból egyenértékû más mechanikai megoldással – pl.
áttörésbiztos B1 vagy annál magasabb fokozatú biztonsági üveggel –
vannak védve;

–  a rács 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörömmel van
hozzáerõsítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység legalább 25 cm
vastag, hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy
ezzel egyenértékû, kívülrõl nem szerelhetõ más mûszaki megoldás
fogadható el);

–  a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tokszerkezeteit falazó-
körmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz
kell erõsíteni;

–  az ajtószerkezetek megerõsített kivitelûek (legalább 25 mm vastagságú
tömör keményfa szilárdságával egyezõ), kiemelés, feszítés és reteszhú-
zás ellen védettek (a reteszeknek minimum 18 mm mélyen kell zárniuk);

–  a zárást minimum 2 db letörésmentesen szerelt biztonsági zár végzi;

–  biztonsági zárnak minõsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum
6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy
betûjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetõségek száma meghaladja a
10 000-et, valamint az egyedileg minõsített lamellás zár;

–  az ajtó legalább három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve;
–  az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásol-

hatja;
– a zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 18 mm mélyen kell zárniuk;
– az ajtólap és a tok záráspontossága 5 mm-en belül legyen;
–  bevésõzár esetében az ajtólap külsõ, keskenyebbik oldalát fémlemezzel

meg kell erõsíteni;
– fatokhoz megerõsített zárlemez szükséges.

 Lakat: biztonsági zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan), amely
a tartószerkezetével együtt rendelkezik MABISZ-ajánlással, az  ajánlás-
ban meghatározott – betartandó – feltételekkel alkalmazzák.

IV. Teljes körû mechanikai védelem
 Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födémszer-
kezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:
–  a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 38 cm vastag,

hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafaléval azonos értékű;
–  a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete mini-

mum 100×300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy
ezzel bonthatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechani-
kai megoldással – pl. betörésgátló biztonsági üveggel – van védve
(bankok, pénzintézetek esetében az átmérő minimum 16 mm);

–  a rács 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörömmel van hozzáerő-
sítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység 38 cm vastag, hagyo-
mányos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenérté-
kű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el);

–  a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tokszerkezeteit falazó-
körmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazat-
hoz kell erősíteni;

–  az ajtó és az ajtótok fémből vagy tömör keményfából készülhet;
–  ha az ajtólap anyaga fa, az minimum 40 mm vastag és tömör legyen,

fémajtó esetén a külső burkolat között 300x100 mm rácskiosztású 12
mm átmérőjű rácsszerkezet szükséges;

–  az ajtólap és a tok záráspontossága 2 mm-en belül legyen;
–  az ajtó legalább három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve;
–  a zárszerkezet többpontos (minimum 4, 2 irányú) zárást biztosítson;
–  a zárnak biztonsági zárnak kell lennie;
–  biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a mini-

mum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- 
vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meg-
haladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár;

–  a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárat törés ellen is védeni kell;
–  az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyá-

solhatja;
–  a zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 18 mm mélyen kell zárniuk;
–  az ajtókat kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védeni kell.

A minimális elektronikai jelzõrendszer
 Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, 
személyvédelem nincs. A felületvédelem csak a 3 m-nél alacsonyabban 
fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kiala-
kítva.
 Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:
–  a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a

védett téren belül legyen elhelyezve;
–  a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körö-

kön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt;
–  a központi egység – az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabo-

tázsvédett – burkolata minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal
egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;

–  az élesítés legalább ún. kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza
minimum 1,5 mm vastag lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai
szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása, illetve megbontása esetén a
jelzésvonalon adjon riasztást;

–  az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
–  élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővo-

nalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a
jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;

–  a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell;
–  a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól,

építményektől, épület szerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távol-
ságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni;

–  a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen
belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes
kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a
rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba;

–  a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag



lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai véde-
lemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 
100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;

–  az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes ener-
giaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa; elemes
táplálás esetén – egy elemkészlettel – a rendszer minimum 3 hónapig
legyen üzemképes;

–  az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa auto-
matikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás
üzemeltetését, 24 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus
végrehajtását;

–  a szakszolgáltató végezzen karbantartási szerződésben rögzített időkö-
zönként dokumentált karbantartást;

–  akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell;
–  a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél

védőcsőbe helyezve kell vezetni.

Részleges elektronikai jelzõrendszer
 Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljes körű térvédelem, tárgy-
védelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körű, és 
csapdaszerű térvédelem van kialakítva.
 Részlegesnek tekinthető az elektronikai jelzőrendszer akkor is, ha a tér-
védelem, tárgyvédelem vagy felületvédelem elektronikus megoldású, ám 
a védendő objektum egyes részei „árnyékban” vannak. (Árnyékon azt kell 
érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki 
a hatásos elektronikus felügyelet. Pl. egy bank bejárati ajtajának beltéri 
körzetét nem „felügyeli” passzív infra- vagy egyéb mozgásérzékelő, vagy 
ha a páncélterem előterében nincs mozgásérzékelő telepítve, csak a 
közlekedőfolyosókban.)
 Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:
–  a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a

védett téren belül legyen elhelyezve;
–  a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a (minimum 4

db) védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt;
–  az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (ha

szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni);
–  a központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivitelű,

szabotázsvédett – burkolata minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy
azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;

–  az élesítés csak külső, minimum 6 betű vagy szám kombinációját
használó kódkapcsolóval végezhető; a kódkapcsolónak a központot
vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen
a védett téren belül kell elhelyezni;

–  az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, és a további
részek maradjanak működőképesek;

–  a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzőknek,
kódkapcsolóknak stb.) az állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a teljes
rendszerrel együtt – az üzemeltető vagy a szerviz által – kikapcsolható
szabotázsvonalat kell kiépíteni;

–  a rendszer üzemképességét és riasztás mentes állapotát a kódkapcso-
lón jelezni kell;

–  élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővona-
lat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a jelzés
után egy másodpercen belül riasztania kell;

–  a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a
rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell;

–  a jelzőáramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárla-
tot, illetve a hurokellenállások 40%-os változását a rendszer jelezze
(riasztania kell);

–  minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai
jelzésadó telepítése szükséges;

–  az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, ha ez nem lehet-
séges, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie;

–  a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól,
építményektől, épület szerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távol-
ságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni;

–  a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 per-
cen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra
illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell
lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles
állapotba;

–  a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag
lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai véde-
lemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a
100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;

–  az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó és minimálisan 200
lumen fényáramú legyen;

–  az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes ener-
giaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa;

–  az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell
működnie;

–  az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa auto-
matikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 48 órás
üzemeltetését, 48 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus
végrehajtását;

–  az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell;
–  a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők;
–  a szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett

vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni;
–  a szakszolgáltató végezzen karbantartási szerződésben rögzített időkö-

zönként dokumentált karbantartást.

Távfelügyeleti rendszer
 Olyan műszaki információtovábbító szervezeti rendszer, mely a kockázati 
helyen lévő elektronikai jelzőrendszer információit elektromos vagy rádió-
hullámú rendszer alkalmazásával továbbítja egy folyamatos üzemű, sze-
mélyzettel ellátott központi felügyeleti helyre, ezáltal lehetővé válik 
hatásos helyszíni intézkedés vagyonvédelmi szakszolgálat vagy rendőrség 
részéről.
 A helyszínre kiérkezésnek a jelzést követő 5-8 percen belül meg kell 
történnie.

MABISZ ajánlás
 A Magyar Biztosítók Szövetsége Vagyonbiztosítási Tagozata által felügyelt 
ajánlás eredménye. Az ajánlás  rögzíti az adott vagyonvédelmi eszköz 
alkalmazásainak, alkalmazhatóságának jellemzőit.

Értékcikkek tárolási szabályai
 Az értékcikkek vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakat (készpénz, 
értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő stb.) a tárolás céljára szolgáló, a 
biztosítási összegnek megfelelő védelemmel ellátott helyiségben leg-
alább az alábbiak szerint kell tárolni:
Tárolás Kártérítési összeg felső határa E Ft
Lemezkazettában 20
Pénztárgépben 20
Beépített páncélkazettában 50
Tűzmentes pénzszekrényben 100

 Páncélszekrényben a biztosítási összegen belül a védelmi előírásban a meg-
határozott limit erejéig, de maximum a MABISZ-ajánlás összeghatáráig.
 Nem felel a biztosító azokért a károkért, melyek biztosítási esemény 
során úgy keletkeztek, hogy:
–  a biztosított vagy alkalmazottai az előírt védelmi berendezések bezá-

rását és működtetését elmulasztották;
–  az értékkészletek tárolására szolgáló berendezés kulcsait zárás után a

védelmi berendezéssel azonos lezárt helyiségben, épületben tárolták.

Biztosított helyiségeken kívül elhelyezett vitrinek és kirakatok, azok tar-
talma
A biztosítás kiterjed a biztosított által üzemeltetett kirakatszekrényekre a 
szerződésben meghatározott limit erejéig. A vitrinek/kirakatok védelmé-
nek meg kell felelnie minimum az 1. védelmi osztály feltételeiben előír-
taknak.
 A biztosító nem téríti meg a kárt, ha a kirakatszekrényben elhelyezett 
pénz és értékkészletekben, illetve 30 000 Ft egyedi értéket meghaladó 
vagyontárgyakban betöréses lopás során keletkezik.
 A limit egy naptári évben a biztosítási események számától függetlenül a 
biztosító éves kártérítési felső határa.

Küldöttrablás 
 A biztosítási védelem kiterjed a szerződésben a választott kockázati cso-
mag alapján meghatározott limitre, a biztosított utasítása alapján kész-
pénz rendeltetési helyére történő szállítására, a szállítás útvonalára és 
idejére.
 A biztosító által előírt pénzszállítási szabályok betartása kötelező, a 
mulasztás a biztosító mentesülését vonja maga után.

Értékcikkek szállítási szabályai
 A biztosítási szerződésben meghatározott értékcikk vagyontárgyakat az 
alábbiak szerint kell szállítani:
–  100 E Ft biztosítási összegig egy fő tetszőleges módon;
–  500 E Ft biztosítási összegig két fő, riasztójelzést adó pénzszállító

táskával;
–  2000 E Ft biztosítási összegig gépkocsival három fő, akik közül egyik

fegyveres.
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  A jelen feltételek – eltérő szerződéses kikötés hiányában – az UNION 
Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 
UNION-Business Class felelősségbiztosításaira vonatkoznak, feltéve, 
hogy a szerződést e feltételekre hivatkozással kötötték.
A jelen feltételek alapján biztosítási szerződés érvényesen csak a bizto-
sító UNION-Business Class vagyonbiztosítási szerződései mellé köthető, 
érvényességének, hatályosságának és a biztosító kockázatviselésének 
feltétele a vagyonbiztosítási szerződés érvényessége, hatályossága, és 
annak alapján a biztosító kockázatviselése.
A jelen, valamint az UNION-Business Class Általános, a Különös vagy a 
Kiegészítő Feltételekben, illetve a szerződésben nem szabályozott kérdé-
sekben a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Bit. ren-
delkezései irányadóak.

1. A szerződő és a biztosított
1.1.   A szerződő az, aki a biztosítóval a biztosítási szerződést megköti

és a biztosítási díjat megfizeti. A szerződő azonos is lehet a bizto-
sítottal. Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő 
javára a szerződő kötötte, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, 
illetve a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerző-
dőt terheli, a jognyilatkozatokat a biztosító hozzá intézi, és ő 
köteles a jognyilatkozatok megtételére is. A szerződő fél a hozzá 
intézett jognyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett válto-
zásokról a biztosítottat tájékoztatni köteles.

1.2.  A biztosított a szerződésben név szerint feltüntetett: 
– egyéni vállalkozó,
–  cégjegyzékbe bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező vagy

nem jogi személyiségű gazdasági társaság, illetve bírósági nyil-
vántartásba vett egyéb szervezet,

– egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet,
 aki követelheti, hogy a biztosító a szerződésben és a vonatkozó
feltételekben meghatározott mértékben és feltételek szerint men-
tesítse őt olyan, a vonatkozó feltételek alapján biztosítási ese-
ménynek minősülő kár megtérítése alól, amelyért a magyar jogsza-
bályok alapján felelősséggel tartozik.
 Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerződő helyébe léphet, a belé-
péshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a
szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek
összessége a biztosítottra száll át.
 Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban
esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemlegesen
felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek
a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is –
megtéríteni.

1.3.   A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség 
egyaránt terheli a szerződőt és a biztosítottat; egyikük sem véde-
kezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet 
bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelen-
teni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetve a bejelentésre 
köteles lett volna.

2. A biztosítási esemény
 A biztosítási esemény a biztosított által az UNION-Business Class
Általános, a Különös vagy a Kiegészítő Feltételekben, illetve a
szerződésben meghatározottak szerint, jogellenesen okozott kár
miatt keletkezett a hatályos magyar jogszabályok szerinti felelős-
ségén alapuló kártérítési kötelezettsége.

3. Sorozatkár
 A jelen feltételek alapján a károsultak számától függetlenül egy
biztosítási eseménynek tekintendőek az azonos károkozó magatar-
tásból, mulasztásból vagy okból eredő, illetve azonos magatartás-
ra, mulasztásra vagy okra visszavezethető, azonos vagy eltérő idő-
pontban bekövetkező károk, ha a károkozó magatartás, mulasztás,
illetve ok és a károk bekövetkezése között az okozati összefüggés
jogi, műszaki vagy gazdasági vonatkozásban fennáll.
 Egy biztosítási eseménynek minősül az is, ha több szabályszegés
miatt – amelyeket akár különböző személyek követtek el – jogalap-
ját tekintve egy biztosítási igény keletkezik.
 Sorozatkár esetén a kár bekövetkezésének időpontja az első kár-
esemény bekövetkezésének időpontja. A biztosító szolgáltatása
szempontjából az első kár bekövetkezése szerinti biztosítási idő-
szak biztosítási összege az irányadó.
 Sorozatkár esetén a biztosítási összeg károsultak közötti felosztása

során a biztosító a biztosított írásbeli iránymutatása szerint jár el. 
A szolgáltatás összegének elégtelenségével, illetve annak károsul-
tak közötti felosztásával összefüggő károsulti igényekre a fedezet 
nem terjed ki.

4. A szerződés létrejötte
4.1.  A szerződés a felek írásbeli vagy távértékesítés útján kötött megál-

lapodásával jön létre. Amennyiben a szerződést nem írásban 
kötötték meg, a biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló 
dokumentumot kiállítani.

4.2.  Ajánlattétel
 A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a biztosítóval szerződő 
fél teszi. A szerződő fél az ajánlatához annak megtételétől számí-
tott 15 napig kötve van.

4.3.   A biztosító elfogadó nyilatkozata
 Az ajánlat elfogadása esetén a biztosító a szerződésről biztosítási 
fedezetet igazoló dokumentumot (kötvényt) állít ki. A szerződés a 
kötvény kiállításának napján jön létre. Ha a kötvény a szerződő fél 
ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a kötvény kézhezvéte-
lét követően késedelem nélkül nem kifogásolja, a szerződés a köt-
vény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges 
eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az eltérésre a szerző-
dő fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás 
elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. 

4.4.  Az ajánlat visszautasítása
 Ha a biztosító az ajánlatot annak beérkezésétől számított 15 
napon belül írásban visszautasítja, a szerződés nem jön létre. Az 
ajánlat elutasítását a biztosító nem köteles indokolni. Elutasítás 
esetén az esetlegesen befizetett díjat, díjrészletet a biztosító visz-
szafizeti és az időközben esetlegesen bekövetkezett károkért helyt-
állni nem tartozik.

4.5. A biztosító ráutaló magatartása
 A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak 
beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, 
hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban 
előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített 
ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették. 
 Ilyen esetben a szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az 
ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára vissza-
menő hatállyal a 15 napos kockázatelbírálási idő elteltét követő 
napon jön létre. 
 Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés 
lényeges kérdésben eltér jelen szerződési feltételektől, a biztosító 
a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, 
hogy a szerződést a jelen feltételeknek megfelelően módosítsák. 
Ha a szerződő fél a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon 
belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító 
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 
napra írásban felmondhatja.

5. A biztosítási díj és annak megfizetése
5.1.  A biztosítási díj számításához szükséges adatokat a szerződő köte-

les a biztosítónak – az adatközlő kitöltésével vagy a biztosító által 
előírt egyéb módon – írásban bejelenteni. A biztosítási díj megál-
lapítása a szerződő által megadott adatok alapján történik.

5.2.  A szerződő a biztosítás első díját a szerződés létrejöttekor, minden 
későbbi díjat pedig annak az időszaknak az első munkanapján 
köteles befizetni, amelyre a díj vonatkozik. Egyszeri díjat a szerző-
dés létrejöttekor kell megfizetni.

5.3.  Határozott időre szóló biztosítási szerződés esetén a biztosítási díj 
a szerződés létrejöttekor egy összegben esedékes.

5.4.  A biztosítási díj részletekben történő megfizetéséről, illetve a díj-
fizetési halasztásról a felek az előzőekben írtaktól eltérően is 
megállapodhatnak, a megállapodás csak írásban érvényes.

5.5.  A biztosítási díjat, megfizetésének gyakoriságát, esedékességét és 
módját a biztosítási szerződés tartalmazza.

6. A biztosító kockázatviselésének kezdete, időbeli és területi hatálya
6.1.  A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatá-

rozott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének idő-
pontjában kezdődik.

6.2.  Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási ese-
mény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek 
megszűnt, a szerződés, illetve annak megfelelő része nem válik 
hatályossá.

UNION-Business Class
Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételei



9. A biztosítási összeg (limit) és az önrész
9.1.  A káreseményenkénti, illetve éves biztosítási összeg (limit) az a 

legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel 
összefüggésben, illetve egy biztosítási időszak alatt – kamattal és 
valamennyi egyéb járulékos költséggel együtt – összesen megtérít 
abban az esetben is, ha több személy vagy szervezet lép fel kárté-
rítési igénnyel. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási 
összeg (limit) az ugyanazon biztosítási időszakban kifizetett 
összeggel csökken. A Ptk. szabályaitól eltérően a fedezet (limit) 
feltöltésére csak a felek közös, írásbeli megállapodása esetén van 
lehetőség.

9.2.  A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg abban az esetben 
is, ha a felek a Különös, illetve Kiegészítő Feltételek alapján egyéb 
felelősségbiztosítás(oka)t kötöttek.

9.3.  A biztosítási összeget (limitet) a szerződés tartalmazza. Egy évnél 
hosszabb tartamú szerződés esetén a biztosítási összeg éves bon-
tásban a szerződés teljes tartamára is meghatározható.

9.4.  A biztosítási összeg (limit) jogcímenkénti felosztása során a bizto-
sító a biztosított írásbeli iránymutatása szerint jár el. A limit 
összegének esetleges elégtelenségével, illetve annak jogcímenkén-
ti felosztásával összefüggő károsulti igényekre a fedezet nem ter-
jed ki.

9.5.  A biztosított – káreseményenként – a megállapított szolgáltatás 
összegéből a szerződésben százalékos mértékben, illetve összegsze-
rűen meghatározott nagyságú önrészt maga visel. Az önrészt el nem 
érő károkat a biztosító nem téríti meg, az azt meghaladó károk 
esetén a megállapított szolgáltatás összegéből az önrészt levonja.

9.6.  Többszörös biztosítás
9.6.1.  Ha ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül biz-

tosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy több-
höz benyújtani.

9.6.2.  A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották, az általa kiállított 
fedezetet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az 
abban megállapított biztosítási összeg erejéig köteles fizetést tel-
jesíteni, fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szemben 
arányos megtérítési igényt érvényesíthet.

9.6.3.  A biztosítók az őket megillető megtérítési igény alapján a kifizetett 
kárt egymás között azokkal a feltételekkel és biztosítási összegek-
kel arányosan viselik, amelyeknek megfelelően az egyes biztosítók 
a biztosított irányában külön-külön felelnének.

10. A biztosított kötelezettségei
10.1.  A biztosított a szerződéskötéskor köteles a kockázat elvállalása, a

kárfelelősség, illetve a kárveszélyesség szempontjából lényeges 
minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert 
vagy ismernie kellett, különös figyelemmel az általa folytatott 
tevékenységekre. A biztosító kérésére – figyelemmel az adatvédel-
mi, illetve a biztosítási titok megtartására vonatkozó, a biztosítót 
terhelő jogszabályi rendelkezésekre is – köteles a kockázat szem-
pontjából jelentős adatokat, okiratokat (szerződések, hatósági 
határozatok, szabályzatok stb.) a biztosító részére átadni, valamint 
szükség esetén nyilatkozatot tenni, illetve a biztosító kérdéseire a 
valóságnak megfelelő válaszokat megadni. Köteles a biztosítóval 
írásban közölni, ha azonos kockázati körre másik felelősségbizto-
sítási szerződése áll fenn.

