
 
 

Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE VAGYONBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT „B” fedezeti kör: Üzemszüneti 
Veszteségek (003-2017); Kiegészítő vagyonbiztosítási feltételek (PDEX/003-2017); Vagyonbiztosítási Záradékok (PDEN/003-
2017). 

 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

Az Üzemszünet biztosítás megtéríti a kapcsolódó Vagyonbiztosítás által fedezett események következtében fellépő árbevétel 
csökkenés és megnövekedett üzemi költségek által okozott veszteségeket a biztosító feltételei szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Mire terjed ki a biztosítás? 
 Amennyiben a biztosítottnak a telephelyen végzett tevékenysége valamely, az "A" Fedezeti kör alapján 

biztosított esemény következtében megszakad, vagy szüneteltetni kell, a biztosító a biztosítási 
részletezőn feltüntetett vagyoncsoportok szerint, és a jelen Fedezeti Kör feltételei alapján kifizeti az ilyen 
üzemszünet miatt keletkezett üzemszüneti veszteséget feltéve, hogy a biztosítási esemény 
bekövetkeztekor a biztosított érvényes vagyonbiztosítással rendelkezett az "A" Fedezeti Kör alapján. 

 Üzemszüneti veszteség az "A” Fedezeti kör alapján biztosított eseményekkel közvetlen okozati 
összefüggésben bekövetkezett Fedezeti összeg csökkenés, amely magában foglalja a biztosított 
vállalkozás árbevétel-csökkenése miatti Üzemi (üzleti) eredmény csökkenését, valamint azokat a 
biztosított költségeket, amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a biztosítottat. 

 Az üzemszüneti veszteség részei: 
 Árbevétel csökkenés esetén: az Üzemi (üzleti) eredmény csökkenése miatti veszteség az előző 12 

hónapban az eredmény-kimutatás adatai alapján kimutatott Üzemi (üzleti) eredményhez képest; 
 Megnövekedett üzemi költségek esetén: az az összeg (a fedezetből kizárt állandó költségekre 

vonatkozó pont rendelkezéseit is figyelembe véve), amely szükségszerűen és ésszerűen merült 
fel kizárólag annak érdekében, hogy elkerülhető, illetve csökkenthető legyen az a 
forgalomcsökkenés, amely ezen költségek nélkül bekövetkezett volna a káreseményt követő 
kártérítési időszak alatt. 

A kártérítés összegéből le kell vonni minden megtakarítás összegét, továbbá azokat a költségeket és 
kiadásokat, amelyeket az Üzemi (üzleti) eredményből kellett volna fizetni, de a káresemény 
következtében csökkentek, vagy megszűntek. 

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

 Amennyiben vannak olyan, a tevékenységgel kapcsolatos állandó költségek, amelyekre e fedezet nem terjed ki (és 
amelyek összegével az Üzemi (üzleti) eredmény összegét csökkenteni kell), akkor a megnövekedett üzemi költségek 
kiszámításánál az ilyen költségek csak olyan arányban kerülnek figyelembevételre, amilyen arányban az Üzemi 
(üzleti) eredmény és a nem biztosított állandó költségek állnak egymással. 

 Amennyiben a biztosító mentesül az "A" Fedezeti kör feltételei szerint, úgy és legalább olyan mértékben mentesül 
a jelen Fedezeti kör - biztosítási szerződés alapján fennálló kártérítési kötelezettsége alól is. 

 Ha a biztosítottnak lehetősége lett volna üzemszüneti veszteségeinek mérséklésére, de ezen intézkedések 
megtételét elmulasztotta, a biztosító a mulasztás arányában mentesül a mulasztásból eredő veszteség megtérítése 
alól. 

 Nyomáskiegyenlítők, gépek vagy berendezések (a telephelyen lévő kazánok, tartályok ide nem értendők) 
amennyiben az ilyen szerkezetekben a nyomást kizárólag gőz segítségével állítják elő, és a biztosított tulajdonában 
vagy ellenőrzése alatt állnak. Kivételt képez az az eset, amikor a jelen fedezetben ki nem zárt esemény okozza a 
kárt - a biztosító azonban ez esetben sem téríti meg az ilyen szerkezetekben keletkezett kárt, csak az egyéb 
vagyontárgyak károsodásaira nyújt fedezetet. 



 

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
 A biztosító maximum a költségcsoportonként megadott biztosítási összegig vagy a meghatározott kártérítési limit 

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

 

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

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

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

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

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


