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ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS 

(egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) 

 

Biztosítási esemény 

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiter-

jed az alábbiakban részletezett módon és mértékben a biztosított vállalkozó vagy cég 

üzemszüneti káraira. A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy az alapul szolgáló va-

gyonbiztosítás a dologi kárra kiterjed, és a biztosító a vagyonkár biztosítási esemény mi-

att szolgáltatást teljesített, vagy a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igényt elismerte.  

 

A biztosító megfizeti a biztosított üzem leállásából, valamint a termelési folyamat 

megszakadásából eredő és ezzel összefüggésben felmerülő azon üzemi költségeket, 

amelyek az üzemszünet tartama alatt is terhelik a biztosított vállalkozást, amennyiben 

ezen ráfordítások gazdaságilag megalapozottak, és amelyeket a kár bekövetkezése nélkül 

a biztosított vállalkozó vagy cég kigazdálkodott volna (közvetett – állandó – költségek), 

az önrész figyelembevételével. A biztosító a kárrendezési eljárás során tapasztalt körül-

ményektől függően, a biztosítási összegen belül megfizeti  

• a tevékenység folytatására szolgáló ideiglenes üzem létesítésével, üzembe helye-

zésével, üzemeltetésével; 

• a tevékenység bérmunkába, alvállalkozásba történő kihelyezésével, valamint 

• a telephelyen kívüli értékesítéssel kapcsolatos többletköltségeket. 

 

A biztosító megfizeti az épülettulajdonost – vállalkozás céljára bérbe adott helyiségek-

kel összefüggésben –, ért bérleti díj kiesést, valamint az épület használatának kiesésé-

ből eredő veszteséget, ha a biztosítási események valamelyike bekövetkezik. Jelen vál-

lalkozói vagy céges vagyonbiztosítási szerződés értelmében bérleti díj kiesésnek csak az 

minősül, ha a bérlő vagy haszonbérlő a bérleti díj fizetését részben vagy teljesen megta-

gadja, feltéve, hogy a biztosított a bérleti díjra a bérleti szerződés (jog) szerint jogosult.  

 

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosító megfizeti a biztosított 

üzem leállásából, valamint a termelési folyamat megszakadásából eredő bruttó nye-
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reségkiesést, amely magába foglalja a biztosított üzem értékesítési árbevétel-csökkenés 

miatti  elmaradt nettó nyereségét és azokat az állandó költségeket, amelyek az üzem-

szünet alatt is terhelik a biztosított vállalkozást. Kár esetén a nettó árbevétel-csökkenést 

és a tényleges bruttó nyereség-kiesést a biztosított vállalkozónak vagy cégnek kell bizo-

nyítania. 

 

A biztosító a fentieken kívül a biztosítási kötvényben megjelölt kárlimitig megfizeti azo-

kat a könyvvizsgálói költségeket, melyek az üzemszüneti károk tételes megállapítása 

érdekében külső szolgáltatás igénybevétele keretében merülnek fel. 

 

Az üzemszünet tartama alatt bekövetkező újabb vállalkozói vagy céges vagyonbiztosítási 

esemény miatt bekövetkező üzemszünet új, önálló biztosítási eseménynek minősül. 

 

A biztosító a felsorolt veszteségeket és költségeket legfeljebb a káresemény napjától 

számított 12 hónapon keresztül téríti meg (kártalanítási időszak). 

 

Nem biztosítási események 

Nem minősül üzemszüneti kárnak, illetve a biztosító nem téríti meg az üzemszüneti 

károk azon részét, amelyek: 

• az üzemszünet alatt fellépő, de nem az üzemszünetet kiváltó események követ-

kezményei; 

• a nem károsodott készletek romlása miatti veszteségek; 

• hatóságilag elrendelt építési vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás követ-

kezményei; 

• a károsodott vagyontárgyak helyreállításának, utánpótlásának késedelmessége, a 

helyreállításhoz, beszerzéshez szükséges pénzeszközök biztosítónak fel nem róha-

tó hiánya miatt keletkeztek; 

• a biztosított mulasztása, késedelme miatt következtek be; 

• pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, 

egyéb irat, program, szoftver megsemmisülése, eltulajdonítása, elveszése, hiánya 

vagy megrongálódása miatt keletkeztek; 
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• szerződésből adódó olyan kötelezettségek miatt álltak elő, mint a gyártási, szállí-

tási határidő késedelme, valamilyen szolgáltatás elmaradása miatti kártérítési, 

• kártalanítási és egyéb kötelezettségek; 

• kedvezmények, támogatások elvesztéséből adódtak; 

• olyan üzletvesztés, amely szerződések, megrendelések felmondása miatt akkor 

következett be, amikor az üzemszünet megszűnését követően a tevékenység már 

• folytatható lett volna; 

• meghaladják a vagyonkár bekövetkezésétől számított, a szerződésben meghatáro-

zott kártalanítási időszakot. 