10.2.  A biztosító kockázatvállalása szempontjából lényeges, illetve a 
közlési kötelezettség körébe tartozó körülmények változását a biz-
tosított haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles a 
biztosítónak bejelenteni, különös tekintettel az általa folytatott 
tevékenység módosulására, jogállásának megváltozására, vagy ha 
vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indult. Az előzőekben írt határidőn belül köteles a korábban már 
átadott okiratok módosításainak átadására, illetve annak írásbeli 
bejelentésére, ha azonos kockázati körre másik felelősségbiztosí-
tási szerződést kötött. 

10.3.  A tevékenységi kör bővülésének, illetve változásának bejelentése 
nem jelenti az új tevékenység automatikus fedezetbe vételét, az 
lényeges körülmény változás-bejelentésének tekintendő.

10.4.  A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésére irányuló kötelezettség 
megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, 
ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem 
jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy 
az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

10.5.  Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szer-
ződést érintő lényeges körülményekről, vagy azok változásáról és 
ezek a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a 
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban javaslatot tehet 
a szerződés módosítására, vagy a szerződést 30 napra írásban fel-
mondhatja. Ha a biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, 
vagy arra a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem válaszol, a 

6.3.  A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződés a szerződés 
hatálya alatt bekövetkezett károkra nyújt fedezetet, amennyiben a 
kár okozása a szerződésben meghatározott időpontot követően, 
ennek hiányában a szerződés hatálya alatt, bejelentése pedig a 
szerződésben meghatározott időpontig, ennek hiányában a szerző-
dés megszűnését követő 30 napon belül megtörtént.
 A károkozás időpontja az az időpont, amikor a biztosított a kárt 
okozó magatartást tanúsította. Ha mulasztás okozta a kárt, a kár-
okozás időpontja az a legutolsó időpont, amikor a biztosított az 
elmulasztott magatartást a kár bekövetkezése nélkül pótolhatta 
volna.
 A kár bekövetkeztének időpontja az az időpont, amikor a biztosí-
tott kártérítési kötelezettsége esedékessé válik. 
 A bejelentés időpontja az az időpont, amikor a biztosított a kár 
bekövetkeztét a biztosítónak írásban bejelentette.

6.4.  Ha az UNION-Business Class Általános, Különös vagy a Kiegészítő 
Feltételek eltérően nem rendelkeznek, illetve a felek írásban más-
képpen nem állapodtak meg, a fedezet kizárólag a Magyarország 
területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki.

6.5.  Amennyiben a kár okozása, bekövetkezése és bejelentése nem egy 
biztosítási időszakon belül, de a szerződés hatálya alatt történt, a 
felek eltérő rendelkezése hiányában a biztosító szolgáltatása szem-
pontjából a kár bekövetkezése szerinti biztosítási időszak biztosí-
tási összege, illetve a szerződés abban az időszakban hatályos 
egyéb rendelkezései az irányadóak.

7. A szerződés tartama, a biztosítási időszak
 A biztosítási szerződés a felek megállapodásától függően határo-
zott vagy határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló a szerződés létrejöttét köve-
tő hónap első napja.

8. A biztosítási szerződés megszűnése
8.1.  A határozatlan időre szóló szerződést a felek a biztosítási időszak

végére, írásban, indoklás nélkül, a kézhezvételtől számított leg-
alább 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

8.2.  A határozott időre szóló biztosítási szerződés a lejáratkor, a tartam 
utolsó napjának 24. órájával, a felek minden külön intézkedése 
nélkül megszűnik. A megszűnést követő időszakra esetlegesen 
befizetett díjat a biztosító visszafizeti.

8.3.  A felek a szerződésben a felmondási jogot legfeljebb három évre 
kizárhatják. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a 
felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte 
előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést bárme-
lyik fél felmondhatja. Felmondás esetén a biztosító a szabályzat 
szerint követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését, 
amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel a biztosított-
nak nyújtott (tartamengedmény).

8.4.  A Ptk-ban foglaltaktól eltérően, amennyiben a szerződő, illetve a 
biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 napon 
belül nem egyenlíti ki, halasztást nem kapott, és a biztosító a díjat 
bírósági úton nem érvényesíti, a biztosító a kockázatot az esedé-
kességtől számított 60 napig viseli, ez alatt az idő alatt a biztosí-
tott (szerződő) az elmulasztott időszakos díjat pótolhatja. Ha ez 
nem történik meg, a biztosítás a felek minden külön intézkedése 
nélkül a 60. nap elteltével megszűnik. A szerződés megszűnését 
követően befizetett díj sem a szerződés újbóli hatálybalépését, 
sem új szerződés keletkezését nem eredményezi, azt a biztosító 
visszafizeti azzal, hogy a díj a biztosítót a szerződés megszűnéséig 
megilleti.

8.5.   Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem 
fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés 
napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót 
a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet 
a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, 
hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

8.6.  Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés 
változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos időtar-
tamra marad fenn. A Ptk-ban foglaltaktól eltérően a szerződés 
megszűnésének nem előfeltétele, hogy a biztosító írásban felhívja 
a szerződőt a befizetés kiegészítésére.

8.7.  Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése 
lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, 
illetve annak megfelelő része megszűnik. A megszűnést követő 
időszakra befizetett díjat a biztosító visszafizeti.

8.8.  Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, 
illetve a káronkénti vagy az éves biztosítási összeg (limit) kimerül, 
a biztosító a teljes évi díjra jogosult. Egyebekben a szerződés 
megszűnése esetén a díj a szerződés megszűnésének napjáig ille-
ti meg a biztosítót. A megszűnést követő időszakra befizetett díjat 
a biztosító visszafizeti.



c)  a károsultat ért személyi sérüléses kár (halál, testi sérülés, vagy
egészségkárosodás) miatt felmerült sérelemdíjat;

d)  az elmaradt haszon (elmaradt vagyoni előny) körében kizárólag
a személyi sérüléses kárt szenvedett természetes személy káro-
sult igazolt elmaradt jövedelmét;

e)  a járulékos költségeket, így:
–  a késedelmi kamatot (a Ptk. szabályaitól eltérően kizárólag a

biztosítási összeg keretein belül),
–  a biztosítási eseménnyel összefüggésben a károsult által a

biztosított ellen indított peres eljárás költségeit, ezen belül a
pertárgy értéke, de maximum a káreseményenkénti biztosítá-
si összeg (limit) 10%-a, de maximum 500 000 Ft összeg
erejéig a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd – máshonnan
meg nem térülő – igazolt munkadíját és készkiadásait, illetve
jogi védekezés egyéb költségeit, feltéve, hogy a biztosító –
függetlenül tényleges perbeli részvételétől – a perről még az
elsőfokú ítélet meghozatala előtt olyan időben értesült, amely
lehetővé tette számára az érdemben történő perbeli részvé-
telt. E biztosítási fedezet annyiban áll fenn az ésszerű, indo-
kolt és gazdaságos költségek tekintetében, amennyiben azok
a biztosítási szerződés fedezete alá tartozó, kizáró rendelke-
zés hatálya alá nem eső és a biztosító részére szerződéssze-
rűen bejelentett biztosítási eseménnyel összefüggésben
merültek fel. A biztosító nem téríti meg ezeket a költségeket,
ha a szerződő / biztosított maga látja el a jogi védelmét,

–  a kárigény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapí-
tása érdekében – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért
szakértő költségét;

f)  a munkáltatói felelősségbiztosítás körében a biztosítottat terhe-
lő társadalombiztosítási megtérítési igényt;

g)  a kárenyhítés körébe eső költségeket, amennyiben azok éssze-
rűek, indokoltak és gazdaságosak voltak.

12.2.  A Ptk-ban foglaltaktól eltérően a biztosító nem köteles az eljárási 
költségek megelőlegezésére, de a felek ettől eltérően is megálla-
podhatnak, a megállapodás csak írásban érvényes.

12.3.  Amennyiben a biztosított felelőssége mással egyetemleges, a biz-
tosító helytállási kötelezettsége csak a biztosított felróhatóságának 
mértékéig terjed. A felróhatóság arányának megállapításáig a biz-
tosítónak jogában áll úgy teljesíteni, mintha az a károkozók között 
egyenlő arányban oszlana meg. A biztosító ez esetben nem esik 
késedelembe, még abban az esetben sem, ha utóbb a biztosított 
felelőssége magasabb arányban kerül megállapításra, és ennek 
nyomán a biztosító további szolgáltatás nyújtására kötelezett.

12.4.  A biztosító a kárt az igény jogalapjának, illetve a biztosított fele-
lősségének, valamint a kár mértékének bizonyításához szükséges 
utolsó irat beérkezésétől számított 30 napon belül téríti meg. A 
biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizeti, a 
biztosított csak annyiban követelheti a kezeihez történő teljesítést, 
amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy a károsult igényét 
kiegyenlítette. 

12.5.  A biztosító a kártérítés összegéből a maradványértéket és a más-
honnan megtérülő kárértéket jogosult levonni.

12.6.  A biztosító kártérítést kizárólag a mindenkor érvényes törvényes 
belföldi fizetőeszközben, banki átutalással teljesíti, de a kártérí-
tésre jogosult és a biztosító ettől eltérően is megállapodhatnak.

12.7.  Ha a kártérítés keretében járadékfizetésre is sor kerül, a biztosító 
a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott biztosításmatematikai 
elvek szerinti tőkésítési eljárással határozza meg a járadék tőkeér-
tékét. A járadék-tőkeérték járadék formájában történő kifizetésé-
nek kötelezettsége csak annyiban terheli a biztosítót, amennyiben 
az adott biztosítási esemény nyomán már teljesített szolgáltatással 
együtt a járadék-tőkeérték nem haladja meg a káreseményenkénti, 
illetve az éves biztosítási összeget. Ha az adott biztosítási esemény 
nyomán már teljesített szolgáltatással együtt a járadék-tőkeérték 
meghaladja a káreseményenkénti, illetve az éves biztosítási össze-
get, a biztosító járadékfizetési kötelezettsége csak olyan arányban 
áll fenn, ahogy a káreseményenkénti, illetve az éves biztosítási 
összeg és a már teljesített szolgáltatás különbsége aránylik a jára-
dék-tőkeértékhez. 
 A biztosító a jövedelempótló, illetve létfenntartást szolgáló jára-
dékfizetés tekintetében nem érvényesíti az önrészt. 

13. A biztosító mentesülése
 A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve akiért a biztosított jogsza-
bály szerint felelősséggel tartozik, jogellenesen, szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásával, illetve mulasztásával okozta.
Súlyosan gondatlan a magatartás, illetve a mulasztás különösen:
a)  ha ezt bíróság vagy más hatóság határozatával megállapította;
b)  ha a kár az irányadó kármegelőzési, kárenyhítési, valamint tűz-,

és munkavédelmi vagy egyéb foglalkozási, illetve egészségügyi,

szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon meg-
szűnik, ha erre a következményre a biztosított figyelmét a módosító 
javaslat megtételekor a biztosító felhívta.

10.6.  A biztosított a rá vonatkozó esetleges jogszabályi, hatósági, illetve 
egyéb előírások teljesítésén túlmenően is köteles a károk megelő-
zése, illetve enyhítése érdekében minden indokolt, ésszerű és 
gazdaságos intézkedést megtenni, valamint eleget tenni a biztosí-
tó által e körben esetlegesen kért, illetve előírt intézkedéseinek.
 A biztosított köteles minden általában elvárható módon támogatni 
a biztosítót a kárért felelős személlyel, vagy szervezettel szembeni 
jogai megóvásában, illetve érvényesítésében.

11. A kárbejelentés és a kárrendezési eljárás szabályai
11.1.  A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezését a tudomásszer-

zést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köte-
les a biztosítónak írásban bejelenteni. A kárbejelentésnek tartal-
maznia kell:
a)  a káresemény leírását, a bekövetkezés helyét és időpontját, az

esetleges károsulti igényérvényesítés iratait;
b)  a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket);
c)  a károsult(ak) főbb adatait, illetve a károsodott vagyontárgyak

megnevezését, helyét;
d)  a kárfelelősség körében – kizárólag a biztosító felé – tett biz to-

sítotti nyilatkozatot;
e)  a kárrendezéshez szükséges egyéb lényeges információkat.

11.2.  A biztosított köteles a jogalap, a kárfelelősség és a kár összegsze-
rű mértékének megállapításához szükséges valamennyi felvilágosí-
tást a biztosító részére megadni, a szükséges iratokat átadni, a 
biztosító (képviselője) részére a szükséges meghatalmazásokat 
megadni, illetve lehetővé tenni a kárbejelentés, illetve a felvilágo-
sítások, valamint az iratok tartalmának ellenőrzését. 

11.3.  Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás van 
folyamatban, a biztosított köteles arról a biztosítót az eljárás azo-
nosító adatainak közlése mellett haladéktalanul értesíteni, az 
annak során hozott határozatot a biztosító részére a kézhezvételt 
követően haladéktalanul megküldeni. 

11.4.  A biztosított köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
peren kívül vagy peres eljárásban kártérítési igényt érvényesítenek, 
egyúttal csatolnia kell az igényérvényesítés rendelkezésére álló 
dokumentumait is.

11.5.  A biztosított a biztosító előzetes jóváhagyása nélkül kárigényt nem 
utasíthat, illetve ismerhet el, kártérítést nem fizethet, az ennek 
megszegéséből eredő károk és költségek a biztosítottat terhelik. E 
rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a károsulttal történő 
megegyezés, illetve a káreseményenkénti biztosítási összeget meg-
haladó, megalapozott kárigény esetében a kifizetés a biztosított 
felelősség-elismerésének hiánya miatt, vagy egyéb, a biztosított 
érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, illetve ha a limit jogcí-
menkénti felosztása során a biztosított nem, vagy késedelmesen 
tesz nyilatkozatot.

11.6.  A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak 
akkor hatályos, ha a biztosító ahhoz előzetesen hozzájárult vagy 
azt utólag tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása 
pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított 
képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről lemondott.

11.7.  A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított az 
előzőekben írt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges 
körülmények kideríthetetlenekké válnak.

11.8.  Amennyiben a biztosított a fenti kötelezettségeit késedelmesen 
teljesíti, az ezzel összefüggésben felmerült többletigényekre a 
biztosítási fedezet nem terjed ki.

11.9.  A felek bármelyike független szakértőt bízhat meg a kár okának és 
összegének megállapítására. A szakértői eljárás költségeire a biz-
tosítási fedezet nem terjed ki, az – a felek eltérő megállapodásá-
nak hiányában – a megbízót terheli. 

12. A biztosító szolgáltatásának szabályai
12.1.  Ha az UNION-Business Class Általános, Különös, illetve a

Kiegészítő Feltételek eltérően nem rendelkeznek, a biztosított 
biztosítási szerződéssel fedezett kárfelelőssége esetén, annak 
mértékéhez igazodóan, a biztosítási összeg keretén belül, az 
önrész érvényesítése mellett a biztosítási eseménnyel összefüggés-
ben a biztosító a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendel-
kezései figyelembevételével megtéríti: 
a)  a károsult vagyonában beállott értékcsökkenésként mint tény-

legesen felmerült vagyoni kárként azt az értéket, amelytől a
károsult valamely vagyontárgy megsemmisülése vagy megron-
gálódása és esetleges értékcsökkenése folytán elesett vagy
egyébként károsodott;

b)  a károsult károkozással összefüggésben felmerült – indokolt,
ésszerű és gazdaságos – költségeit;



 m)  a biztosított, illetve annak képviselője, törvényes képviselője 
saját kára;

 n)  a tulajdonlás arányában a biztosított tulajdonosának okozott 
károk;

 o)  a tulajdonlás arányában a biztosított tulajdonában lévő jog-
alanynak okozott károk;

 p)  a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerző-
désben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötele-
zettségen alapuló kárfelelősség körébe tartozó károk;

 q) bűncselekménnyel okozott károk;
 r)  arra a kárra, amely a károkozó és a károsult közötti jogviszony-

ra irányadó szabályok szerint elévült;
 s)  arra a kárra, amely az állam ellen is érvényesíthető, illetve 

jogszabály vagy más biztosítási szerződés alapján megtérül;
 t)  a kötelező felelősségbiztosítás (pl. kötelező gépjármű-felelős-

ségbiztosítás) hatálya alá eső károk;
 u)  a sínpályához kötött, a vízi vagy a légi közlekedési eszközökkel, 

ilyen tevékenység folytatásával, illetve annak irányításával 
összefüggésben okozott károk;

 v)  a személyi sérüléses kárt szenvedett természetes személy káro-
sult kivételével az elmaradt hasznot, valamint a biztosítási 
eseménnyel összefüggésben – termeléskiesés, egyéb üzemszü-
neti veszteség, illetve többletköltség, vagy más ok miatt – bekö-
vetkezett következményi károkat.

14.2.  Az UNION-Business Class Általános, a Különös, illetve a Kiegészítő 
Feltételek, illetve a biztosítási szerződés további kizárásokat tartal-
mazhatnak.

15.  Egyéb rendelkezések
15.1.  A felek a jelen feltételek alapján létrejövő szerződésekkel össze-

függésben tett nyilatkozatai írásbeli alakhoz kötöttek.
15.2.  A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a biztosított által 

szolgáltatott adatok helyességét bármikor ellenőrizni, vagy megbí-
zottai útján ellenőriztetni.

15.3.  A Ptk. főszabályától eltérően a jelen feltételek alapján létrejött 
biztosítási szerződésekből származó igények egy év alatt évülnek 
el. Ha a fedezetbe vont kárfelelősség körében a biztosított és a 
károsult jogviszonya tekintetében vagy egyebekben jogszabály az 
igényérvényesítésre ennél rövidebb elévülési időt állapít meg, az 
elévülésre a jogszabály rendelkezései irányadóak.

16.  Jogorvoslatok
16.1.  Panaszok bejelentése, jogorvoslat
  A biztosító működésével vagy szolgáltatásának teljesítésével kap-

csolatos panaszokat:
 a)  írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni:
  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  (1380 Budapest, Pf. 1076.; tel. szám: (+36-1) 486-4343)
 b) személyesen az alábbi címen lehet megtenni:
  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  (1134 Budapest, Váci út 33.)
  Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a biztosító a 

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 
a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, 
telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak – indokolás-
sal ellátott álláspontjának megküldésével egyidejűleg – megküldi.

  A biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott 
álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az 
ügyfélnek.

16.2.  A biztosító felügyeleti szerve:
 Magyar Nemzeti Bank
 (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9; 
 központi telefonszáma: (+36-1) 428-2600)
16.3. Jogok érvényesítésének egyéb fórumai
  Amennyiben a szerződő illetve biztosított a biztosítóhoz benyújtott 

panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a polgári perrendtar-
tás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

17. A biztosító főbb adatai 
 Cégnév: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
 Székhely: H-1082 Budapest, Baross u. 1.
  A biztosító a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041566

18.  Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól
  Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési 

Feltételei az alábbi pontokon lényegesen eltér a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseitől:

 –  Amennyiben a szerződő, illetve a biztosított a biztosítási díjat 
az esedékességtől számított 60 napon belül nem egyenlíti ki, 
halasztást nem kapott, és a biztosító a díjat bírósági úton nem 

vagy balesetvédelmi előírások súlyos és/vagy folyamatos, illetve 
rendszeres megsértésével összefüggésben következett be;

 c)  ha a kárért felelős személy a kárt jogszabályban vagy egyéb köte-
lező rendelkezésben előírt hatósági engedély nélkül, illetve az 
abban írt feltételek hiányában, továbbá hatáskörének, feladatkö-
rének vagy az engedélyben írtak túllépésével végzett tevékenysége 
során okozta;

 d)  ha jogszabályban vagy egyéb kötelező rendelkezésben megkí-
vánt személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában folytatta tevé-
kenységét, és ez a tény a károkozásban közrehatott;

 e)  ha a kárért felelős személy a kárt a foglalkozás szabályainak 
súlyos megsértésével okozta;

 f)  ha a kárért felelős személy a kárt ittas vagy bódító-, illetve 
kábítószer hatása alatt lévő állapotban okozta;

 g)  ha a kárért felelős személy ugyanazon vagy hasonló körülmények 
között, illetve okból ismételten okozott kárt, és a tudomására 
jutott korábbi károkozást követően a kármegelőzés körében teen-
dő kellő és általában elvárható intézkedéseket elmulasztotta;

 h)  az UNION-Business Class Általános, Különös, illetve a Kie gé-
szítő Feltételekben, valamint a biztosítási szerződésben meg-
határozott esetekben.

