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AKTUALIZÁLÁSI ZÁRADÉK 
(Általános felelősségbiztosítás) 

 
1. A Biztosítási szerződés módosítása 
 

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; továbbiakban: 
Biztosító) minden évben a Biztosítási szerződés évfordulója alkalmával a díjszámítás alapját képező adatok 
(többek között az aktualizált éves árbevétel) változása alapján aktualizálja a biztosítási szerződést.  
 
2. A biztosítási díj módosításának mechanizmusa 
 

A biztosítási díj módosításának alapjául a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindexek számai 
szolgálnak a fogyasztási főcsoportok árindexeinek átlaga figyelembevételével.  
 
A fogyasztói árindextől a biztosító maximum -/+ 5 százalékponttal eltérhet. 
 
3. A módosítás díjfizetési kötelezettségre gyakorolt hatása 
 

A díjszámítási alap változásával a biztosítási díj is emelkedik. 
  
A módosítás alapján a Biztosító által megállapított díjszámítási alap: a biztosítási kötvényen feltüntetett éves 
árbevétel x fogyasztói árindex.  
 
A biztosítási díj a díjszámítási alap változásával arányosan nő. 
 
4.  A módosítás elfogadása, annak jogkövetkezményei és a Biztosító teljesítésére gyakorolt hatása 
 

A Biztosító a módosított díjszámítási alapról és díjról minden évben a Biztosítási szerződés évfordulója előtt 
legalább 60 nappal, írásban értesíti a Szerződőt.  
 
Amennyiben a Szerződő elfogadja a Biztosítási szerződés aktualizálását, akkor nincs teendője. Biztosító megküldi 
a Szerződőnek a módosított kötvényt, amely alapján az évfordulót követően az aktualizált díjszámítási alappal és 
díjjal folytatódik a szerződése. 
 
Amennyiben a Szerződő nem fogadja el a Biztosítási szerződés aktualizálását, akkor ezt a Biztosító felé az 
évforduló előtt minimum 45 nappal írásban jeleznie kell. Ebben az esetben a szerződés az évfordulót követően is 
változatlan díjszámítási alappal és éves díjon folytatódik.  
 
Figyelem! Amennyiben a Szerződő nem jelzi a megadott határidőben, hogy nem kíván élni az aktualizálással, 
akkor az a módosított díjszámítási alap és díj elfogadásának minősül. 
 
A díjszámítási alap és díj módosítására először a szerződés létrejöttét követő első évforduló alkalmával, meglévő 
szerződés esetén pedig a Módosítási záradék elfogadását követő első évforduló alkalmával kerül sor. 
 
Jelen pont szerinti záradékra tekintettel a Biztosítási feltételek eltérnek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezéseitől. 
 
5. Egyéb 
 

A Biztosító által tett ajánlatban rögzített javaslattól eltérő módosítási igény esetén a Szerződőnek lehetősége van 
a Biztosítási szerződés aktualizálására az évfordulótól függetlenül is. 

 
Automatikus megújítási záradékot tartalmazó felelősségbiztosítási szerződések esetében a Biztosító eltekint a 
díjszámítási alap és díj módosításától, így a díjszámítási alap és a biztosítási díj nem módosul. 