 

A jelen vállalkozói vagy céges biztosításnak nem tárgyai a következő költségek, veszte-

ségek: 

• a büntető jellegű költségek, így különösen: köt- 

• bér, bírság, perköltség, késedelmi kamat; 

• a bármilyen fajtájú adó és illeték; 

• a forgalomtól függő biztosítási díjak, licenc- 

• díjak, feltalálói díjak; 

• az áruk, az alap-, nyers- és segédanyagok beszerzésére fordított költségek, az 

üzemanyag és energiadíjak, amennyiben ez utóbbiak nem az üzem fenntartásához 

• szükséges ráfordítások vagy alap-, illetve készenléti díjak; 

• a fuvardíjak, ha a biztosított nem rendelkezik erre vonatkozóan szerződéses köte-

lezettséggel, valamint  

• a küldemények díjmentesítési költségei; 

• egyéb, a termeléssel és/vagy kereskedelemmel 

• össze nem függő bevételek és költségek, pénzügyi bevételek és ráfordítások, 

rendkívüli bevételek és ráfordítások, 

• különös tekintettel a tőke-, spekulációs és ingatlanügyletekből származó nyeresé-

gekre és költségekre. 
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A jelen vállalkozói vagy céges vagyonbiztosítási szerződési feltételek alkalmazásában: 

• Nettó árbevétel: az értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a 

teljesített szolgáltatások ár-kiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel 

csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértéke. 

• Közvetett (állandó) költségek: azok a költségek, amelyek nagysága független az 

üzleti forgalom változásától, és a biztosítottat egy esetleges üzemszünet alatt is 

terhelik. 

• Közvetlen (változó) költségek:azok a költségek (ráfordítások), amelyek az üzleti 

forgalommal arányosan változnak. 

• Bruttó nyereség: a nettó árbevétel és a közvetlen (változó) költségek különbsége. 

• Nettó nyereség: a bruttó nyereség és a közvetett (állandó) költségek különbsége. 

• Bruttó nyereségráta: a bruttó nyereség és a nettó árbevétel hányadosa. 

• Bruttó nyereségkiesés: az árbevétel-csökkenés és a bruttó nyereségráta szorzata. 

• Értékesítési árbevétel-csökkenés: a tervezett és megfelelően igazolt nettó árbe-

vétel és a tényleges kártalanítási időszak alatti nettó árbevétel különbsége. 

• Kártalanítási időszak 

A kártalanítási időszak az az időtartam, amely előzetes becslések alapján egy esetle-

ges legnagyobb kár után az újjáépítéshez, helyreállításhoz szükséges, és amelyben a 

szerződő felek megegyeznek. A kártalanítási időszak kezdete megegyezik az üzem-

szüneti kár bekövetkezésének időpontjával. A kártalanítási időszakot a szerződés 

(ajánlat) tartalmazza. 

• Tényleges kártalanítási időszak 

A káresemény bekövetkezésétől számított – naptári napokban meghatározott – azon 

időtartam, amely alatt a vagyoni kár az üzem működésére kihatással volt, de az leg-

feljebb a vagyonbiztosítás szerződésben (adatközlőn) feltüntetett kártalanítási időszak 

utolsó napjáig tart. A tényleges kártalanítási időszak vége az üzemszünet megszűné-

sének napja. Az üzemszünet a vagyontárgy helyreállításának, illetve a korábbi üzemi 

teljesítmény elérésének műszaki és gazdasági szempontból lehetővé válása időpontjá-

ban szűnik meg a vállalkozó vagy céges vagyonbiztosítás szempontjából. 
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Az épület használatának kiesése alatt jelen vállalkozói vagy céges vagyonbiztosítási 

szerződés értelmében azt kell érteni, ha a biztosított által használt vagy harmadik szemé-

lyeknek térítésmentesen használatra átadott épület és/vagy annak helyiségei a bekövetke-

zett kár következtében használhatatlanná válnak és ha az ezen helyiségekben folyó tevé-

kenységet az épület épen maradt részébe nem lehet átköltöztetni.  

 

A biztosító az üzemszüneti veszteségeket legfeljebb az ajánlaton/biztosítási kötvényen 

feltüntetett biztosítási összeg erejéig téríti meg. A biztosító fizetéskor nem alkalmazza az 

alulbiztosításra vonatkozó szabályokat. 

 

A biztosított vállalkozó vagy cég legkésőbb a tényleges kártalanítási időszak lejártát kö-

vető harminc napon belül köteles könyvvizsgáló által hitelesítetten részletezni a bruttó 

nyereségkiesés miatti veszteségét az alábbiak szerint: 

• nyereség- és veszteségszámítást a folyó üzleti évre az üzemszüneti kár kezdetéig 

és a káreseményt megelőző üzleti évre; 

• nyereség- és veszteségszámítást a biztosított vállalkozó vagy cég azon nyereségei-

ről és költségeiről, amelyeket a tényleges kártalanítási időszak alatt az üzemszü-

net nélkül könyvelt volna el (nyereség és állandó költségek); 

• nyereség- és veszteségszámítást a biztosított azon ráfordításairól, amelyek a tény-

leges kártalanítási időszak alatt az üzemszüneti kár következtében merültek fel 

(nyereség és állandó költségek). 

 

A biztosított vállalkozás köteles a biztosító részére átadni az összes olyan számlaköny-

vet és egyéb üzleti könyvet, kifizetési számlát, mérlegkimutatást és egyéb dokumentu-

mot, bizonyítékot, információt és minden olyan adatot, amelyek a kárigény elbírálásá-

hoz, a kár mértékének megállapításához szükségesek. 

 

Az adatszolgáltatás költségei a biztosított vállalkozót vagy céget terhelik. 

 