 
14.  Kizárások
14.1.  A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi károkra, illetve az 

azokkal összefüggésben felmerülő kárigényekre még abban az 
esetben sem, ha ezek bármelyikével összefüggésben biztosítási 
esemény következett is be:

 a)  hadüzenettől függetlenül háborúval, invázióval, külső hatalom 
cselekedeteivel, ellenségeskedéssel, polgárháborúval, harci 
vagy háborús cselekmények bármelyik fajtájával, továbbá kato-
nai vagy polgári hatóságok rendelkezéseivel (birtokfosztás, 
elkobzás, rekvirálás, katonai célú igénybevétel) összefüggésben 
bekövetkezett károk;

 b)  forradalmi, ellenforradalmi cselekményekkel, felkeléssel, láza-
dással, zavargással, zendüléssel, fosztogatással, szeparatista 
cselekménnyel, sztrájkkal (akár bejelentett, akár bejelentés 
nélküli), munkahelyi rendzavarással vagy elbocsátott munkások 
rendzavarásával, politikai szervezetek megmozdulásaival, 
továbbá ostrom- vagy rendkívüli állapottal, statáriummal össze-
függésben bekövetkezett károk;

 c)  nukleáris reakcióval, hasadással, robbanással, fúzióval, vala-
mint radioaktív izotópok sugárzásával összefüggésben bekövet-
kezett károk, ionizáló vagy lézersugárzás által okozott károk, 
továbbá gyorsító-berendezések által okozott károk;

 d)  egyén vagy csoport által elkövetett terrorakciókkal (ideértve a 
biológiai, illetve a vegyi eszközökkel, valamint robbanóanyagok-
kal vagy eszközökkel, rakétákkal, gránátokkal, bombákkal 
elkövetett cselekményeket is) összefüggésben bekövetkezett 
károk, függetlenül attól, hogy az politikai, vallási, gazdasági 
vagy egyéb indíttatású, illetve a magán- vagy a köztulajdon 
ellen irányul;

 e)  robbanóanyagok tárolása vagy felhasználása során bekövetke-
zett károk;

 f)  vérrel, vérkészítményekkel, illetve vérbankok és véradományozó 
intézmények tevékenységével összefüggésben bekövetkezett 
károk;

 g)  genetikailag módosított szervekkel, szervezetekkel összefüg-
gésben bekövetkezett károk;

 h)  mágneses, illetve elektromágneses sugárzással, hullámokkal, 
mezőkkel, illetve erőkkel, azok előállításával, elosztásával, 
továbbításával, fenntartásával vagy használatával összefüggés-
ben bekövetkezett károk;

 i)  szoftverek, hardverek, egyéb informatikai eszközök, chipek, 
processzorok vagy integrált áramkörök, illetve más hasonló 
eszközök hibáival (ideértve a programozás hibáját is), meghibá-
sodásaival, működésképtelenségével vagy működésének elég-
telenségével összefüggésben bekövetkezett károk, ideértve az 
adatvesztést, az adatok megváltozását vagy szerkezeti módosu-
lását, továbbá a hibás, illetve téves dátumfelismeréssel, vagy a 
dátum-felismerési képesség hibájával, illetve hiányával össze-
függésben bekövetkezett károkat is;

 j)  lassú, folyamatos állagromlással, illetve zajjal, rázkódással, 
szaggal, füsttel, kormozódással, korrózióval, gőzzel vagy egyéb 
hasonló hatásokkal összefüggésben bekövetkezett károk;

 k)  közvetett vagy közvetlen módon azbeszt miatt, azbeszttel vagy 
olyan anyaggal összefüggésben keletkezett, amely azbesztet 
tartalmazott, annak bármely formájában vagy bármilyen 
mennyi ségben;

 l)  szerzői jogi, szabadalmi, illetve védjegyoltalmi jogsértések, 
illetve az ezekkel összefüggésben vagy következtében felmerült 
károk;



érvényesíti, a biztosító a kockázatot az esedékességtől számí-
tott 60 napig viseli, ez alatt az idő alatt a biztosított (szerződő) 
az elmulasztott időszakos díjat pótolhatja. Ha ez nem történik 
meg, a biztosítás a felek minden külön intézkedése nélkül a 
60. nap elteltével megszűnik (8.4. pont).

–  Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerző-
dés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos
időtartamra marad fenn. A szerződés megszűnésének nem
előfeltétele, hogy a biztosító írásban felhívja a szerződőt a
befizetés kiegészítésére (8.6. pont).

–  A fedezet (limit) feltöltésére csak a felek közös, írásbeli megál-
lapodása esetén van lehetőség (9.1. pont).

–  A biztosító a késedelmi kamatot kizárólag a biztosítási összeg
keretein belül téríti meg (12.1. e) pont).

–  A biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben a
károsult által a biztosított ellen indított peres eljárás költségeit,
ezen belül a pertárgy értéke, de maximum a káreseményenkénti
biztosítási összeg (limit) 10%-a, de maximum 500 000 Ft
szublimit erejéig a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd – más-
honnan meg nem térülő – igazolt munkadíját és készkiadásait,
illetve a jogi védekezés egyéb költségeit, feltéve, hogy a biztosító
– függetlenül tényleges perbeli részvételétől – a perről még az
elsőfokú ítélet meghozatala előtt olyan időben értesült, amely
lehetővé tette számára az érdemben történő perbeli részvételt. E
biztosítási fedezet annyiban áll fenn az ésszerű, indokolt és
gazdaságos költségek tekintetében, amennyiben azok a biztosí-
tási szerződés fedezete alá tartozó, kizáró rendelkezés hatálya
alá nem eső és a biztosító részére szerződésszerűen bejelentett
biztosítási eseménnyel összefüggésben merültek fel. A biztosító
nem téríti meg ezeket a költségeket, ha a szerződő / biztosított
maga látja el a jogi védelmét (12.1. e) pont).

–  A biztosító nem köteles az eljárási költségek megelőlegezésére,
de a felek ettől eltérően is megállapodhatnak, a megállapodás
csak írásban érvényes (12.2. pont).

–  A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekből
származó igények egy év alatt évülnek el (15.3. pont).

19. Adatkezelés és biztosítási titok
 A biztosító ügyfelei személyes és biztosítási titoknak minősülő ada-
taira vonatkozó adatkezelési szabályokat a jelen feltételekhez csa-
tolt Adatkezelési tájékoztató c. dokumentum tartalmazza, mely a
www.union.hu weboldalon is elérhető.

20.  A fizetőképességgel és a pénzügyi helyzettel kapcsolatos jelentés
közzététele
 A biztosító a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről készült
jelentést 2017. évtől a törvényi rendelkezésnek megfelelő módon
és időben honlapján (www.union.hu) teszi közzé.

21. Biztosításközvetítőre vonatkozó rendelkezések
 A biztosításközvetítő nem jogosult az ügyféltől biztosítási díjat
átvenni, továbbá nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó
összeg kifizetésében közreműködni.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Ny.sz.: U52223/6Hatályos: 2018. május 25-től



A jelen Általános Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek rendelke-
zései irányadóak.

1. A	biztosítási	esemény
 A jelen Általános Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított által a biztosítási szerződésben meghatározott tevé-
kenységi körében eljárva okozott
–  személyi sérüléses, valamint
–  szerződésen kívül, harmadik személynek okozott dologi
kár miatti kártérítési kötelezettsége.
	A	jelen	Általános	Feltételek	alkalmazásában	nem	minősül	szerző-
désen	kívül,	harmadik	személynek	okozott	kárnak,	ha	azt	a	bizto-
sított	a	biztosított	tevékenységével	összefüggő	szerződés	teljesíté-
se,	illetve	szolgáltatás	nyújtása	során,	vagy	azzal	összefüggésben
a	 biztosított	 szerződéses	 partnerének,	 illetve	 a	 biztosított	 által
nyújtott	szolgáltatást	igénybe	vevőnek,	vagy	a	szerződés	teljesíté-
sével,	illetve	a	szolgáltatás	igénybevételével	összefüggésben	eljáró
személynek	vagy	szervezetnek	okozza.

2. Meghatározások
A jelen Általános Feltételek alkalmazásában
a)  személyi sérüléses kár: ha valaki meghal, testi sérülést vagy

egészségkárosodást szenved;
b)  dologi kár: valamely vagyontárgy sérülése, megsemmisülése

vagy használhatatlanná válása.

3. Kizárások
	Az	UNION-Business	Class	Felelősségbiztosítások	Szerződési	Fel-
té	teleiben	írtakon	túl	nem	téríti	meg	a	biztosító:
a) 	a	szavatossági	igényeket	és	az	azokkal	összefüggésben	felme-

rülő	károkat	és	költségeket,	ideértve	a	szerződésszegés	objektív
jogkövetkezményén	túli	kárfelelősségen	alapuló	igényeket	is;

b) 	azokat	 a	 károkat,	 amelyeket	 a	 biztosított	 olyan	 tevékenysége
körében	 kötött	 szerződés	 teljesítésével,	 illetve	 szolgáltatás
nyújtásával	összefüggésben	okozott,	amely	tevékenység	folyta-
tásához	jogszabályban	vagy	hatósági	határozatban	írt	engedély,
illetve	egyéb	előírás	teljesítése	szükséges,	és	a	biztosított	ilyen
engedéllyel	nem	rendelkezett,	illetve	nem	felelt	meg	a	vonat-
kozó	előírásoknak;

c) 	a	tisztítással	eltávolítható	szennyezési	károkat;
d) 	bármely	jogcímen	a	biztosított	birtokában,	rendelkezési	jogkör-

ében,	vagy	ellenőrzése,	felügyelete	alatt	lévő	idegen	tulajdonú
vagyontárgyakban	 bekövetkezett,	 valamint	 a	 letéti	 felelősségi
körébe	tartozó	károkat;

e) 	azon	vagyontárgyakban	bekövetkezett	károkat,	amelyek	a	szol-
gáltatás	tárgyát	képezik,	illetve	amelyekre	a	biztosított	szolgál-
tatása	irányul;

f) 	azon	 tevékenység	 gyakorlásával	 összefüggésben	 okozott	 káro-
kat	(szakmai	felelősségi	károkat),	amelynek	fedezetére	jogsza-
bály	felelősségbiztosítási	szerződés	megkötését	írja	elő;

g) 	az	államigazgatási	(közigazgatási),	 illetve	hatósági	jogkör	gya-
korlásával	összefüggésben	okozott	károkat;

h) 	az	építési-szerelési	tevékenységgel	összefüggésben	bekövetke-
zett	dologi	károkat,	ideértve	az	épületek,	építmények	repedése-
ivel	összefüggésben	bekövetkezett	károkat,	valamint	az	épület-
ben,	építményben	vibráció,	vagy	–	a	föld-,	illetve	egyéb	támaszt
is	ideértve	–	teherhordó	elem	eltávolítása,	meggyengítése	vagy
megépítésének	elmaradása	miatt	bekövetkezett	károkat;

i) 	a	fuvarozói,	illetve	szállítmányozói	tevékenységgel	összefüggés-
ben	bekövetkezett	dologi	károkat;

j) 	a	 vadgazdálkodással,	 illetve	 a	 mezőgazdasági,	 valamint	 az
állattartói,	 állattenyésztői	 tevékenységgel	 összefüggésben
bekövetkezett	károkat,	ideértve	a	taposással,	legeléssel	össze-
függésben	 bekövetkezett,	 vad-	 vagy	 haszonállat	 által	 okozott
károkat	is;

k) 	a	munkaviszonnyal,	munkavégzésre	irányuló	egyéb	jogviszony-
nyal,	 valamint	 egyéb	 szervezett	munkavégzéssel	 összefüggés-
ben	bekövetkezett	károkat;

l) 	a	termékekkel	okozott	károkat;
m) 	a	környezetszennyezéssel	összefüggésben	bekövetkezett	károkat;
n) 	a	bérlői,	illetve	bérbeadói	felelősség	körébe	tartozó	károkat;
	o) 	a	hulladékkal,	illetve	veszélyes	anyaggal	folytatott	tevékenység-

gel	összefüggésben	bekövetkezett	károkat;

p) 	gyógyszerrel,	 gyógyhatású	 készítménnyel,	 illetve	 az	 ezekkel
folytatott	tevékenységgel	összefüggésben	okozott	károkat;

q) 	a	targoncák,	anyagmozgató	és	emelőgépek	által	okozott	dologi
károkat;

r) 	gépjárművek,	 munkagépek	 által	 okozott,	 nem	 balesetszerűen
(előre	nem	látható,	hirtelen,	véletlen,	váratlan	módon)	bekövet-
kezett	 útrongálódási,	 illetve	 a	 mesterséges	 tereptárgyakban
okozott,	 valamint	 a	 talaj	 vagy	 növényi	 kultúrák	 letaposásával
összefüggésben	bekövetkezett	károkat;

s) 	a	vagyontárgyak	(ideértve	a	készpénzt,	az	értékpapírt,	az	éksze-
reket,	az	egyéb	értéktárgyakat	is)	elveszésével,	eltulajdonításá-
val,	illetve	egyéb	fellelhetetlenségével	összefüggésben	bekövet-
kezett	károkat;

t) 	a	 biztosított	 vezető	 tisztségviselői	 által	 ilyen	 minőségükben
okozott	károkat;

u) 	a	 biztosított	 teljesítési	 segédjének	 (pl.	 alvállalkozó)	 okozott,
illetve	annak	tevékenységére	visszavezethető	károkat;

v) 	kötbér,	 egyéb	 szerződést	biztosító	mellékkötelezettség,	 illetve
bírság	vagy	egyéb	büntetés	 jellegű	költség	 formájában	felme-
rült	károkat;

w) 	a	személyi	sérülésre,	illetve	dologi	kárra	nem	visszavezethető,
tisztán	pénzügyi	veszteség	formájában	felmerült	károkat.

4. A	biztosító	szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves limit erejéig téríti meg.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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Általános Biztosítási Feltételek

Felelõsségbiztosítás
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A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
1.1.  A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a

biztosítottnak a biztosítóval írásban közölt és általa a károkozást 
megelőzően fedezetbe vont tevékenységi körében foglalkoztatott 
munkavállalójának üzemi balesete miatt keletkező, a hatályos 
magyar munkajogi felelősségen alapuló kártérítési kötelezettsége. 

1.2.  A fedezet kiterjed a biztosítási esemény nyomán a társadalombiz-
tosítási szervek felé fennálló munkáltatói megtérítési kötelezett-
ségre is.

1.3.  A választott káreseményenkénti, illetve éves kombinált limiten 
belül a szerződésben megállapított káronkénti, illetve éves szubli-
mit erejéig a biztosítási fedezet kiterjed továbbá a munkavállalók 
munkahelyre szokásosan bevitt vagyontárgyaiban bekövetkezett 
dologi kár miatt bekövetkezett, a hatályos magyar munkajogi fele-
lősségen alapuló munkáltatói kártérítési kötelezettségekre is.

2. Meghatározások
A jelen Különös Feltételek alkalmazásában:

2.1.  Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely kizárólag a 
sérült ittassága, a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély 
nélkül végzett munka; engedély nélküli járműhasználat; munkahe-
lyi rendbontás miatt következett be, valamint amely a munkavál-
lalót a munkába menet, illetve onnan jövet éri (az ún. úti baleset), 
az útvonalválasztástól, illetve az utazás megszakításától függetle-
nül, kivéve, ha az utazás a munkáltató saját tulajdonában lévő, 
vagy általa üzemeltetett gépjárművel történt.

2.2.  Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, 
amely a sérült akaratától függetlenül, előre nem látható, hirtelen, 
véletlen, váratlan módon következik be, és testi sérülést, egész-
ségkárosodást vagy halált okoz.

2.3.  Munkavállaló: a biztosítottal a károkozás időpontjában közöttük 
fennálló írásbeli szerződés rendelkezései szerint munkaviszony-
ban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban, vagy 
szövetkezeti tagsági viszonyban álló természetes személy, vagy a 
biztosított által munkaerő-kölcsönzés alapján foglalkoztatott ter-
mészetes személy. 

3. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, valamint az UNION-Business Class Általános
Felelősségbiztosítás Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a
biztosító:
a)  a foglalkozási megbetegedésből eredő károkat;
b)  foglalkozási megbetegedésnek nem minősülő, de munkahelyi,

munkaköri ártalom miatt bekövetkező károkat;
c)  azokat a károkat, amely a biztosítottat jogszabály alapján ter-

helő, a káreseménnyel összefüggő tájékoztatási, figyelem-,
illetve a kárigény előterjesztésére vonatkozó felhívási vagy
egyéb együttműködési kötelezettsége elmulasztásával össze-
függésben következtek be;

d)  a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban bekövetkezett
károkat;

e) a gépjárművekben bekövetkezett károkat.

4. A kárbejelentés és a kárrendezési eljárás szabályai
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben írtakon túl a biztosított köteles a biztosító részére a
kárbejelentés mellékleteként megküldeni a munkabaleseti jegyző-
könyvet, valamint – a kézhezvételt követően haladéktalanul – a
munkaügyi felügyelőség határozatát és a társadalombiztosítás
megtérítési igényéről szóló fizetési meghagyást, munkaerő-köl-
csönzés esetén pedig a kölcsönzésre vonatkozó iratokat is.

5. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

6. A biztosító visszakövetelési joga
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési

Felté teleiben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károko-
zásnak minősül, és a biztosító a kifizetett kártérítési összeg meg-
térítését követelheti a biztosítottól, ha
a)  a jogszabályban előírt munkavédelmi üzembe helyezést, az

időszakos vagy a soron kívüli biztonsági felülvizsgálatot, illetve
a kockázatértékelést elmulasztotta;

b)  az üzemi baleset ismételten, ugyanazon munkavédelmi szabály
be nem tartása miatt következett be;

c)  az üzemi baleset bekövetkeztének veszélyére a biztosított
figyelmét korábban felhívták, és a baleset a szükséges intézke-
dés hiányában következett be;

d)  hatósági vagy bírósági határozat megállapítása szerint az üzemi
baleset a munkavédelmi szabályok súlyos megsértése miatt
következett be;

e)  a munkaügyi felügyelőség a biztosítottat a kárral összefüggés-
ben munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt munkavé-
delmi bírsággal sújtotta.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított biztosítási szerződésben meghatározott tevékenységi
körében kötött szerződés teljesítése, illetve szolgáltatás nyújtása
során vagy azzal összefüggésben a biztosított szerződéses partne-
rének, vagy a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő-
nek, vagy a szerződés teljesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe-
vételével összefüggésben eljáró személynek vagy szervezetnek
okozott dologi kár miatti kártérítési kötelezettsége.

2. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, valamint az UNION-Business Class Általános
Felelősségbiztosítás Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a
biztosító:
a)  a szavatossági igényeket és az azokkal összefüggésben felme-

rült költségeket, valamint a késedelemmel, illetve a nemtelje-
sítéssel összefüggésben felmerült károkat és költségeket;

b) a gépjárművekben bekövetkezett károkat;
c)  a munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-

nyal, valamint egyéb szervezett munkavégzéssel összefüggés-
ben bekövetkezett károkat;

d) a termékekkel okozott károkat;
e)  a környezetszennyezéssel összefüggésben bekövetkezett károkat;
f) a bérlői, illetve bérbeadói felelősség körébe tartozó károkat.

3. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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A jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek és 
az UNION-Business Class Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Különös 
Biztosítási Feltételeinek rendelkezései irányadóak.

1. �A�szolgáltatói� felelősségbiztosítási� fedezet�–�az�UNION-Business�
Class� Felelősségbiztosítások� Általános� Biztosítási� Feltételek� 3.e)�
pontjában,�valamint�e�körben�(a�letéti�felelősséget�ide�nem�értve)�
a�3.d)�pontjában�írt�kizáró�rendelkezések�feloldása,�de�egyéb�ren-
delkezései� változatlan� alkalmazása� mellett� –� a� szerződésben� írt�
limit�erejéig�kiterjed�azokban�a�dolgokban�keletkezett�károkra�is,�
amelyek�a�szolgáltatás�tárgyát�képezik,�illetve�amelyekre�a�biztosí-
tott�szolgáltatása�irányul.

2.� �Nem�terjed�ki�a�biztosítási�fedezet:�
� a)� �az�olyan�vagyontárgyak�káraira,�melyek�a�szolgáltatás�megkez-

désekor� már� sérültek,� hibásak,� elhasználódottak� voltak,� vagy�
egyéb�okból�cserére�szorultak,

� b)� �az�esztétikai�károkra,
� c)� �a� szolgáltatás� korszerűtlenségével� összefüggő� kártérítési� igé-

nyekre.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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A jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek és 
az UNION-Business Class Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Különös Biz-
to sítási Feltételeinek rendelkezései irányadóak.

1.  Az általános és a szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet a vonat-
kozó feltételek változatlan alkalmazása mellett kiterjed a biztosí-
tott alvállalkozóira is, amennyiben a kárt a biztosított alvállalkozó-
jaként eljárva, ebbéli minőségükben okozták.

�A� jelen�felelősségbiztosítási� fedezet�annyiban�áll� fenn,�amennyi-
ben�a�kár�más�biztosítási�fedezet�(elsődleges�fedezet)�alapján�nem�
térül�meg.�A�jelen�felelősségbiztosítás�elsődleges�fedezet�fennállta�
esetén� a� kárra� csak� annyiban� nyújt� fedezetet,� amennyiben� az�
elsődleges� fedezet� a� biztosítási� esemény�bekövetkezte� előtt� bár-
mely�okból�megszűnt,�vagy�a�biztosítási�feltételek�eltérő�rendelke-
zése� miatt� az� elsődleges� fedezet� alapján� szolgáltatás� nyújtására�
nem�kerül�sor,�vagy�a�limit�alacsonyabb�volta�miatt�az�elsődleges�
fedezet�alapján�nyújtott�szolgáltatás�részleges.

 A biztosító által nyújtott alvállalkozói fedezet nem szélesebb, mint
a vonatkozó feltételek alapján a biztosított számára nyújtott fedezet.

2.  A�biztosító�a�károkat�a�szerződő�által�választott�káreseményenkén-
ti,�illetve�éves�kombinált�limiten�belül,�a�szerződésben�megállapí-
tott�káronkénti,�illetve�éves�szublimit�erejéig�téríti�meg.

3.� �Nem�terjed�ki�a�fedezet�ezen�alvállalkozók�további�alvállalkozóira,�
valamint�a�biztosítottak�egymásnak�okozott�káraira.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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Szolgáltatói�felelősségbiztosítási�fedezet�kiterjesztése�az�alvállalkozókra



A jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek és 
az UNION-Business Class Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Különös 
Biztosítási Feltételeinek rendelkezései irányadóak.

1.  A szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet az Általános Felelős-
ségbiztosítás Feltételei 3.h) pontban írt kizáró rendelkezés első
fordulatának feloldása, de valamennyi egyéb rendelkezése – így a
repedéskárokra, valamint a vibrációra, vagy teherhordó elem eltá-
volítására stb. vonatkozó kizárás – változatlan alkalmazása mellett
kiterjed a biztosított által folytatott építési-szerelési tevékenység-
gel okozott dologi károkra.

2. 	A	biztosító	a	károkat	a	szerződő	által	választott	káreseményenkén-
ti,	illetve	éves	kombinált	limiten	belül,	a	szerződésben	megállapí-
tott	káronkénti,	illetve	éves	szublimit	erejéig	téríti	meg.

	E	 felelősségbiztosítási	 fedezet	 annyiban	 áll	 fenn,	 amennyiben	 a
kár	más	biztosítási	fedezet	(elsődleges	fedezet)	alapján	nem	térül
meg.	A	jelen	felelősségbiztosítás	elsődleges	fedezet	fennállta	ese-
tén	a	kárra	csak	annyiban	nyújt	fedezetet,	amennyiben	az	elsődle-
ges	fedezet	a	biztosítási	esemény	bekövetkezte	előtt	bármely	okból
megszűnt,	vagy	a	biztosítási	feltételek	eltérő	rendelkezése	miatt	az
elsődleges	fedezet	alapján	szolgáltatás	nyújtására	nem	kerül	sor,
vagy	a	limit	alacsonyabb	volta	miatt	az	elsődleges	fedezet	alapján
nyújtott	szolgáltatás	részleges.

	A	környező	tulajdonban,	ingatlanokban	vagy	épületekben	keletke-
zett	felelősségi	károkért	a	biztosító	csak	akkor	fizet	kártérítést,	ha
azok	az	épületek	teljes	vagy	részleges	leomlásához	vezetnek,	és	ha
azok	az	építési/szerelési	munkák	megkezdése	előtt	bizonyíthatóan
rendeltetésszerű	 állapotban	 voltak,	 és	 a	 szükséges	 biztonsági
intézkedéseket	megtették.
	A	fedezet	érvényességének	feltétele:	a	biztosított	köteles	az	építési/
szerelési	munkák	megkezdése	előtt	saját	költségére	az	építmények
állapotáról	jegyzőkönyvet	felvenni	és	azt	átadni	a	biztosítónak.

3. 	A	biztosító	nem	nyújt	kártérítést:
– 	az	 olyan	 károkért,	 melyek	 az	 építési	 munkák	 természetének

vagy	a	kivitelezés	módjának	figyelembevételére	előre	láthatóak,
– 	olyan	sérülésekért,	amelyek	sem	a	biztosított	tulajdon,	ingatla-

nok	vagy	épületek	állékonyságát	nem	károsítják,	sem	használói
biztonságát	nem	veszélyeztetik,

– 	olyan	kármegelőzési	vagy	kárenyhítési	költségekért,	amelyek	a
biztosítási	idő	tartama	alatt	szükségessé	válnak.

	A	biztosító	nem	téríti	meg	azokat	a	károkat,	amelyek	az	alábbiak	
miatt	merültek	fel:
a) 	a	cölöpök	vagy	a	támfal	elemeinek	pótlása	vagy	helyreállítása,

ha	azok
–		az	építkezés	során	nem	megfelelő	helyre	kerültek,	nem	meg-

felelően	illesztették	őket,	vagy	beragadtak,
–		a	cölöpverés	 vagy	a	kihúzás	közben	elvesztek,	ottmaradtak,

illetőleg	egyéb	módon	károsodtak,	vagy
–		a	beragadt	vagy	sérült	cölöpverő	berendezés,	illetőleg	bélés-

lemezek	miatt	sérültek	meg;
b) 	a	szétesett	vagy	szétcsúszott	szádpallók	helyreállítása;
c) 	bármiféle	anyag	ki-	 vagy	beszivárgása	miatt	szükségessé	váló

helyreállítás;
d) 	az	üregek	kitöltése	vagy	a	bentonitveszteség	pótlása;
e) 	az	alapozás	vagy	a	támfal	elemei	nem	felelnek	meg	a	terhelési

próbán,	 illetőleg	a	teherviselő	képességük	egyébként	 is	elma-
rad	a	tervezettől;

f) 	a	profilok	és	térbeli	formák	helyreállítása.

A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki	az	alábbi	tevékenységekre:
1. bontási	munka,
2. gépi	földmunka,
3. 	tetőcsere,	 tetőjavítás,	 a	 héjazat	 megbontásával	 járó	 munka,

tetőtér-beépítés,
4. ún.	foghíjbeépítés,
5. 	mélyépítési	 tevékenység,	 illetve	 a	 vonalas	 létesítményeken

végzett	munkák,

6. 	az	 egyszerű	bejelentéshez	 kötött	 építési	 tevékenységhez	 kap-
csolódó	fővállalkozói	kivitelezői	tevékenységre.

 A kiegészítő biztosítás önrésze káreseményenként a kár 10%-a, de 
minimum 100 000 Ft.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Ny.sz.: U52225Hatályos: 2017. április 10-től

UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek

Szolgáltatói	felelősségbiztosítási	fedezet	kiterjesztése	építési-szerelési	tevékenységre



Ny.sz.: U52216/2Hatályos: 2017. április 10-től 

A jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen Kiegészítő Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében 
az UNION-Business Class Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Különös 
Feltételeinek rendelkezései az irányadóak.

1.  A felek jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött, és a biztosí-
tási szerződésben rögzített megállapodása esetén az UNION-
Business Class szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezete kiterjed
az idegen gépjárműre, illetve gépjárműről történő le- és felrakodás
során a gépjárműben okozott károkra, abban az esetben is, ha a
rakodás daruval, illetve targoncával történt.

2.  A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményen-
kénti, illetve éves kombinált limiten belül, a szerződésben megál-
lapított káronkénti, illetve éves szublimit erejéig téríti meg.

UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt.

UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek

Szolgáltatói felelõsségbiztosítási fedezet kiterjesztése idegen jármû rakodására



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. 	A	biztosítási	esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
gépjárműszervizt üzemeltető biztosított kártérítési kötelezettségé-
nek keletkezése, amely olyan töréskár miatt következett be, amely
egy általa szerelésre, javításra, illetve felülvizsgálatra, átvizsgálás-
ra igazoltan és dokumentált műszaki állapotban átvett idegen
tulajdonú gépjárműben:
a)  a biztosított biztosítási szerződésben feltüntetett telephelyén,

a jármű szakszerű és indokolt mozgatása során, azzal összefüg-
gésben, illetve

b)  a biztosított biztosítási szerződésben feltüntetett telephelyén a
javítási, szerelési, felülvizsgálati tevékenység folytatása során,
az alkalmazott műszerek, szerszámok, gépek üzemeltetésével
összefüggésben, illetve

c)  a próbaút során, azzal összefüggésben
következett be.

2. Meghatározások
A jelen Különös Feltételek alkalmazásában

2.1.  javítás, szervizelés, illetve felülvizsgálat, átvizsgálás: a gépjármű 
ápolása, olaj-, hűtő- és fékfolyadék-szintjének ellenőrzése és cseré-
je, kenés, zsírozás, általános állapotfelmérés, a gépjármű időszakos 
műszaki és környezetvédelmi felülvizsgálata, a gépjármű diagnosz-
tikai ellenőrzése és beszabályozása, a gépjármű javítása, a gépjármű 
fődarabjainak, illetve részegységeinek cseréje, javítása, felújítása, a 
gépjármű fényezése, továbbá a gépjármű villamossági szerelése;

2.2.  próbaút: a gépjárműnek az üzletmenetben szokásos módon, kizá-
rólag a gépjármű menettulajdonságainak, illetve menet közbeni 
működése megfigyelésének céljából a telephelyen kívül, a szerviz 
telephelye szerinti település határától számított maximum 5 km 
sugarú körzetben, indokolt időtartamú, aszfalt burkolatú közúton, 
a biztosított alkalmazottja által történő vezetése; 

2.3.  töréskár: a gépjárműben bekövetkező, kívülről ható, baleseti jelle-
gű, véletlen, váratlan, hirtelen fellépő erőhatás által okozott mara-
dandó alakváltozás, illetve egyéb sérülés, ide nem értve a szándé-
kos rongálást, illetve azt a kárt, amely valamely természeti erő 
hatásával összefüggésben következett be;

2.4.  idegen tulajdonú jármű: amely nem a biztosított, annak képviselő-
je, törvényes képviselője, alkalmazottja, alvállalkozója, tulajdono-
sa, illetve üzlettársa, vagy a biztosított tulajdonában lévő jogalany 
tulajdonában áll. 

3. Kizárások
	Az	UNION-Business	Class	Felelősségbiztosítások	Szerződési	Fel-
té	te	leiben,	valamint	az	UNION-Business	Class	Általános	Fe	le	lős-
ségbiztosítás	Feltételeiben	írtakon	túl	nem	téríti	meg	a	biztosító:
a) 	a	szavatossági	igényeket	és	az	azokkal	összefüggésben	felme-

rült	költségeket,	valamint	a	késedelemmel,	illetve	a	nem-telje-
sítéssel	összefüggésben	felmerült	károkat	és	költségeket,

b) 	az	esztétikai,	illetve	korszerűségi	hibákból	eredő	károkat,
c) 	a	próbaút	indokolatlan	megszakítása	során	bekövetkezett	károkat,
d) 	a	 nem	 baleseti	 eredetű,	 műszaki,	 vagy	 anyaghiba,	 illetve

anyag	fáradás	 miatt	 bekövetkező,	 vagy	 ezekre	 visszavezethető
károkat,

e) 	a	munkaviszonnyal,	munkavégzésre	irányuló	egyéb	jogviszony-
nyal,	 valamint	 egyéb	 szervezett	munkavégzéssel	 összefüggés-
ben	bekövetkezett	károkat,

f) 	a	termékekkel	okozott	károkat,
g) 	a	környezetszennyezéssel	összefüggésben	bekövetkezett	károkat,
h) 	a	gépjármű	kézi	vagy	gépi	mosásával	összefüggésben	bekövet-

kezett	károkat,
i) 	a	gépjármű	átalakításával	összefüggésben	bekövetkezett	károkat,
j) 	a	 próbaút	 esetét,	 ide	nem	értve	 a	 javításra,	 szervizelésre	 vagy

felülvizsgálatra	előjegyzett	gépjárműnek	a	biztosított	telephelyé-
re,	vagy	onnan	történő	elszállítása	során	bekövetkező	károkat,

k) 	a	 javításra,	 szervizelésre	 vagy	 felülvizsgálatra	 átvett	 járművek
tárolása	és	őrzése	közben	bekövetkező	károkat,	kivéve	azokat
az	eseteket,	amikor	a	tárolási	vagy	őrzési	tevékenység	a	javítási
szolgáltatás	tényleges	elvégzése	érdekében	történt,

l) 	a	gépjármű	olyan	szerkezet	részeinek	kárait,	amelyek	már	akkor
sérültek	vagy	hibásak	voltak,	vagy	egyéb	okból	cserére	szorul-
tak,	amikor	a	gépjárművet	a	biztosított	átvette.

4. A	kárrendezés	szabályai
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben írtakon túl a kárrendezési eljárás során csatolni kell
a gépjármű átvételkori általános és műszaki állapotát dokumentá-
ló iratokat, valamint a vonatkozó Eurotax, illetve az Audatex kalku-
lációt is.

5. 	A	biztosító	szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.
 A biztosító szolgáltatásának alapja a vonatkozó Eurotax, illetve
Audatex kalkuláció.
 A biztosító a helyreállítás anyagköltségeiből – a jármű, illetve az
alkatrész korának, illetve avultságának megfelelően – értékemelke-
dést von le. Ha a sérült alkatrész, illetve tartozék javítható, de azt
a helyreállítás során újjal pótolták, a biztosító az ebből eredő
többletköltséget nem viseli.
 A biztosító kizárólag a káresemény folytán sérült felületek fénye-
zésének költségét téríti meg. A karosszéria teljes fényezésének
költségét csak abban az esetben, amennyiben a sérült rész a jármű
külső fényezett felületének több mint 60%-a.
 Amennyiben a károsodott gépjármű casco biztosítással rendelke-
zik, és a vagyonbiztosító a casco biztosítás alapján az előzőekben
írt káreseménnyel összefüggésben szolgáltatást teljesít, a jelen
Különös Feltételek csak a casco biztosítás alapján a gépjármű
tulajdonosát terhelő önrészre nyújt fedezetet.

6. Mentesülés
	Az	 UNION-Business	 Class	 Felelősségbiztosítások	 Szerződési
Feltételeiben	írtakon	túl	súlyosan	gondatlan	a	biztosított	magatar-
tása	és	a	biztosító	mentesül	szolgáltatási	kötelezettsége	alól:
a) 	ha	 a	 biztosított,	 illetve	 akiért	 a	 biztosított	 jogszabály	 alapján

felelősséggel	tartozik	a		gépjárművet	érvényes	jogosítvány	nél-
kül,	 vagy	 járművezetéstől	 eltiltás	 hatálya	 alatt,	 illetve	 ittas
állapotban,	vagy	kábító,	illetve	egyéb,	bódulatkeltésre	alkalmas
szer	hatása	alatt	vezette,	és	a	kár	ennek	során	következett	be,

b) 	ha	a	a	biztosított,	illetve	akiért	a	biztosított	jogszabály	alapján
felelősséggel	tartozik	a	KRESZ	előírásait	megsértette,	és	a	kár
ezzel	összefüggésben	következett	be,

c) 	ha	a	a	biztosított,	illetve	akiért	a	biztosított	jogszabály	alapján
felelősséggel	tartozik	a	járművel	a	telephelyen	belül	30	km/h-t
meghaladó	 sebességgel	 közlekedett,	 és	 a	 kár	 ezzel	 összefüg-
gésben	következett	be,

d) 	ha	a	kár	olyan	jármű	vezetése	során	következett	be,	amely	jár-
műkategóriára	 a	biztosított,	 illetve	 akiért	 a	biztosított	 jogsza-
bály	 alapján	 felelősséggel	 tartozik	 és	 nem	 rendelkezett	 érvé-
nyes	vezetői	engedéllyel,

e) 	ha	 a	 biztosított,	 illetve	 akiért	 a	 biztosított	 jogszabály	 alapján
felelősséggel	tartozik	a	gépjárművet	a	járművezetői	engedélyé-
ben	vagy	a	forgalmi	engedélyben	írt	korlátozások,	illetve	előírá-
sok	be	nem	tartása	mellett	vezette,	és	a	kár	ennek	során	kö	vet-
ke	zett	be,

f) 	ha	 a	 biztosított,	 illetve	 akiért	 a	 biztosított	 jogszabály	 alapján
felelősséggel	tartozik	a	kárt	bűncselekmény	elkövetésével	össze-
függésben	okozta.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Gépjármûszerviz	üzemeltetõi	felelõsségbiztosítás

Ny.sz.: U52217/1Hatályos: 2014. március 15-től



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény az a
a)  dologi kár, amely a vendég által a szállodai szobában, illetve a

biztosított által erre kijelölt és lezárt, vagy egyéb módon őrzött
helyen elhelyezett, vagy az átvételére általa jogosultnak tartha-
tott személy részére átadott vagyontárgyában következett be és
amelyért a szerződésben megnevezett kockázatviselési helyen
szállodai szolgáltatói és ehhez kapcsolódó tevékenységet
végző, az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező biztosított a
Ptk. 6:369.§-a alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik,

b)  személyi sérüléses, illetve dologi kár, amely a biztosított szál-
lodai szolgáltatói, illetve ahhoz kapcsolódó, általa nyújtott
fodrászati, kozmetikai, uszodai (szauna, wellness, fitnesz),
sportpálya (játszótér), gyermek-felügyeleti, éttermi (söröző,
bár), mosodai (tisztító) szolgáltatás valamelyikének vendégek
általi igénybevétele során következett be, amelyért a szerződés-
ben megnevezett kockázatviselési helyen szállodai szolgáltatói
és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző, az erre vonatkozó
engedéllyel rendelkező biztosított a hatályos magyar jogszabá-
lyok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik.

2. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, valamint az UNION-Business Class Általános
Felelősségbiztosítás Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a
biztosító:
a)  az ékszerekben, értéktárgyakban, értékpapírokban, illetve kész-

pénzben bekövetkezett károkat, kivéve az elismervény ellenében
átvett és a szálloda széfjében elhelyezett vagyontárgyak kárait,

b)  a gépjárműben, annak pótkocsijában, illetve utánfutójában,
vagy az ezekben elhelyezett vagyontárgyban bekövetkezett kárt,

c)  a nem személyi sérüléses kár kapcsán felmerült nem vagyoni
károkat,

d)  egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben bekö-
vetkezett károkat,

e)  azokat a károkat, amelyek a vagyontárgy szerződésszerű őrzése
során elhasználódás, kopás, szennyeződés vagy más hasonló
formában következtek be,

f)  azokat a károkat, amelyek a vagyontárgy kezelésével összefüg-
gésben következtek be, függetlenül attól, hogy a kezelést kikö-
tötték, vagy azt a letétbe helyezett vagyontárgy természete
szükségessé tette,

g)  a mosodába/tisztítóba beadott ruhákban felejtett tárgyak kárait,
h)  az élő állatokban bekövetkezett károkat és az azzal összefüggő

egyéb igényeket,
i)  szalmonella, madárinfluenza, szivacsos agyvelőgyulladás bár-

mely fajtájával, valamint a genetikailag módosított élelmisze-
rekkel, illetve italárukkal okozott károkat.

3. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító az 1. a) pontban írt károkat a szerződő által választott
káreseményenkénti, illetve éves kombinált limiten belül, a szerző-
désben megállapított káreseményenkénti, illetve éves szublimit
erejéig téríti meg.
 A biztosító az 1. b) pontban írt károkat a szerződő által választott
káreseményenkénti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

4. Mentesülés
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben írtakon túl súlyosan gondatlan a biztosított magatar-
tása és a biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a
biztosított a kárt okozó élelmiszer (alapanyag), illetve italáru
származási helyét, illetve beszerzési forrását nem tudja hitelt
érdemlően igazolni, illetve a beszerzés, a tárolás, a kezelés, illetve
a feldolgozás során nem tartotta be a vonatkozó élelmiszerbizton-
sági előírásokat.
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UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek

Szállodai szolgáltatók felelõsségbiztosítása



A jelen feltétel alapján létrejött biztosítási szerződésekre a jelen feltétel-
ben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-Business Class 
Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, az UNION-Business 
Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek és az UNION-Business 
Class Szállodai Szolgáltatók Felelősségbiztosítása Különös Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
 A jelen Kiegészítő Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény
az a dologi kár, amely a szállóvendégek a szálloda e célra kijelölt,
lezárt, körülkerített és 24 órás őrzéssel ellátott parkolójában elhe-
lyezett, lezárt járművekben, azok pótkocsijában, illetve utánfutójá-
ban, valamint az azon elhelyezett vízi járművében következett be,
ideértve a szálloda erre kijelölt alkalmazottja által a jármű parko-
lóba történő elhelyezése során okozott töréskárokat, illetve a gép-
jármű feltöréses lopás, valamint rablás útján történő eltulajdonítá-
sát is, továbbá a jármű lopáskárát, amennyiben a tettes (tettesek)
a jármű kulcsát a járműtől elkülönített, elzárt és 24 órás őrzéssel
biztosított helyiségből betöréses lopás vagy rablás útján szerezte
(szerezték) meg, és amelyért a szerződésben megnevezett kocká-
zatviselési helyen szállodai szolgáltatói és ehhez kapcsolódó tevé-
kenységet végző, az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező biztosí-
tott a hatályos magyar jogszabályok szerinti kártérítési kötelezett-
séggel tartozik.

2. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, az UNION-Business Class Általános Fe le lős ség-
biztosítás Feltételeiben és az UNION-Business Class Szállodai
Szol gáltatók Felelősségbiztosításának Különös Feltételeiben írta-
kon túl nem téríti meg a biztosító:
a)  a járművek belső szerkezeti részeiben bekövetkezett károkat,
b)  a jármű alkatrészeinek, valamint tartozékainak lopás-, illetve

rabláskárát,
c)  a járművekben elhelyezett poggyászban, illetve a jármű, annak

pótkocsija vagy utánfutója rakományában bekövetkezett károkat,
d)  a járműnek a biztosított alkalmazottja általi jogellenes haszná-

lata során bekövetkezett károkat,
e)  a jármű esetleges javítása, illetve tisztítása során bekövetkezett

károkat.

3. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító az 1. pontban írt károkat a szerződő által választott
káreseményenkénti, illetve éves kombinált limiten belül, a szerző-
désben megállapított káreseményenkénti, illetve éves szublimit
erejéig téríti meg.

4. Mentesülés
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Fel-
té teleiben, az UNION-Business Class Általános Fe le lős ség bizt o-
sítás Feltételeiben és az UNION-Business Class Szállodai Szol-
gáltatók Felelősségbiztosításának Különös Feltételeiben írtakon
túl súlyosan gondatlan a biztosított magatartása és a biztosító
mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a biztosított jármű-
vet vezető alkalmazottja nem rendelkezett érvényes, az adott jár-
műkategóriára vonatkozó vezetői engedéllyel.
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UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek

Szállodai szolgáltatók felelõsségbiztosításának kiterjesztése gépjármûvek õrzésére



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. Biztosítási	esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított által gyártott, forgalmazott, illetve importált és a szük-
séges forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, a biztosítóval
írásban közölt és a biztosító által még a károkozást megelőzően
biztosítási fedezetbe vont termékkel mint hibás termékkel okozott
személyi sérüléses, illetve dologi kár miatti kártérítési kötelezett-
sége, amennyiben a kárért a magyar polgári jog, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) termékfelelőssé-
gi szabályai (LXXII. fejezet) szerint felelősséggel tartozik.
 A jelen feltételek alkalmazásában a kár okozása a termék gyártá-
sának, forgalomba hozatalának, illetve importálásának időpontja.

2. Meghatározások
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában dologi kár: valamely
vagyontárgy sérülése, megsemmisülése vagy használhatatlanná válá-
sa, illetve – a Ptk. LXXII. termékfelelősségi fejezete szerinti – magán-
fogyasztás, illetve magánhasználat céljára szolgáló és a károsult által
is ilyen célra használt vagyontárgy sérülése, megsemmisülése vagy
használhatatlanná válása folytán bekövetkezett kár, amely 500 euró
összegnek az MNB hivatalos deviza középárfolyama szerinti forint-
összeget meghaladja.

3. Kizárások
3.1.	 	Az	UNION-Business	Class	Felelősségbiztosítások	Szerződési	Fel-

té	teleiben,	 valamint	 az	 UNION-Business	 Class	 Általános	
Felelősségbiztosítás	 Feltételeiben	 írtakon	 túl	 nem	 téríti	 meg	 a	
biztosító:
a) magában	a	hibás	termékben	keletkezett	károkat;
b) 	azokat	 a	 károkat,	 amely	 a	 hibás	 termék	 más	 termékkel	 való

egyesítése,	 összevegyítése,	 más	 termékbe	 történő	 beépítése,
feldolgozása	folytán	magában	az	új	termékben	következtek	be,
ideértve	az	új	termék	előállítására	fordított	kiadásokat	is;

c) 	a	használati,	 illetve	kezelési	utasítás,	termékismertető,	illetve
leírás	vagy	egyéb	fogyasztói	tájékoztató	(ideértve	a	reklámot	is),
illetve	 dokumentáció	 hibája,	 hiányossága	 miatt	 –	 ideértve
annak	elmaradását	is	–	keletkezett	károkat;

d) 	a	szerződésszegés	nyomán,	 illetve	a	 jótállás	vagy	szavatosság
alapján	 fennálló	 jogokkal,	 illetve	kötelezettségekkel	összefüg-
gésben	felmerülő	károkat,	illetve	költségeket,	ideértve	a	szerző-
désszegés	 objektív	 jogkövetkezményén	 túli	 kárfelelősségre
alapozott	igényeket	is;

e) 	a	hibás	termék	(terméksorozat)	–	ellenőrzésre,	javításra,	cseré-
re,	 a	 forgalomból	 történő	 kivonás	 céljából,	 vagy	 egyéb	 okból
történő	 –	 visszahívásával	 kapcsolatos	 költségeket,	 valamint	 a
termékvisszahívás	elmaradásából	eredő	károkat;

f) 	azon	termékek	által	okozott	károkat,	amelyek	hibájáról	a	szer-
ződő	a	szerződés	megkötését	megelőzően	 tudott,	 illetve	kellő
gondosság	mellett	tudomást	szerezhetett	volna;

g) 	azokat	a	károkat,	amelyeket	olyan	termék	okozott,	amelyeknek
gyártása,	forgalmazása,	illetve	importálása	során,	az	azok	idő-
pontjában	rendelkezésre	álló	tudományos	és	technikai	ismeret-
anyagot	nem	alkalmazták,	illetve	nem	vették	figyelembe;

h) a	környezetszennyezéssel	okozott	károkat;
i) 	a	 termékhamisítással	 (ideértve	 annak	 jogellenes	 módosítását

is),	illetve	a	termékek	dézsmálásával	összefüggésben	bekövet-
kezett	károkat;

j) 	a	rendeltetésszerű	használatot	nem	befolyásoló	károkat,	ideért-
ve	az	esztétikai,	 illetve	a	tisztítással	eltávolítható	szennyezési
károkat	is.

3.2.	 	A	biztosítási	fedezet	nem	terjed	ki	az	alábbi	termékek,	illetve	azok	
részegységei,	alkatrészei,	 illetve	 tartozékai	gyártásával,	 forgalma-
zásával	vagy	importálásával	összefüggésben	bekövetkező	károkra:
a) fegyverek	és	lőszerek;
b) 	gépjárművek,	 vasúti,	 valamint	 légi	 járművek,	 ezek	 részegysé-

gei,	alkatrészei	(különösen:	erőátviteli	berendezések,	váltómű-
vek,	 kerekek,	 abroncsok,	 futó-	 és	 kormányművek,	 biztonság-
technikai,	elektronikus,	illetve	hidraulikus	berendezések,	vala-
mint	üzemanyag-ellátó	berendezések),	tartozékai,	valamint	az

ezek	 működtetéséhez,	 illetve	 üzemeltetéséhez	 szükséges	 inf-
rastruktúra	létesítéséhez,	működtetéséhez,	illetve	üzemelteté-
séhez	szükséges	termékek;

c) 	géntechnológiai,	 illetve	 genetikai	 módosítással	 előállított	 ter-
mékek;

d) 	haditechnikai	 és	 robbanóanyagok,	 ideértve	 a	 tűzijátékokhoz
használatos	termékeket	is;

e) gázok,	olajipari,	illetve	petrolkémiai	termékek;
f) gyógyszerek,	gyógyhatású	készítmények,	implantátumok;
g) elektronikus,	illetve	elektromos	ellenőrző	berendezések;
h) dohányipari	termékek;
i) készbeton,	előre	gyártott	építőipari	elemek;
j) 	a	 mezőgazdasági	 (szántóföldi,	 állattenyésztési	 és	 halászati)

őstermékek	és	a	vadászati	termékek;
k) a	villamos-energia.

3.3.	 	A	jelen	Különös	Feltételek	alkalmazásában	nem	minősül	biztosítá-
si	eseménynek	az	olyan	termék	által	okozott	kár,	amelynek	beszer-
zési	forrását	a	biztosított	mint	a	termék	importálója,	illetve	forgal-
mazója	hitelt	érdemlően	nem	nevezi	meg	és	bizonyítja,	vagy	a	kár	
megtérítésére	 azért	 köteles,	mert	 az	 előzőekben	 írt	 nyilatkozatát	
késedelmesen	teszi	meg.

4. A	biztosító	szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

5. A	kockázatviselés	területi	hatálya
 Ha az UNION-Business Class Általános, Különös vagy a Kiegészítő
Feltételek eltérően nem rendelkeznek, illetve a felek írásban más-
képpen nem állapodtak meg, a biztosítási fedezet a Magyarország
területén gyártott, forgalomba hozott, illetve Magyarország terüle-
tére importált és (fel)használt termékekkel, Magyarország terüle-
tén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki.

6. Egyéb	rendelkezések
6.1.  Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési 

Feltételeiben írtakon túl a szerződés létrejöttét megelőzően a biz-
tosított köteles a biztosítóval írásban közölni az általa gyártott, 
forgalmazott, illetve importált termékekre, különösen azok esetle-
ges veszélyes tulajdonságaira, illetve azok forgalmára vonatkozó 
legfontosabb adatokat, információkat. 

6.2.  Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési 
Feltételeiben írtakon túl a biztosított köteles a biztosítónak 8 
napon belül írásban bejelenteni a termékkörében bekövetkezett 
változást. A termékkör bővülésének, illetve változásának bejelen-
tése nem jelenti az új termék automatikus fedezetbe vételét, az 
lényeges körülmény változás-bejelentésének tekintendő.

6.3.  Ha a káresemény, illetve egyebekben a szerződés hatálya alatt 
felmerült annak lehetősége, hogy valamely termék olyan konstruk-
ciós, vagy olyan egyéb hibával rendelkezik, amely miatt további 
károk bekövetkezésétől lehet tartani, a biztosított – a jelen Kü lö-
nös Feltételekben írt biztosítási fedezettől függetlenül – a kármeg-
előzés körében köteles minden lehető intézkedést megtenni a hiba 
elhárítására érdekében. E kötelezettsége megsértése esetén az 
adott termékre vonatkozó további károk tekintetében a biztosító 
fizetési kötelezettsége nem áll be.

7. Mentesülés
 Az	UNION-Business	Class	Felelősségbiztosítások	Szerződési	Fel-
té	teleiben	felsorolt	eseteken	kívül	súlyosan	gondatlan	károkozás-
nak	minősül,	és	a	biztosító	mentesül	a	szolgáltatási	kötelezettsége
alól,	ha:
a) 	a	kár,	illetve	a	termékhiba	a	termékgyártásra	vonatkozó	jogsza-

bályban	 rögzített,	 illetve	 hatósági,	 technológiai	 vagy	 egyéb
vonatkozó	 előírások	 (ideértve	 a	 minőségtanúsítást	 is)	 súlyos
vagy	folyamatos	megsértése	miatt	következett	be;

b) 	ha	a	kárt	olyan	termék	okozta,	amelynek	forgalomból	való	kivo-
nását	 (visszahívását)	 a	 hatóság	 elrendelte,	 és	 a	 biztosított	 e
visszahívási	kötelezettségét	nem	teljesítette;

c) 	a	kárt	a	termék	fokozottan	veszélyes	tulajdonsága	okozta,	és	e
veszélyről	a	biztosított	tájékoztatást	nem	adott;

d) 	a	kár	a	termékre	vonatkozó	egészségügyi,	illetve	egészségvédel-
mi	előírások	megszegésével	összefüggésben	következett	be.
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UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Termékfelelõsség-biztosítás



A jelen Kiegészítő Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen Kiegészítő Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében 
az UNION-Business Class Termékfelelősség-biztosítás Különös 
Feltételeinek rendelkezései irányadóak.

1. A	biztosítási	esemény
 A jelen Kiegészítő Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény
a biztosított által gyártott, forgalmazott, illetve importált hibás
termék 3. személy (a továbbiakban: felhasználó) által más termék-
kel történő egyesítése, összevegyítése, beépítése vagy feldolgozása
folytán magában az előállított új termékben bekövetkezett dologi
kár miatt bekövetkezett kártérítési kötelezettsége, amely nem esik
a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) termék-
felelősségi szabályainak (LXXII. fejezet) hatálya alá, és amelyért a
biztosított a hatályos magyar jogszabályok alapján felelősséggel
tartozik.

2. A	kárrendezés	szabályai
 A jelen Kiegészítő Feltételek alapján a biztosítási szerződésben
rögzített mértékig a biztosító megtéríti:
–  a felhasználónak a károsodott új termék (újra)előállítási (ön)

költségét, amennyiben annak javítása műszakilag, illetve gaz-
daságossági szempontok alapján nem lehetséges,

–  az esetleges értékemelkedés levonása mellett a károsodott
végtermék igazolt javítási költségeit, amennyiben az műszaki-
lag és gazdaságossági szempontok alapján javítható,

–  a kárral összefüggő esetleges szerelési költségeit, beleértve a
károsodott új termék maradványainak eltávolítási költségeit.

 A hasznosítható maradványok értékét – ideértve a csökkentett áron 
történő értékesítés során elért bevételt is – a biztosító minden 
esetben levonásba helyezi.

  Nem	téríti	meg	a	biztosító	az	előállított	új	termék	rendeltetésszerű	
használatot	nem	befolyásoló	károsodásait,	 ideértve	az	esztétikai,	
illetve	a	tisztítással	eltávolítható	szennyezési	kárait	is.

3. A	biztosító	szolgáltatása
	A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limiten belül, a szerződésben megállapí-
tott káreseményenkénti, illetve éves szublimit erejéig téríti meg.
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UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek 

Kiterjesztett	termékfelelõsség-biztosítás



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított mint ingatlanbérlő által az általa bérelt ingatlanban
jogellenesen okozott dologi kár miatt keletkezett, a hatályos
magyar jogszabályok szerinti felelősségén alapuló kártérítési köte-
lezettsége.
 A biztosító kockázatviselése a bérleti szerződésben feltüntetett
bérleményben, valamint az annak megközelítésére szolgáló, illetve
a bérlemény rendeltetésszerű használata körében a biztosított
által használt – közös tulajdonú, illetve a bérbeadó tulajdonában
lévő, de a biztosított által nem bérelt – ingatlanrészekben okozott
és bekövetkezett károkra terjed ki.

2. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, valamint az UNION-Business Class Általános
Felelősségbiztosítás Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a
biztosító:
a)  azokat a károkat, amelyet olyan személyek, illetve szervezetek

okoztak, akik a bérleményt vagy annak egy részét a biztosítottal
kötött szerződés alapján, illetve engedélyével használják (albér-
lők vagy egyéb jogcímen használók stb.), függetlenül attól,
hogy a használatra a bérbeadó beleegyezésével vagy annak
hiányában kerül sor,

b)  a bérlemény jogellenes vagy a szerződésben rögzítettektől elté-
rő, illetve nem rendeltetésszerű használatával összefüggésben
keletkezett károkat,

c)  a bérlemény jogosulatlan (ideértve a bérbeadó vagy a hatóság
engedélye hiányában történő) átalakításával összefüggésben
bekövetkezett károkat, illetve költségeket, ideértve az eredeti
állapot helyreállításának költségeit is,

d)  azokat a károkat, amelyek a bérlemény rendeltetésszerű hasz-
nálata során elhasználódás, kopás, szennyeződés vagy más
hasonló formában keletkeztek,

e)  azokat a károkat, amelyek az ingatlan berendezési tárgyaiban,
valamint az épület üvegezésében következtek be,

f)  azokat a károkat, amelyeket a biztosított az épület üzemeltetése
körében végzett tevékenysége körében okozott, abban az eset-
ben is, ha e tevékenységét a bérleti szerződés alapján végezte,

g)  a szavatossági igényeket és az azokkal összefüggésben felme-
rült költségeket, valamint a késedelemmel, illetve a nemtelje-
sítéssel összefüggésben felmerült károkat és költségeket,

h)  a termékekkel okozott károkat,
i)  a környezetszennyezéssel összefüggésben bekövetkezett károkat.

3. A kárrendezés szabályai
 A biztosított az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások
Szerződési Feltételeiben írtakon túl a kárrendezési eljárás során
köteles átadni a biztosító részére a bérleti szerződést.

4. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Ingatlan-bérlõi felelõsségbiztosítás
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A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A biztosítási esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított mint a tulajdonában álló ingatlan bérbeadója által az
ingatlan bérlőjének jogellenesen okozott dologi kár miatt keletke-
zett, a hatályos magyar jogszabályok szerinti felelősségén alapuló
kártérítési kötelezettsége.
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában dologi kár valamely
vagyontárgy sérülése, megsemmisülése vagy használhatatlanná
válása.

2. Kizárások
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben, valamint az UNION-Business Class Általános
Felelősségbiztosítás Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a
biztosító:
a)  azokat a károkat, amelyek károsultjai olyan személyek, illetve

szervezetek, akik a bérleményt vagy annak egy részét a biztosí-
tott engedélye nélkül használják,

b)  azokat a károkat, amelyek a biztosított által lízingbe adott épü-
letben, épületrészben vagy egyéb építményben keletkeztek,

c)  azokat a károkat, amelyek oka már a biztosítási szerződés
hatályba lépése előtt fennállt, függetlenül attól, hogy azt a
biztosított ismerte-e vagy sem,

d)  a bérleményben – a bérbeadó vagy harmadik személy (ideértve
az esetleges további bérlőket, az ingatlant egyéb jogcímen
használókat is) által – folytatott gazdasági tevékenységgel ösz-
szefüggésben bekövetkezett károkat,

e)  a szavatossági igényeket és az azokkal összefüggésben felme-
rült költségeket, valamint a késedelemmel, illetve a nem-telje-
sítéssel összefüggésben felmerült károkat és költségeket,

f)  a gépjárművekben bekövetkezett károkat,
g)  azt a kárt, amely a biztosított által a bérlőnek nyújtott, a bérle-

mény használatára, illetve annak karbantartására, javítására
vagy felújítására vonatkozó tájékoztatás elmaradásával, kése-
delmességével vagy hiányosságával összefüggésben követke-
zett be,

h)  a termékekkel okozott károkat,
i)  a környezetszennyezéssel összefüggésben bekövetkezett károkat.

3. A kárrendezés szabályai
 A biztosított az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások
Szerződési Feltételeiben írtakon túl a kárrendezési eljárás során
köteles a biztosító részére átadni a bérleti szerződést.

4. A biztosító szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

5. A biztosított változás-bejelentési kötelezettsége
 A biztosított az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások
Szerződési Feltételeiben írtakon túl köteles a biztosító részére 8
napon belül az írásbeli hozzájárulás megküldése mellett a biztosí-
tó részére bejelenteni, ha hozzájárult a bérlemény további albér-
letbe adásához vagy egyéb, más személy, illetve szervezet általi
használatához.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Ingatlan-bérbeadói felelõsségbiztosítás



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A	biztosítási	esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosított kártérítési kötelezettségének keletkezése, amely olyan
személyi sérüléses, illetve dologi kár miatt következett be, ame-
lyért a biztosított mint oktatási, nevelési, gyermekellátási tevé-
kenység folytatója, illetve gyakorlati képzést szervezője a magyar
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
A biztosítási fedezet kiterjed
a)  a biztosítottat mint belátási képességgel nem vagy korlátozot-

tan rendelkező személy gondozóját terhelő kártérítési kötele-
zettségekre,

b)  a biztosított által nyújtott elhelyezéssel (pl. kollégium, egyéb
bentlakásos intézmény) összefüggésben a tanulókat (hallgató-
kat, gyermekeket) ért károkra,

c)  az intézményen kívüli oktatás során, rendezvényeken, kirándu-
lások, utazások alkalmával a tanulókat (hallgatókat, gyermeke-
ket) ért károkra,

d)  a biztosított által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban
a tanulókat (hallgatókat) ért károkra,

e)  a szakképzésben részt vevő tanulókat (hallgatókat) a gyakorlati
képzés keretében ért károkra.

2. Kizárások
	Az	 UNION-Business	 Class	 Felelősségbiztosítások	 Szerződési
Feltételeiben,	 valamint	 az	 UNION-Business	 Class	 Általános	 Fele-
lősségbiztosítás	Feltételeiben	írtakon	túl	nem	téríti	meg	a	biztosító:
a) 	a	szavatossági	igényeket	és	az	azokkal	összefüggésben	felme-

rült	költségeket,	valamint	a	késedelemmel,	illetve	a	nemtelje-
sítéssel	összefüggésben	felmerült	károkat	és	költségeket,

b) 	a	 gyakorlati	 képzésben	 részt	 vevő	 tanulókat	 ide	 nem	 értve	 a
munkaviszonnyal,	 munkavégzésre	 irányuló	 egyéb	 jogviszony-
nyal,	 valamint	 egyéb	 szervezett	munkavégzéssel	 összefüggés-
ben	bekövetkezett	károkat,

c) a	termékekkel	okozott	károkat,
d) 	a	környezetszennyezéssel	összefüggésben	bekövetkezett	károkat,
e) a	foglalkozási	megbetegedésből	eredő	károkat,
f) 	a	foglalkozási	megbetegedésnek	nem	minősülő,	de	munkahe-

lyi,	munkaköri	ártalom	miatt	bekövetkező	károkat,
g) 	a	készpénzben,	értékpapírban,	értéktárgyban	bekövetkezett	ká	rokat,
h) 	a	gépjárművekben	bekövetkezett	károkat.

3. A	kárrendezés	szabályai
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben írtakon túl a biztosított köteles a biztosító részére a
kárrendezési eljárás során megküldeni a tanulói (hallgatói stb.)
jogviszony igazolására vonatkozó iratokat, a tanulószerződést,
továbbá a baleseti jegyzőkönyvet, valamint – a kézhezvételt köve-
tően haladéktalanul – a felügyeleti szerv határozatát.

4. A	biztosító	szolgáltatása
 A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

5. A	biztosító	visszakövetelési	joga
 Az UNION-Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési
Feltételeiben írtakon túl súlyosan gondatlan a biztosított magatar-
tása különösen:
a)  ha a jogszabályban előírt üzembe helyezést, az időszakos vagy

a soron kívüli biztonsági felülvizsgálatot, illetve a kockázatérté-
kelést elmulasztotta,

b)  ha a baleset ismételten, ugyanazon szabály be nem tartása
miatt következett be,

c)  ha a baleset bekövetkeztének veszélyére a biztosított figyelmét
korábban felhívták, és a baleset a szükséges intézkedés hiányá-
ban következett be,

d)  ha hatósági vagy bírósági határozat megállapítása szerint a
baleset a vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt követke-
zett be.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Oktatási,	nevelési,	gyermekellátási	tevékenységet	folytatók,	illetve	gyakorlati	képzést	szervezõk	felelõsségbiztosítása
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Ny.sz.: U52215/12010. február

UNION-Business Class
Különös Biztosítási Feltételek

Felelősségbiztosítási fedezet területi hatályának kiterjesztése az Európai Unióra és egyes európai államokra

A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a je-
len feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek rendelke-
zései irányadóak.

1. A felek jelen Különös Feltételek alapján létrejött és a biztosítási
szerződésben rögzített megállapodása esetén az UNION-Business
Class felelősségbiztosítási fedezete kiterjed az Európai Unió tagál-
lamai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia,
San Marino, Svájc és a Vatikán területén okozott, illetve bekövet-
kezett károkra, ide nem értve a biztosított külföldi székhelyű, te-
lephelyű vállalkozásainak tevékenységéből eredő, valamint a bün-
tető jellegű kártérítési kötelezettségeket.

2. A biztosító a károkat a szerződő által választott káreseményenkén-
ti, illetve éves kombinált limit erejéig téríti meg.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.



A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a 
jelen feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az UNION-
Business Class Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek, valamint 
az UNION-Business Class Általános Felelősségbiztosítás Feltételeinek 
rendelkezései irányadóak.

1. A	biztosítási	esemény
 A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a
biztosítottnak a biztosítóval írásban közölt és általa a károkozást
megelőzően biztosítási fedezetbe vont tevékenységi körében eljár-
va környezetszennyezéssel okozott kár miatt keletkező, a hatályos
magyar jogszabályok szerinti felelősségén alapuló kártérítési köte-
lezettsége, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre nem látható,
hirtelen, véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező, és a nor-
mális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.

2. Kizárások
	Az	 UNION-Business	 Class	 Felelősségbiztosítások	 Szerződési
Feltételeiben,	 valamint	 az	 UNION-Business	 Class	 Általános
Felelősségbiztosítás	 Feltételeiben	 írtakon	 túl	 nem	 téríti	 meg	 a
biztosító:
a) 	a	hulladéklerakással,	földalatti	csövekkel,	csővezetékekkel,	illet-

ve	tartályokkal,	valamint	a	csatornázással,	továbbá	a	bányászati
tevékenységgel	összefüggésben	bekövetkező	károkat;

b) 	a	szennyezést	előidéző	dolgok,	valamint	a	biztosított	telephe-
lyének	(ideértve	a	talajszennyezést	is)	kárait,	illetve	az	ezekkel
összefüggésben	felmerült	költségeket;

c) 	az	 útrongálódási,	 illetve	 a	 mesterséges	 tereptárgyakban	 oko-
zott,	valamint	a	talaj	vagy	növényi	kultúrák	letaposásával	össze-
függésben	bekövetkezett	károkat;

d) 	a	termékekkel	okozott	károkat;
e) 	a	 szavatossági	 (garanciális),	 illetve	 a	 jótállási	 kötelezettség

teljesítésével,	 valamint	 a	 szerződésszegéssel	 összefüggésben
felmerült	károkat,	illetve	költségeket;

f) 	a	biztosított	által	tevékenysége	körében	kötött	szerződés	telje-
sítése,	 illetve	szolgáltatás	nyújtása,	vagy	az	előzőekkel	össze-
függésben	tanúsított	magatartása	során	okozott	károkat;

g) 	a	munkaviszonnyal,	munkavégzésre	irányuló	egyéb	jogviszony-
nyal,	 valamint	 egyéb	 szervezett	munkavégzéssel	 összefüggés-
ben	bekövetkezett	károkat;

h) 	a	vegyszerekkel,	kemikáliákkal,	ideértve	a	festékeket,	növény-
védő	szereket,	műtrágyákat,	gyom-	és	rovarirtó	szereket,	illetve
az	 ezekkel	 folytatott	 tevékenységgel	 összefüggésben	 okozott
károkat;

i) 	az	ökológiai	(az	élő	szervezetek,	életközösségeik,	valamint	ezek
élettelen	környezetének	dinamikus	és	természetes	egységében
bekövetkezett)	károkat;

j) 	a	biológiai	sokféleség	(az	élővilág	változatossága,	amely	magá-
ban	foglalja	az	élő	szervezetek	genetikai,	fajon	belüli,	valamint
a	fajok	és	életközösségeik	közötti	sokféleséget	és	maguknak	a
természeti	rendszereknek	a	sokféleségét)	sérelmével	összefüg-
gésben	felmerült	károkat.

3. A	biztosító	szolgáltatása
 A	biztosító	a	károkat	a	szerződő	által	választott	káreseményenkén-
ti,	illetve	éves	kombinált	limiten	belül,	a	szerződésben	megállapí-
tott	káreseményenkénti,	illetve	éves	szublimit	erejéig	téríti	meg.

4. A	kockázatviselés	területi	hatálya
 Ha az UNION-Business Class Általános, Különös vagy a Kiegészítő
Feltételek eltérően nem rendelkeznek, illetve a felek írásban más-
képpen nem állapodtak meg, a biztosítási fedezet a Magyarország
területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
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Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”), 
mint adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adat-
kezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcso-
latban az adatkezelési célokról, jogalapokról, az adatkezelések időtartamáról 
és a kezelt adatok köréről, az adatkezelésekkel kapcsolatos érintetti jogokról, 
valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

A Biztosító magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoz-
tató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcso-
latban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. 
évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezéseinek.

A Biztosító fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató módosítására, 
amelyről honlapján (www.union.hu) keresztül kellő időben értesíti az érintet-
teket. Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapot személyes adat megadása nélkül 
látogathatja, megismerkedhet a Biztosító termékeivel, szolgáltatásaival.
Az adatkezelő:  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Társaság székhelye:  1082 Budapest, Baross u. 1.
Cégjegyzékszám:  01-10-041566
Adószám:   10491984-4-44.
Nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1076
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének 
neve és elérhetősége:  

dr. Soós Lívia – 1082 Budapest, Baross u. 1.
Email cím: adatvedelem@union.hu 
Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: +36 1 484 1702

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 A személyes adatok tárolása és feldolgozása a Biztosító székhelyén, telephe-
lyein, az adatfeldolgozást végző szolgáltatók, viszontbiztosítók telephelyein, 
valamint a Biztosítóval esetlegesen közös adatkezelést folytató partnerek 
telephelyein történhet az Európai Gazdasági Térség területén belül.
 A Biztosító személyes adatkezelési tevékenységeit oly módon alakítja ki, hogy 
mindenkor teljesüljenek az Adatvédelmi Rendelet 5. cikkében foglalt adatke-
zelési alapelvek, azaz biztosítja a személyes adatok kezelésének jogszerűsé-
gét, tisztességességét, átláthatóságát, az adatok kezelésének célhoz kötöttsé-
gét, az adattakarékosságot (adatminimalizálás), azok pontosságát, tárolásuk 
időtartamának korlátozottságát, valamint bizalmasságukat. Ezen alapelvek 
megvalósulásáért a Biztosító felel, és ezekért elszámoltatható.
 A Biztosító, a biztosításközvetítő jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási 
titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöt-
tével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.
 Fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a Biztosító, a biztosításközvetítő 
csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadá-
sa miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére 
előny nem nyújtható. 
 A Bit. alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az 
elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az 
elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
 Társaságunk az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti 
jogos érdek alapján is kezel személyes adatokat. Ezen jogalap alkalmazásához 
Társaságunk elvégezte az ún. érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési 
teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell a Biztosító 
jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdekeket, 
alapvető jogokat és szabadságokat, végül a súlyozás elvégzése alapján meg 
kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.
 A jelen tájékoztatóban az egyes, jogos érdeken alapuló adatkezelések eseté-
ben elvégzett érdekmérlegelési teszteket Társaságunk honlapján, az 
Adatvédelem oldalon ismerheti meg az érintett, melyekből megállapítható 
annak eredménye, és kitűnik, hogy a személyes adatok kezelése miért korlá-
tozza arányosan az érintettek alapvető jogait és szabadságait.
 Az érintetti jogok gyakorlásáról teljes körű tájékoztatást a III. Érintett jogai, 
jogorvoslati lehetőségek c. fejezetben talál, az egyes adatkezeléseknél az arra 
jellemző érintetti jogokat kiemeljük.

Általános fogalmak
1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szoci-
ális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
2. „Személyes adatok különleges kategóriái”: A faji vagy etnikai származásra,
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszerve-
zeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányult-
ságára vonatkozó személyes adatok, melyek kezelése tilos. Különleges adat-
kategóriának minősül továbbá a büntetőjogi felelősség megállapítására, bűn-
cselekményekre vonatkozó személyes adat, valamint fokozott védelem alatt
állnak a gyermekek személyes adatai.
3. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes meg-
semmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
4. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehango-
lás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
5. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövő-
beli kezelésük korlátozása céljából.
6. „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személy-
hez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahe-
lyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózko-
dási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejel-
zésére használják.
7. „Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem álla-
pítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és tech-
nikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni.
8. „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centrali-
zált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
9. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügy-
nökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adat-
kezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, a
Biztosítót vagy a Biztosító kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
10. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Biztosító nevében személyes
adatokat kezel.
11. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynök-
ség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban fér-
hetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatke-
zelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
12. „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, a
Biztosítóval, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik a
Biztosító vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
13. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
14. „Genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz,
és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered.
15. „Biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselke-
dési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert
személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy
egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatkezelési tájékoztató



vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatai-
nak másolatát (adathordozhatóság). 

Biztosítási szerződésekkel kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése
A Biztosító a biztosítási szerződések megkötésével, állományban tartásával, 
valamint biztosítási és káreseményekkel kapcsolatban az Adatvédelmi 
Rendelet 9. cikke szerinti, különleges kategóriába eső személyes adatokat 
(egészségügyi adatok) is kezel. Ezen adatokat a Biztosító az Eütv. 4. § (3.) 
bekezdésének rendelkezése szerint, az érintett kifejezett és írásbeli hozzájá-
rulásával kezeli.
Ilyen típusú adatok kezelése elsősorban az egyes – életbiztosítási típusú – 
biztosítási szerződések megkötését megelőző egészségügyi kockázat-elbírálási 
célból (lásd: II. 2. A szerződéskötést megelőző adatkezelések, Egészségügyi 
kockázatelemzés és elbírálás c. fejezet), vagy biztosítási szerződés alapján a 
biztosítási esemény (baleset, egészségkárosodás, haláleset, egészségbiztosí-
tási szolgáltatás igénybevétele) bekövetkezésekor (lásd: II. 5. kárügyintézés-
sel, biztosítási eseményekkel és kárbejelentési űrlapokkal kapcsolatos adatke-
zelés c. fejezet) a szolgáltatási igény/kárigény elbírálásához szükséges.
A Biztosító az egészségügyi adatok kezelése során is kiemelten ügyel arra, 
hogy kizárólag olyan adatok közlését kérje az érintettől, melyek elengedhetet-
lenül szükségesek a biztosítási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek 
teljesítéséhez. Az érintett által közölt egészségügyi adatokat a Biztosító 
kiemelten bizalmasan kezeli. 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok kezeléséhez szükséges hozzájáru-
lásának megtagadása, vagy visszavonása esetén a Biztosítónak nem áll mód-
jában olyan biztosítási terméket értékesítenie vagy biztosítási szerződést 
fenntartania az Ön számára, melynek megkötését megelőzően, vagy fenntar-
tása és esetleges kárrendezése során egészségügyi adat kezelése szükséges 
arra tekintettel, hogy a biztosítás megkötése vagy fenntartása ellehetetlenül.

Viszontbiztosítók részére történő adatátadás 
A viszontbiztosító a Bit. alapján jogosult az Ön biztosítási titkát megismerni 
és azt kezelni. A Biztosító ezért bizonyos biztosítási terméktípusok esetén 
átadja a viszontbiztosító számára az Ön biztosítási titkait képező személyes 
adatait.
Mi az a viszontbiztosítás? A viszontbiztosítás a biztosító által vállalt kockáza-
tok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosító-
val kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt 
díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen 
a nagy összegű vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.
Viszontbiztosítónak átadott személyes adatok: név, születési idő, szerződés-
szám, biztosítási szerződés díja, biztosítási összeg, biztosítási szerződéssel 
összefüggő káresemények, illetve ezen káreseményeket alátámasztó doku-
mentumok.
Az adatátadásban érintett viszontbiztosítók listája a 
https://union.hu/adatvedelem weboldalon érhető el.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban 
Önnek joga és lehetősége van bővebb tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, 
hogy az Ön biztosítási szerződésével kapcsolatban pontosan mely személyes 
adatai kerülnek továbbításra melyik viszontbiztosító társaság számára. 

Biztosításközvetítők szerepe a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adatke-
zelésben
A biztosításközvetítő a Bit. alapján jogosult az Ön biztosítási titkát megismer-
ni és azt kezelni. A Biztosító ezen felhatalmazás birtokában annak a biztosí-
tásközvetítőnek, akin keresztül Ön a biztosítási szerződését kötötte (vagy 
amely biztosításközvetítőre az Ön szerződése annak megkötését követően 
átruházásra került), személyes adatokat is átad abból a célból, hogy a bizto-
sításközvetítő az állomány-ápolással kapcsolatos feladatait elláthassa, vala-
mint a Biztosító és a biztosításközvetítő közötti pénzügyi (jutalék) elszámolás-
sal kapcsolatos feladatait teljesíthesse.
A Biztosító megbízásából eljáró függő ügynökök a Biztosító adatfeldolgozóinak 
minősülnek, amelyek mindenkor aktuális nyilvántartását a Magyar Nemzeti 
Bank által vezetett biztosításközvetítői regiszter tartalmazza. 
A Biztosító termékét közvetítő többes ügynökök és alkuszok önálló adatkeze-
lők. 
Biztosításközvetítőnek átadott személyes adatkategóriák köre: név, azonosító 
adatok, születési idő, szerződésszám, biztosítási szerződés díja, díjfizetésre 
vonatkozó adatok, díjhátralék.
Az adatok Biztosításközvetítők általi megőrzése: A biztosításközvetítők a 
Biztosítóval megegyezően, tehát a biztosítási szerződés fennállásának idején, 
valamint azon időtartam alatt kezelik a személyes adatait és biztosítási titka-
it, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, 
vagy a biztosításközvetítő és a Biztosító között fennálló jogviszony megszűné-
séig.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Fő szabály szerint a Biztosító 
annak a biztosításközvetítőnek küldi el az Ön személyes adatait, akin keresz-
tül biztosítását is kötötte. Ezen adatkezeléssel kapcsolatban Ön élhet hozzá-
férési és helyesbítési jogával.

Pénzügyi kockázatelemzés és elbírálás
A Biztosító a biztosítási szerződés megkötését megelőzően ellenőrzi ügyfelei-
nek esetleges korábbi díjhátralékait, valamint nagyobb összegű biztosítások 
esetén az ügyfél arra való képességét, hogy díjait a jövőben is fizetni tudja, 
valamint azonosítsa a tartam alatti azon nagyobb összegű befizetéseket és 
szolgáltatási igényeket, melyek csalásra utaló jeleket hordoznak. 

16. „Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egész-
ségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy
számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is,
amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
17. „Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi
személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevé-
kenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
18. „Vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vál-
lalkozások.
19. „Kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonat-
kozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékeny-
ségi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harma-
dik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy
közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján
belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ.
20. „Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően
létrehozott független közhatalmi szerv.
21. „Biztosítási titok”: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a
Biztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító, a
biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyze-
tére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatko-
zik. A Biztosító, a biztosításközvetítő és a viszontbiztosító a Biztosított által
bármilyen formában megadott személyes adatot – értve ezalatt az egészségi
állapotra vonatkozó személyes adatot is – biztosítási titokként kezeli és dol-
gozza fel. Ezen adatok mind a fennálló, mind a már megszűnt biztosítási
szerződések esetén biztosítási titoknak minősülnek.
22. „Közvetlen üzletszerzés” (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkere-
sés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgálta-
tásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások érté-
kesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban
álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja
szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továb-
biakban együtt: ügyfelek) részére.
23. „Eütv.” Az egészségügyről szóló 1997. évi XLVII. törvény.
24. „Számviteli törvény” A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
25. „Pmt.” A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
26. „Eker tv.” Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az infor-
mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker tv.).
27. „Grt.” A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes kor-
látairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
28. „Távért tv.” A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgálta-
tási szerződésekről szóló 2005. Évi XXV. törvény.
29. „Szvmt.” A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevé-
kenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
30. „Ptk.” A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

1. Biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelések
Biztosítási szerződések megkötése és állományban tartása
Adatkezelés célja: A Biztosítási szerződés megkötése, meglévő biztosítási
szerződések módosítása és állományban tartása, valamint a biztosítási szerző-
désekhez kapcsolódó díjak, követelések megállapítása.
Adatkezelés jogalapja: a biztosítási szerződés teljesítése.
Kezelt adatkategóriák köre: név, születési név, anyja neve, telefonszám, e-mail
cím, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, születési dátum, születési hely, szer-
ződésszám, szerződésre vonatkozó adatok, díjfizetéssel kapcsolatos és díjjal
rendezettségre vonatkozó adatok, díjhátralék, a biztosítás tárgyára (gépjármű,
ingatlan, egyéb vagyontárgy) vonatkozó azonosító adatok, műszaki tulajdonsá-
gok és adottságok.
Adatok megőrzésének időtartama: A Biztosító, biztosításközvetítő az Ügyfélre
vonatkozó biztosítási titoknak minősülő adatokat a biztosítási, illetve megbí-
zási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli,
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A
biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási
szolgáltatással összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő
dokumentumokat a Biztosító a Számviteli törvény 169. § alapján 8 évig őrzi
meg. Azon ügyfelek adatait, akiket a Pmt. ügyfél-átvilágítási kötelezettségé-
nek való megfelelés céljából a Biztosító köteles azonosítani, a Pmt. 57. § (2)
bekezdése alapján a biztosítási szerződés megszűnésétől, vagy az ügyleti
megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg a Biztosító.
A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes
adatokat addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával
kapcsolatban igény érvényesíthető. Ebben a tekintetben az adatok megőrzé-
sére a Ptk. elévülési szabályai az irányadók.
A Biztosító, a biztosításközvetítő köteles törölni minden olyan ügyfeleivel, volt
ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot,
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek
kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek
kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, valamint kérheti az Önre



Az adatkezelés célja: az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő biztosítási 
termék kiválasztásának elősegítse.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás megtaga-
dása esetén is köthető biztosítási szerződés, ilyenkor a Biztosítóval kapcsolat-
ban álló biztosításközvetítők a kérdőív kitöltése nélkül ajánlanak az Ön igénye-
inek megfelelő biztosítási terméket. 
Kezelt adatkategóriák köre: ügyfél neve, állandó lakcím és levelezési cím, 
születési idő, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettségre vonatkozó 
adatok, pénzügyi helyzetre és megtakarításokra vonatkozó adatok és egyéni 
célok, biztosítandó vagyonelemre vonatkozó adatok és műszaki paraméterek.
Adatok megőrzésének időtartama: A Biztosító és a biztosításközvetítő a kérdő-
ívet az adatkezelés céljának elérése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben 
és időtartamig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelheti. Az érin-
tett bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a dm@union.hu 
e-mail címre küldött üzenetével vagy a Biztosító postacímére küldött levelével.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, valamint kérheti az Önre
vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatai-
nak másolatát (adathordozhatóság).
Joga van továbbá a kérdőív kitöltéséhez szükséges hozzájárulását bármikor
visszavonni, a kérdőív és a kérdőívben szereplő adatok törlését kezdeményez-
ni (törlési jog), mely esetben a kérdőív megsemmisítésre kerül a Biztosító és
a biztosításközvetítő által.

Egészségügyi kockázatelemzés és elbírálás
A Biztosító az életbiztosítási és egészségbiztosítási típusú biztosítási szerző-
dések megkötését megelőzően kér információkat ügyfeleinek egészségi álla-
potával kapcsolatban annak érdekében, hogy az ügyfél számára a felmért 
kockázattal arányos díjat állapíthasson meg, valamint a szolgáltatás igénybe-
vételével kapcsolatos igényét elbírálja.
Az ilyen jellegű egészségügyi vizsgálatok mélysége az érintetti válaszokon ala-
puló egészségügyi kérdőív kitöltésétől az szakorvosi vizsgálatokig terjedhetnek 
a biztosítási összeg és módozatok függvényében. Ezen egészségügyi adatok 
kezelése során a Biztosító kiemelten ügyel arra, hogy kizárólag olyan egészség-
ügyi adatok közlését kérje az érintettől, mely a kérdéses biztosítási termékkel 
kapcsolatos kockázat megállapításához és a szolgáltatási igény elbírálásához 
feltétlenül szükségesek. Az érintett által közölt, vagy orvosi vizsgálatok alapján 
előállt egészségügyi adatokat, valamint az ezeket alátámasztó diagnózisokat és 
orvosi feljegyzéseket a Biztosító kiemelten bizalmasan kezeli.
Adatkezelés célja: Az ügyfél egészségi állapotából fakadó kockázatainak fel-
mérése és értékelése, a kockázatokkal arányos biztosítási díj megállapítása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása.
Kezelt adatkategóriák köre: természetes személy azonosító adatai, TAJ-szám, 
egészségügyi kérdőívre adott válaszok, egészségügyi adatok, egészségügyi 
adatokat alátámasztó leletek, orvosi diagnózisok és feljegyzések
Adatok megőrzésének időtartama: A létrejött szerződések esetén az egészség-
ügyi adatok a biztosítási szerződés megkötésével és állományban-tartásával 
kapcsolatos adatokkal megegyező ideig kerülnek eltárolásra (lásd: II. 1. feje-
zet: Biztosítási szerződések megkötése és állományban tartása).
A létre nem jött szerződéshez kapcsolódó egészségügyi adatokat az 
Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) f) szerinti jogérvényesítés céljából annyi 
ideig kezeli, míg az adattal kapcsolatban jogi igény érvényesíthető.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Önnek joga van az egészségügyi 
adatokhoz hozzáférni (hozzáférési jog), helyesbíteni vagy pontosítani az Ön 
által megadott egészségügyi adatokat (helyesbítéshez való jog), másolatot 
kérni az Önre vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott 
egészségügyi adatokról (adathordozhatósághoz való jog). 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok kezeléséhez szükséges hozzájáru-
lásának megtagadása vagy visszavonása esetén a Biztosítónak nem áll módjá-
ban olyan biztosítási terméket értékesítenie vagy biztosítási szerződést fenntar-
tania az Ön számára, melynek megkötését megelőzően, vagy fenntartása és 
esetleges kárrendezése során egészségügyi adat kezelése szükséges tekintettel 
arra, hogy a biztosítás megkötése vagy a szerződés fenntartása ellehetetlenül.

3. Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályo-
zásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. §-ban foglalt
Ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében a Biztosító köteles
az életbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatban beazonosítani ügyfelét (szer-
ződő fél, vagy kedvezményezett), vagy annak meghatalmazottját, képviselőjét.
A Biztosító a Pmt. 7. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettségnek való meg-
felelés érdekében továbbá az azonosítás tárgyát képező személyes adatokat
tartalmazó okiratokról másolatot készít.
Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és
megakadályozása.
Adatkezelés jogalapja: A Pmt. 7. § szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatkategóriák köre: természetes személy neve, születési neve, állam-
polgárság, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakcím vagy tar-
tózkodási cím, azonosító okmány típusa és száma, azonosító okmány másolata.
Adatok megőrzésének időtartama: Az azonosítás során kezelt személyes ada-
tokat, valamint ezen személyes adatokat tartalmazó okiratok másolatait a
Biztosító a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján a biztosítási szerződés megszű-
nésétől, vagy az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Pmt. alapján történő adatkezelés
során Önnek jogában áll az azonosítás során keletkezett adatokhoz hozzáférni
(hozzáférési jog).

Adatkezelés célja: Az ügyfél díjfizetési képességének megítélése, szolgáltatá-
si igény elbírálása és csalásfelderítés.
Adatkezelés jogalapja: a Biztosító jogos érdeke. A Biztosító elvégezte a jogos 
érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, 
hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korláto-
zást, az adatkezelés szükséges és arányos.
Kezelt adatkategóriák köre: természetes személy azonosító adatai, korábbi 
szerződések díjfizetési adatai, állandó jövedelemre vonatkozó adatok
Adatok megőrzésének időtartama: A pénzügyi kockázatelemzéshez felhasznált 
adatok a biztosítási szerződés megkötésével és állományban-tartásával kap-
csolatos adatokkal megegyező ideig kerülnek eltárolásra (lásd: II. 1. fejezet: 
Biztosítási szerződések megkötése és állományban tartása).
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban 
Ön élhet hozzáférési és helyesbítési jogával, valamint jogosult a leírt adatke-
zelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). 

2. A szerződéskötést megelőző adatkezelések
Megfelelési és alkalmassági teszt biztosítási célú befektetési termékeknél
A Bit. 166/E § (1) bekezdése alapján a Biztosító köteles beszerezni a szüksé-
ges információkat az ügyfélnek vagy a leendő ügyfélnek az adott biztosítási
termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteiről,
pénzügyi helyzetéről, veszteségviselési képességéről, befektetési céljairól és
kockázattűréséről, annak érdekében, hogy számára alkalmas biztosítási alapú
befektetési termékeket ajánlhasson. Ezen jogszabályi kötelezettségnek a
Biztosító a megfelelési és alkalmassági teszt keretében tesz eleget, melyben
a leendő ügyfelek befektetési ismeretei, befektetési céljai, és az aktuális
pénzügyi helyzete kerül felmérésre, így személyes adatok jutnak biztosító és
a megbízott biztosításközvetítő tudomására.
A biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése a Bit. rendelkezései
alapján kizárólag tanácsadással történhet, melyhez szükséges a teszt eredmé-
nyének felhasználása.
Adatkezelés jogalapja: Bit. 166/E § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettség
teljesítése.
Kezelt adatkategóriák köre: ügyfél neve, anyja neve, születési hely, születési
idő, pénzügyi ismeretekre, kockázatvállalási hajlandóságra és korábbi befek-
tetésekre vonatkozó adatok.
Adatok megőrzésének időtartama: A Biztosító a teszt kitöltését követően 60
napig jogosult az abban megadott információkat a kitöltés céljául szolgáló
életbiztosítási ajánlat elkészítéséhez felhasználni.
Amennyiben a teszt eredménye alapján 60 napon belül nem tesz a leendő
ügyfél biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot, vagy ha a leendő ügyfélnek
a teszt alapján biztosítási alapú befektetés nem ajánlható, a Biztosító a papír-
alapú tesztet megsemmisíti.
Amennyiben a teszt eredménye alapján a leendő ügyfél biztosítási szerződés
megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási szerződés létrejön, akkor a megfele-
lési és alkalmassági teszt megőrzésre kerül annak részeként.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön élhet hozzáférési és helyesbítési jogával.

Igényfelmérő 
A Bit. 153. § (1) bekezdése szerint az életbiztosítási szerződés megkötése 
előtt – az olyan megtakarítási elemet nem tartalmazó, tisztán kockázati élet-
biztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott, 
pénzügyi szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy amelyeknek a biztosí-
tási összege nem haladja meg az egymillió forintot – a Biztosító, illetve a 
biztosításközvetítő köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott 
információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. A Biztosító az igényfelmé-
rőben megadott adatokat biztosítási titokként kezeli.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek igényeinek pontosítása, a számára megfele-
lő biztosítási termék ajánlása. 
Adatkezelés jogalapja: a Bit. 153. § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettség 
teljesítése. 
Kezelt adatkategóriák köre: ügyfél neve, anyja neve, születési hely, születési 
idő, biztosítás kötésének okai és célja, megtakarítási és pénzügyi célok, koc-
kázatvállalási hajlandóságra vonatkozó adatok, díjfizetés mértékére és módjá-
ra vonatkozó adatok.
Adatok megőrzésének időtartama: A Biztosító az igényfelmérő kitöltését köve-
tően 60 napig jogosult az igényfelmérés során megadott információkat a 
kitöltés céljául szolgáló életbiztosítási ajánlat elkészítéséhez felhasználni. 
Amennyiben az igényfelmérés alapján 60 napon belül nem tesz az ügyfél 
biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot, a Biztosító a papíralapú igényfel-
mérőt megsemmisíti, az elektronikusan rögzített igényfelmérőt törli az rend-
szeréből. 
Amennyiben az igényfelmérő eredménye alapján a leendő ügyfél biztosítási 
szerződés megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási szerződés létrejön, 
akkor az igényfelmérő megőrzésre kerül annak részeként.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban 
Ön élhet hozzáférési és helyesbítési jogával. 

Stratégiai pénzügyi kérdőív
A Biztosító és a megbízott közvetítői jogosultak az érintett személyére szóló 
életbiztosítási és egyéb, a Biztosító által közvetített termékekkel kapcsolatos 
ajánlatok kidolgozása és az érintett részére történő felajánlása céljából straté-
giai pénzügyi kérdőív keretében felmérni a leendő ügyfelei pénzügyi helyzetét 
annak érdekében, hogy számukra a legmegfelelőbb biztosítási terméket tud-
ják ajánlani.



Amennyiben az Ön adatait a Biztosító szerződés teljesítése, vagy az Ön kife-
jezett hozzájárulása jogalappal kezeli, akkor fentieken túl jogosult másolatot 
kérni az Önre vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott 
személyes adatairól (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben az Ön 
adatait a Biztosító jogos érdeke alapján kezeli, Ön jogosult személyes adatai-
hoz hozzáférni, (hozzáférési jog), helyesbíteni vagy pontosítani az Ön által 
megadott adatokat (helyesbítéshez való jog) továbbá jogosult tiltakozni a 
személyes adatok kezelése ellen. Ezen tiltakozást a Biztosító érdemben kivizs-
gálja, és írásbeli választ ad. 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok kezeléséhez szükséges hozzájáru-
lásának megtagadása vagy visszavonása esetén a Biztosítónak nem áll módjá-
ban olyan káreseményekkel kapcsolatban kárkifizetést kezdeményezni, mely 
kárigény elbírálásához egészségügyi adatok közlése szükséges.

6. Ügyfélszolgálat
Biztosítónk ügyfélszolgálata a biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyféligé-
nyek kiszolgálása érdekében személyes, telefonos, e-mailes és online adatke-
zeléseket is megvalósít az ügyfélszolgálati tevékenysége során.
Biztosítónk honlapján lehetőség van arra, hogy az ügyfélszolgálati űrlapon
ügyfeleink bejelentsék a kéréseiket, igényeiket, különösen csekket igényelje-
nek, fedezetigazolásokat, kártörténeti igazolásokat, zöldkártya igényléseket, a
szerződés aktuális értékéről (Egyenleg-, tőkeértesítő igénylése) szóló tájékoz-
tatást kérjenek a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén,
valamint biztosítási kötvény igénylése a vagyonbiztosítások esetén. Ezen
adatigénylések és az ezek alapján történő adatszolgáltatások a biztosítási
szerződés fenntartásának érdekében szükségesek. Ezen adat- és dokumen-
tumigénylések során a Biztosító minden esetben azonosítja az adatot igénylő
személyt a jelen tájékoztató II. 4. (Általános Ügyfél-azonosítás c. fejezet)
szabályai szerint.
A Biztosító a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében
közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó) elektroni-
kus levélben (e-mail) csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani,
biztosítási titoknak minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni.
Az Ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy kérő közönséges e-mailen kül-
dött levelére minden esetben az Ügyfél bejelentett levelezési címére postai
úton megküldött levélben válaszol.
Adatkezelés célja: A technikai adminisztráció megkönnyítése, és a gyorsabb
ügyfélkiszolgálás megvalósítása, a személyes adatok és biztosítási szerződés-
sel kapcsolatos információk megosztása az arra jogosult érintettekkel.
Adatkezelés jogalapja: a Biztosítási szerződés teljesítése.
Személyes adatok köre: név, irányítószám, telefonszám, valamint a beazono-
sításhoz szükséges egyéb személyes adatok.
Adatok megőrzésének időtartama: A kitöltött űrlapok, valamint az azokra adott
válaszokban foglalt adatok a biztosítási szerződés megkötésével és állomány-
ban-tartásával kapcsolatos adatokkal megegyező ideig kerülnek eltárolásra
(lásd: II. 1. fejezet: Biztosítási szerződések megkötése és állományban tartása
c. fejezet).
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Önnek joga van a korábban
kitöltött űrlapjaihoz hozzáférni, (hozzáférési jog), a bennük szereplő adatokat
bármikor helyesbíteni vagy pontosítani (helyesbítéshez való jog), másolatot
kérni az Önre vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott
személyes adatairól (adathordozhatósághoz való jog).

7. Csoportos biztosítás
A Biztosító csoportos biztosításokat is értékesít elsősorban vállalati ügyfelei-
nek, ahol a biztosítottak jellemzően ezen partnereik munkavállalói vagy ügy-
felei. Ezen biztosított személyek személyes adatainak kezelése tekintetében a
Biztosító az adatkezelő.
A csoportos biztosítások esetén az érintettről kezelt adatkategóriák körében,
az adatok megőrzésének időtartamában, valamint az adatkezeléssel kapcsola-
tos érintetti jogok tekintetében, a csoportos biztosításokra is a II. 1. pontban
foglalt Biztosítási szerződések megkötése és állományban tartása c. fejezet-
ben leírtak az iránymutatóak. Tájékoztatjuk, hogy csoportos biztosítás biztosí-
tottjaként Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos érintetti jogainak
gyakorlása tekintetében az egyéni ügyfeleinkkel megegyező jogok illetik meg.

8. Hangfelvételek rögzítés
A Biztosító az ügyfélszolgálattal folytatott telefonos beszélgetéseket (kimenő
és bejövő hívásokat), valamint a Direkt csatornával folytatott telefonbeszélge-
téseket (kimenő hívások) is rögzíti. A hangfelvételek rögzítése több célból
történik.
Adatkezelés célja (1.): Az ügyfél szerződésével kapcsolatos igényeinek, kéré-
seinek, kifogásainak, a szerződéssel kapcsolatos kérdéseinek, észrevételeinek,
bejelentéseinek, lehetőség szerint az ügyfél számára megnyugtató módon,
mindkét fél megelégedésére történő teljesítése, rendezése, a szerződésből
eredő kárbejelentések, szolgáltatási igénybejelentések fogadása, illetve a tele-
fonbeszélgetést követően, a később benyújtott panaszok és jogviták esetén a
korábbi – releváns – a szerződésre vonatkozó telefonos beszélgetések hangfel-
vételek alapján történő rekonstruálása.
A Direkt csatorna által kezdeményezett kimenő hívások célja a tartam alatti
nagyobb összegű befizetések, szolgáltatási igények azonosítása.
A fenti adatkezelés jogalapja: a biztosítási szerződés teljesítése.
Adatkezelés célja (2.): Egyes biztosítási termékek a Távért. törvény szabálya-
inak megfelelően, a Biztosítóval telefonon keresztül is megköthetők. A telefo-
nos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük az ezen törvény által előírt
fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének

4. Általános ügyfél-azonosítás
Abban az esetben, amikor Ön bármilyen, szerződéssel kapcsolatos kérdésével,
kérésével, vagy érintetti jogainak érvényesítése céljából a Biztosítóhoz fordul
bármilyen csatornán (honlapon lévő űrlap kitöltésével, írásban, telefonon vagy
személyes ügyfélszolgálaton keresztül), a Biztosító Önt azonosítja annak érde-
kében, hogy kizárólag olyan biztosítási titkot közöljön, melyre az azonosított
fél jogosult. Az azonosítás során fontosabb személyazonosító adatait kérjük el
Öntől annak érdekében, hogy azt összehasonlítsuk saját adatbázisunkban
meglévő (az Ön által korábban megadott) adatokkal.
Adatkezelés célja: Személyes adatok és biztosítási titok védelme, valamint
annak biztosítása, hogy ezen adatok kizárólag az arra jogosultak számára
legyenek hozzáférhetőek.
Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.
Kezelt személyes adatkategóriák köre: név, születési név, anyja neve, születé-
si idő, azonosító okmány száma, e-mail cím, elektronikus felületen keresztüli
ügyintézés esetén az azonosításhoz szükség felhasználónév és jelszó.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, valamint kérheti az Önre
vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatai-
nak másolatát (adathordozhatóság).

5. Kárügyintézéssel, biztosítási eseményekkel és kárbejelentési űrlapokkal
kapcsolatos adatkezelés
Ügyfeleink (szerződő fél, biztosított vagy kedvezményezett, károsult) szemé-
lyesen, telefonon, biztosításközvetítőn keresztül, postai úton, e-mailben vagy
a honlapon keresztül jelenthetik be kárigényüket, szolgáltatás iránti igényü-
ket. Biztosítónk honlapján lehetőség van arra, hogy a kárbejelentési űrlapon a
kötelező gépjárműbiztosítás, a CASCO és a vagyonbiztosítással kapcsolatban
az ügyfeleink, illetve a károsultak, egyéb érdekeltek is bejelentsék a kárigé-
nyüket. Amennyiben életbiztosításra vagy utasbiztosításra vonatkozó szolgál-
tatási igényt jelentenek be ezen a felületen, akkor ott a személybiztosításra
vagy az utasbiztosításra rendszeresített nyomtatványt tudja az érintett letölte-
ni, kinyomtatni, papíron kitölteni, majd egyéb úton eljuttatni a Biztosítónak.
Adatkezelés célja: A technikai adminisztráció megkönnyítése és a kárigények
gyorsabb ügyintézése, kifizetése, továbbá az elírások kiküszöbölése, és az
igénybejelentővel történő, a kárügyintézést megkönnyítő kapcsolatfelvétel
postai úton vagy telefonon, ezen keresztül azon információk és adatok begyűj-
tése, melyek által a Biztosító meg tudja ítélni a kárigény jogosságát, valamint
a kárkifizetés szerződés szerint szükséges mértékét.
Adatkezelés jogalapja: Amennyiben a szolgáltatásra igényt tartó személy a
biztosítóval szerződéses kapcsolatban áll (szerződő fél, biztosított vagy ked-
vezményezett), úgy az adatkezelés jogalapja a biztosítási szerződés teljesíté-
se. Amennyiben az adatkezelésben érintett nem áll szerződéses kapcsolatban
a Biztosítóval (például felelősségbiztosítások esetén a károsult), úgy az adat-
kezelés jogalapja az adatkezelő (Biztosító) jogos érdeke. A Biztosító elvégezte
a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megálla-
pítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan
korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos. Amennyiben a kárügyinté-
zéshez, szolgáltatási igény elbírálásához (azon belül a kárigény elbírálása
során) az Adatvédelmi rendelet 9. cikke szerinti személyes adatok különleges
kategóriáinak (egészségügyi adatok) kezelése szükséges, úgy az adatkezelés
jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.
Személyes adatok köre vagyonbiztosítás esetén: biztosított neve, károsult
neve, cím, kapcsolattartó telefonszáma kapcsolattartó e-mail címe, kötvény-
szám, káresemény dátuma, károsult vagyontárgyról készült fényképek, kár-
szemle során rögzített adatok, kár oka, becsült kárösszeg, kárkifizetés össze-
ge, károsult bankszámlaszáma.
Személyes adatok köre kötelező gépjármű felelősség biztosítás esetén: kár-
okozó gépjármű rendszáma, károsult gépjárműről készült fényképek, kárszem-
le során rögzített adatok, károsult gépjármű rendszáma, károkozó gépjármű
tulajdonosának neve, lakcíme, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó
e-mail címe, kár oka, becsült kárösszeg, kárkifizetés összege, károsult bank-
számlaszáma.
Személyes adatok köre Casco esetén: károsult gépjármű rrendszáma, károsult
gépjárműről készült fényképek, kárszemle során rögzített adatok, tulajdonos
neve, lakcíme, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe, kár-
kifizetés összege, károsult bankszámlaszáma.
Személyes adatok köre élet- és balesetbiztosítási típusú biztosítások esetén:
szerződő, biztosított és kedvezményezett neve és azonosító adatai, elérhető-
ségei, biztosítási esemény típusa (baleset, egészségkárosodás, halálesemény
ténye, körülményei), szolgáltatás összege, biztosítási eseményt alátámasztó
orvosi vizsgálatok diagnózisai és kapcsolódó orvosi feljegyzések, kedvezmé-
nyezett bankszámlaszáma.
Személyes adatok köre egészségbiztosítási típusú biztosítások esetén: szerző-
dő/biztosított neve és azonosító adatai, egészségbiztosítás keretein belül
elvégzett beavatkozások és diagnosztikai eljárások típusa.
Adatok megőrzésének időtartama: A káreseményekkel és kárügyintézéssel
kapcsolatos személyes adatok a biztosítási szerződés megkötésével és állo-
mányban-tartásával kapcsolatos adatokkal megegyező ideig kerülnek eltáro-
lásra (lásd: II. 1. fejezet: Biztosítási szerződések megkötése és állományban
tartása).
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Önnek joga van a kárügyintézés-
sel, káreseményekkel kapcsolatos személyes adataihoz hozzáférni, (hozzáfé-
rési jog), helyesbíteni vagy pontosítani az Ön által megadott adatokat (helyes-
bítéshez való jog). Ezen jogok Önt egyformán megilletik attól függetlenül,
hogy Ön a Biztosítóval szerződéses jogviszonyban áll-e vagy sem.



c)  az a) pontban meghatározott személyt érintő korábbi – az e bekezdésben 
meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási 
eseményekre vonatkozó adatokat; 

d)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban 
felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és 

e)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szol-
gáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

– szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül), sínpályához 
kötött járművek, légjárművek, hajók, szállítmány, tűz- és elemi károk, egyéb 
vagyoni károk, hitel, kezesség és garancia, különböző pénzügyi veszteségek, 
jogvédelem, segítségnyújtás ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével 
kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti: 
a)  a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosí-

tó adatait; 
b)  a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításá-

hoz szükséges adatokat;
c)  a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy va gyo ni 

jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban 

felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szol-

gáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat; 
– a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó fele-
lősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást), a légi jár-
művekkel kapcsolatos felelősség, a hajókkal kapcsolatos felelősség, valamint 
az általános felelősségbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésé-
vel kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a)  a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a károsult személy azono-

sító adatait;
b)  a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett azonosító adatait, továbbá 

az előző bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat; 
c)  a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés miatt 

kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvé-
nyesítő személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos 
egészségi állapotára vonatkozó adatokat; 

d)  a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesítő személyt érintő koráb-
bi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kap-
csolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartal-
mazó adatokat 

e)  a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés vagy 
személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt 
érintő korábbi– az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerző-
déssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat

– a szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül)és a szárazföldi 
járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és 
ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást) biztosítási ágazatokhoz 
tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatosan a jármű járműazonosító adatai 
(rendszáma, alvázszáma) alapján – a szárazföldi járművekkel kapcsolatos 
felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjár-
mű-felelősségbiztosítást) ágazathoz tartozó károk esetén a károsult előzetes 
hozzájárulása nélkül is – a Biztosító jogosult az alábbi adatokat kérni:
a)  az adott járművet érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó 

adatokat, így különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű 
sérüléseire és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó adato-
kat, ideértve a megkereső biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetke-
zett, de nem gépjármű által okozott károk adatait is, 

b)  az adott járművet érintően a biztosító által elvégzett kárfelvétel tényeire, a 
kár összegére vonatkozó információkat.

A Biztosító által megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkere-
sés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, 
ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
köteles átadni Biztosítónknak.
Adatkezelés jogalapja: a Biztosító jogos érdeke. A Biztosító elvégezte a jogos 
érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, 
hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korláto-
zást, az adatkezelés szükséges és arányos.
Adatok megőrzési időtartama: A Biztosító a megkeresés eredményeként tudo-
mására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Ha a 
megkeresés eredményeként a Biztosító tudomására jutott adat Társaságunk 
jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meg-
határozott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolat-
ban indult eljárás befejezéséig. 
Ha a megkeresés eredményeként a Biztosító tudomására jutott adat a 
Biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvé-
nyesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését 
követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezel-
hető. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Biztosító az e célból végzett megkere-
sés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok 
köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább 
egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben szabályozott módon az adatairól tájékoz-
tatást kér és a Biztosító – a fentiekben meghatározottakra tekintettel – már 
nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről tájékoztat-
ja a kérelmezőt. 
A Biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre 

bizonyítása, valamint a biztosítási szerződés megkötése, teljesítésének a 
bizonyítása céljából. Ezen adatkezelési célból telefonos értékesítési tevékeny-
séget a Direkt csatorna munkatársai végeznek.
A Direkt csatorna által kezdeményezett kimenő hívások célja továbbá az ügy-
fél biztosítási szerződés megkötését követő tájékozottságának, ismereteinek 
ellenőrzése (welcome call).
A fenti adatkezelés jogalapja: a biztosítási szerződés teljesítése.
Adatkezelés célja (3): A Biztosító a Bit. 159. § (2) bekezdése értelmében a 
panasznak minősülő telefonbeszélgetéseket is köteles rögzíteni és öt évig 
megőrizni.
A fenti adatkezelés jogalapja: A Bit. 159. § (2) bekezdése szerinti jogi köte-
lezettség teljesítése.
Adatok megőrzési időtartama: A Biztosító a telefonbeszélgetésekhez kapcso-
lódó hangfelvételeket 2 évig őrzi meg az Adatkezelési cél (1) esetén, az 
Adatkezelési cél (2) esetében a II. 1. pontban, a biztosítási szerződésekkel 
kapcsolatos adatkezelésnél meghatározott ideig, az Adatkezelési cél (3) ese-
tén 5 évig őrzi meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Amennyiben az Ön adatai a 
Biztosító szerződés teljesítése jogalappal kezeli, akkor jogosult másolatot 
kérni az Önre vonatkozó, az Ön által a Biztosító rendelkezésére bocsátott 
személyes adatairól (adathordozhatósághoz való jog). Önnek joga van az Ön és 
a Biztosító közötti beszélgetéseket tartalmazó hangfelvételeket visszahallgat-
ni, valamint azokról másolatot kérni (hozzáférési jog). Joga van továbbá a leírt 
adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog) a beszélgetés megkezdé-
sekor. Ilyenkor munkatársainkkal folytatott beszélgetését a Biztosító nem 
rögzíti, ugyanakkor ebben az esetben munkatársunk kizárólag általános tájé-
koztatást tud adni, ügyintézésre, megbízás rögzítésére, adatok helyesbítésére, 
vagy biztosítási szerződésével kapcsolatos konkrét kérdéseire vonatkozó tájé-
koztatást a Biztosító nem tud adni. Amennyiben Ön mégis a fentebbi célokból 
kíván a Biztosítóval kapcsolatba lépni, de tiltakozik a hangfelvétel-készítés 
ellen, úgy személyes ügyfélszolgálatunk, e-mailes elérhetőségünk, valamint 
értékesítési hálózatunk az Ön rendelkezésére áll, továbbá postai úton levélben 
is felveheti Társaságunkkal a kapcsolatot.

9. Panaszok adatkezelése
A Biztosító a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat 
a Bit.159. §. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés 
érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, 
megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.
Telefonon történő panaszkezelés esetén a Biztosító a közötte és az ügyfél 
közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti. A hangfelvétel rögzí-
tését a Bit. fent hivatkozott szakasza rendeli el kötelezően. 
Adatkezelés célja: A Biztosító szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok doku-
mentálása, rendezése, panaszok kivizsgálása és megválaszolása.
Adatkezelés jogalapja: A Bit.159. §. rendelkezései szerint jogi kötelezettség 
teljesítése. 
Kezelt személyes adatok köre: név, azonosító adatok, panasz tárgya, és a 
panaszközlés során megadott személyes adatok.
Adatok megőrzési időtartama: A rögzített hangfelvételeket a Biztosító öt évig 
megőrzi. A Biztosító a hozzá beérkezett panaszt és az arra adott választ öt évig 
megőrzi.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Önnek joga van a panaszkeze-
léssel kapcsolatos személyes adataihoz hozzáférni (hozzáférési jog), helyesbí-
teni vagy pontosítani az Ön által megadott adatokat (helyesbítéshez való jog). 
Ezen jogok Önt egyformán megilletik attól függetlenül, hogy Ön a Biztosítóval 
szerződéses jogviszonyban áll-e vagy sem.
Biztosítónk a közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalma-
zó) elektronikus levélben (e-mail), valamint telefonon tett panaszok esetében 
a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a panasz-
ban megjelölt, illetve az ügyfelünk által bejelentett levelezési címére postai 
úton küldi meg a panaszválaszt.
A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Biztosító Panasz kezelési 
szabályzata tartalmazza.

10. Biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történő adatkezelés (adat-
kérés és adatszolgáltatás)  
10.1. Adatkérés
Az adatkezelés célja: A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása 
érdekében a Biztosító – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt 
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szer-
ződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visz-
szaélések megakadályozása céljából a Bit. 149. §-ában biztosított felhatalma-
zás alapján jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz a biztosító által 
a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék 
sajátosságainak a figyelembevételével kezelt – a Bit.149.§ (3)-(6) bekezdése-
iben meghatározott adatok vonatkozásában.
A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy 
vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, 
valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesí-
tése nem minősül a biztosítási titok megsértésének. 
Biztosítónk ennek keretében, 
– baleset és betegség, továbbá az életbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosí-
tások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti: 
a)  a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait; 
b)  a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsola-

tos egészségi állapotára vonatkozó adatokat; 



Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érint-
heti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe 
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos sze-
mélyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegé-
szítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Biztosító pedig köteles 
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) személyes adatok-
ra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájáru-
lását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik a 
jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében tör-
ténő adatkezelés ellen tiltakozik; d) a személyes adatokat jogellenesen kezel-
ték; e) a személyes adatokat a Biztosítóra alkalmazandó uniós vagy tagállami 
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes 
adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társada-
lommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A fenti rendelkezések nem alkalmazandóak többek között abban az esetben, 
amennyiben az adatkezelés szükséges:
–  a személyes adatok kezelését előíró, a Biztosítóra alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a
Biztosítóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;

–  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A Biztosító a fentiekből kifolyólag, bizonyos esetekben az érintett adatait
annak kérése ellenére sem törölheti. A létre nem jött szerződés adatait a
Biztosító a Bit. rendelkezése alapján addig tárolja, amíg a szerződés meghiú-
sulásával kapcsolatban igény érvényesíthető (törvény egyéb rendelkezése
hiányában a Ptk. szerinti általános elévülési idő az irányadó).
A Biztosító az ügyfelek adatait a biztosítási szerződés megszűnte után sem
törli, tekintettel a jogszabályokban (Pmt., Számviteli tv.) meghatározott adat-
megőrzési kötelezettségére. E kötelezettség megszűntével az adatok törlésre
kerülnek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító korlátozza az adatkezelést, 
ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy a Biztosító ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehe-
lyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Biztosítónak már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Biztosító jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az érintett kérése alapján korlátozás alá esik, az ilyen sze-
mélyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Biztosító az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Biztosító minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, tör-
lésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Biztosító tájékoztatja e címzet-
tekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Biztosító rendelkezésé-
re bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvas-
ható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adato-
kat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a 
Biztosító, ha a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződés tel-
jesítésén alapul; b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármi-
kor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, 
ideértve az ezen jogalapon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a 
Biztosító a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Biztosító 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságai-

nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti 
céltól eltérő célból nem kapcsolhatja össze. 
A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontos-
ságáért a megkeresett biztosító a felelős.

10.2. Adatszolgáltatás
Amennyiben a Bit. fenti rendelkezéseinek megfelelően más biztosító fordul 
Társaságunkhoz adatszolgáltatási kéréssel, abban az esetben Társaságunk 
köteles a kérést a fenti határidőn belül teljesíteni.
Adatkezelés (adatszolgáltatás) jogalapja: a Bit 149. § (2) bekezdésében fog-
lalt jogi kötelezettség teljesítése.

11. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések
A Biztosító közvetlen üzletszerzési tevékenységet (direkt marketing) végez meglé-
vő ügyfeleinek körében, és azon érintettek körében, akiknek személyes adatait a
Biztosító ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján vett át más
szolgáltatóktól annak érdekében, hogy körükben közvetlen üzletszerzési tevékeny-
séget végezzen. A közvetlen üzletszerzési tevékenységet a Biztosító elektronikus
(e-DM) vagy postai hírlevelekkel, biztosításközvetítői hálózatán keresztül, vala-
mint közvetlen telefonos megkereséssel végzi. A Biztosító az adatkezelés céljának
elérése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és időtartamig vagy a hozzájá-
ruló nyilatkozat visszavonásáig kezelheti az érintett adatait.
Adatkezelés célja: Az ügyfelek igényeire szabott egyedi, vagy új és meglévő
termékeinek ismertetése, gazdasági reklámok, hírlevelek küldése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az erre a célra rendszeresített
nyilatkozatokon.
Kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, érintett
meglévő szerződéseire vonatkozó adatok (különösen szerződés típusa és díja),
szerződés lejárata.
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai: Az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, valamint bármikor, indoklás
nélkül visszavonhatja hozzájárulását adatainak közvetlen üzletszerzési célú
kezeléséhez a dm@union.hu e-mail címre küldött üzenetével vagy a postací-
münkre küldött levelével, mely esetben az ilyen célú adatkezelést a Biztosító
megszűnteti. Amennyiben személyes adatainak más célból (például biztosítá-
si szerződéssel kapcsolatban) történő kezelése nem szükséges, úgy kérheti
adatainak végleges törlését (törléshez való jog) is.

12. Egyéb adatkezelések
Az egyes nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel esetén a játék-
szabályzatban külön tájékoztató kerül elhelyezésre az ott megvalósuló szemé-
lyes adatok kezelésével kapcsolatban.
Az álláspályázatra jelentkezőkre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban a
honlapon elhelyezett, álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató ad
részletes tájékoztatást.
A www.union.hu weboldalra, a weboldalon elérhető alkalmazásokra, elektroni-
kus űrlapokra és a sütikezelésre vonatkozó bővebb információkat a honlapon
elhelyezett, Honlapra és sütikezelésre vonatkozó tájékoztatóban találja.

III. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, vala-
mint az alábbi jogokkal élhet a Biztosítóval szemben:

Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére a Biztosító visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatke-
zelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz 
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
–  az adatkezelés céljai;
–  személyes adatok kategóriái;
–  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a har-
madik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

–  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

–  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Biztosítótól a rá vonatkozó sze-
mélyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és til-
takozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

–  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
–  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden

elérhető információ;
–  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint leg-

alább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó ért-
hető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részé-
re történő továbbítására kerül sor, úgy Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást 
kapjon a továbbításra vonatkozóan az Adatvédelmi Rendelet 46. cikke szerin-
ti megfelelő garanciákról. 
A Biztosító az érintett kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes ada-
tainak másolatát a rendelkezésére bocsátja. A kért további másolatokért a 
Biztosító az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít-
hat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az informá-
ciókat a Biztosító széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja 
az érintett rendelkezésére, kivéve, ha ezt másként kéri.



IV. A BIZTOSÍTÁSI TITOK MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDEL KEZÉSEK

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény más-
ként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító, a biztosí-
tásközvetítő tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz 
a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutot-
tak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a Biztosító, a biztosításközvetítő ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgál-
tatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban
felmentést ad, vagy
b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

V. ADATOK BIZTONSÁGA

A Biztosító mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a 
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmé-
ben személyes adatot adtak meg a Biztosító részére, és gondoskodik az adatok 
biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai és szervezési szabályokat, 
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így 
különösen az Adatvédelmi Rendelet 32. cikkében foglalt adatbiztonsági köve-
telmények teljesítése érdekében  szükségesek.
A Biztosító a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése 
során maradéktalanul betartja az Infotv. és az Adatvédelmi Rendelet adatbiz-
tonsági rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi sze-
mélyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb 
úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Biztosító a tudomására jutott sze-
mélyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megvál-
tozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VI. ADATVÉDELMI INCIDENSEK

A Biztosító tájékoztatja Önt, hogy a Biztosító által alkalmazott korszerű tech-
nikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes 
adatait és biztosítási titkait érintő adatvédelmi incidens történik. 
A Biztosító az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelke-
zések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket a 
www.union.hu oldalon történő értesítéssel és/vagy levélben tájékoztatja. 
Amennyiben Ön a saját, vagy más személynek a Biztosító által kezelt adatait 
érintő incidensről értesül, kérjük ezen információt indokolt késedelem nélkül 
jelezze az adatvedelem@union.hu címen.

VII. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat a 
Biztosító a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsá-
gokkal rendelkező munkavállalói, megbízott biztosításközvetítői, illetve 
Társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy 
kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, 
Társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzésé-
hez szükséges mértékben. 
A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mind-
azon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben Biztosítónknak a bizto-
sítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem 
áll fenn, mely szervezetek listáját jelen tájékoztató 1. sz. Függeléke tartalmaz-
za.
A Biztosító az adatkezelések során adatfeldolgozókat, illetve kiszervezett 
tevékenységet végző szolgáltatókat vesz igénybe erre irányuló szolgáltatási 
szerződések keretében. Az adatfeldolgozók és a viszontbiztosítók listája a 
https://union.hu/adatvedelem weboldalon érhető el.
Az adatkezelési tájékoztató tartalma a jogszabályi változások és a Biztosító 
által kötött vagy a jövőben kötendő partneri szerződésektől függően változhat. 
A legfrissebb adatkezelési tájékozató a https://union.hu/adatvedelem webol-
dalon érhető el.
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val szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az 
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes 
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyi-
ben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. A kérdéses jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel 
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékozta-
tást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automati-
zált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, 
amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené. 
A fenti bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: a) az 
érintett és a Biztosító közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; b) meghozatalát a Biztosítóra alkalmazandó olyan uniós vagy tag-
állami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, vala-
mint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megál-
lapít; vagy c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
A fenti bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben a Biztosító köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos 
érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, 
hogy a Biztosító részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és 
a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem alapulhat az Adatvédelmi 
Rendelet 9. cikkében említett, személyes adatok különleges kategóriáin, 
kivéve, ha az érintett erre kifejezett hozzájárulását adja, vagy jelentős közér-
dek miatt ez szükséges és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos 
érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érin-
tett részére a személyes adatok kezelésére és érintetti jogaira vonatkozó 
valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elekt-
ronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is 
adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, panaszával kérjük, 
forduljon a Biztosító adatvédelmi tisztviselőjéhez.
Az adatkezelő elősegíti az érintetti jogok gyakorlását. Az érintett megfelelő 
azonosítása esetén a Biztosító az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérel-
meket teljesíti. 
A Biztosító legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájé-
koztatja az érintettet az érintetti jogaival kapcsolatos kérelmének nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról a Biztosító a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha 
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Biztosító nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késede-
lem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és 
élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Az adatkezelés körülményeire vonatkozó információkat, az érintetti jogok 
gyakorlását és az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatást és intézke-
dést a Biztosító díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Biztosító, 
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intéz-
kedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat 
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a 
Biztosítót terheli. Ha a Biztosítónak megalapozott kétségei vannak az érintetti 
jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 
kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti. 

Bírósághoz fordulás joga:
Minden olyan személy, aki az Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredmé-
nyeképpen vagyoni, vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, a Biztosítótól (vagy 
az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben soron kívül jár 
el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett 
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat. 



dításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirde-
téséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és 
egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 
43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
(3a) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság 
felé történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, vala-
mint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötele-
zettség teljesítésében merül ki.
(4) A biztosító vagy a viszontbiztosító az (1) és (6) bekezdésekben, a 137.
§-ban, a 140. §-ban és a 141. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek
felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
(6) A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyész-
ség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresé-
sére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül
fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak
szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros
szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoak-
tív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelenté-
sének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénz-
mosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény-
nyel van összefüggésben.
(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény meghatározott bejelentési kötelezettségének
tesz eleget.
(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti
ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati
jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
(9) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattováb-
bítás.
139. § A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha
a)  a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján kül-
földi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban
kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör-
vényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi informá-
ciós egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítá-
si titoknak minősülő adatot.
140. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiz-
tosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy har-
madik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az
esetben:
a)  ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájá-

rult, vagy
b)  ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak

törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik
országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az informáci-
ós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott bármely módon biztosított.

(2) A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továb-
bítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
141. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a)  az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek sze-
mélye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b)  fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája)
szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság
közötti megállapodásban foglaltaknak,
c)  a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
d)  a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben
foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
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1. sz. Függelék:
A Bit. által a biztosítási titok megismerésére feljogosított szervezetek listája

A Bit 138. § (1) bekezdése alapján a biztosítási titok megtartásának kötele-
zettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b)  a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c)  büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási

perben eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban
eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes
vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a termé-
szetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel,
Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal

d)  a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakér-
tővel,

e)  a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f)  a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g)  a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h)  a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i)  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében

foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel,
j)  törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati esz-

közök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
k)  a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiz-

tosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l)  törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekinteté-

ben a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörté-
neti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilván-
tartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közlekedési
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igaz-
gatási hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási szervével,

m)  az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési
állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései sze-
rint – az átvevő biztosítóval,

n)  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok
tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a
Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a
Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a
közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyző-
könyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az
önrendelkezési joga alapján – a károkozóval,

o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a
kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok
ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

p)  fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelmé-
nyeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesül-
nek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielé-
gítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, bizto-
sításközvetítővel,

q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
r)  a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósággal,
s)  a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazo-

lásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabá-
lyozott esetekben a biztosítóval,

t)  a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe
vevő biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazda-
sági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrár-
politikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló,
gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel,

u)  a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal,
szemben, ha az a)-j), n), s), t) és u) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a
biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját
és jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizá-
rólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelöl-
ni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának köte-
lezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság fel-
hívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi köte-
lezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(2a) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben
meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból
eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a
pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartal-
mazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok
fajtáját és az adatkérés célját.
(3) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság
felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmoz-
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