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szerződési feltételek módosítása
Vagyon- és mérnöki biztosítási 
szerződésekhez

kárrendezési okiratok záradék

A  vagyon- és mérnöki biztosítások szerződési feltételei biz-
tosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény (Bit) 96. § (8) bekezdése alapján az alábbiakban 
meghatározottak szerint módosulnak: 

1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani a biztosítási esemény bekövetkezésének 
igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének 
meghatározásához szükséges alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  a biztosítási esemény bekövetkezésének tényét igazoló okira-
tokat, és az okiratnak nem minősülő dokumentumokat,

·  összegszerűen meghatározott, adatokkal alátámasztott írás-
beli kárigényt,  

·  a biztosítottnak/károsultnak a biztosítási esemény kivizsgá-
lására vonatkozó teljes dokumentációját,

·  hivatalos dokumentumot a biztosítási összeg nagyságának 
igazolásáról,

·  a biztosított tulajdonjogának igazolására, idegen vagyontár-
gyakra vonatkozóan pedig a birtoklás jogcímének igazolására 
vonatkozó okiratokat (mint pl. bérlet, lízing, kipróbálás, tesz-
telés, javítás), a vagyontárgy tulajdonosának megnevezésével, 

·  tűz és robbanáskár esetén a tűzvédelmi hatóság igazolását, 
jegyzőkönyvet a tűzvizsgálatról (ha készült),

·  ha más hatósági eljárás is volt, a hatóság által kiadott igazo-
lást vagy határozatot,

·  vagyon elleni bűncselekmény esetén a rendőrségi feljelen-
tést, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet,

·  rendkívüli időjárási viszonyok és természeti jelenségek hiva-
talos igazolását (természeti kár esetén),

·  a biztosító hozzájárulásával megbízott szakértő hivatalos 
véleményét,

·  a szolgáltatást nyújtó külső cég igazolását (szolgáltatás-
kimaradás kár esetén),

·  a káresemény előtti karbantartás naplóit, a karbantartás 
igazolását, a főjavítás, felújítás igazolását,

·  a káreseményt megelőző üzemelés adatait,
·  a bekövetkezett vagyoni hátrány mértékét – a költségeket is 

beleértve – igazoló okiratokat, és az okiratnak nem minősülő 
dokumentumokat,

·  a vagyonnyilvántartást, leltáríveket, egyedi tárgyi eszköznyil-
vántartó lapokat, számlákat a készletekről,

·  a helyreállításra vonatkozó – legalább három különböző – 
árajánlatot ill. a károsodás helyreállítási költségét igazoló 
számlát, 

·  a károsult áfa visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát.

Speciális előírások üzemszünet biztosítások esetén:
Káreseményt megelőző rendelés állomány, megrendelések, 
megbízási szerződések, könyvvizsgálói jelentés, tervezett 
üzleti eredményszámítás a tárgyévre.

2. A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségé-
vel összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot 
visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményei-
nek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-
köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve hely-
reállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének 
megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján 
vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra 
jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó 
összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

3. A felsorolt okiratokon kívül a biztosítottnak illetve a káro-
sultnak a bizonyítás általános szabályai szerint más módon 
is joga van a károk és költségek igazolására annak érdeké-
ben, hogy követelését érvényesítse.

4. A biztosító a szolgáltatását az a biztosítási esemény bekö-
vetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás 
mértékének meghatározásához szükséges adatoknak, 
okmányoknak, dokumentációnak a biztosítóhoz történt 
beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül forintban 
nyújtja a károsult részére.

5. A vagyon- és mérnöki biztosítási szerződésekre nem vonat-
koznak az általános szerződési feltételek azon rendelkezései, 
melyek a szolgáltatás teljesítésének az esedékességét a kár-
esemény tekintetében indult büntető vagy szabálysértési eljá-
rás jogerős befejezésétől teszik függővé.

6. Jelen záradékban nem érintett – és a 2003. évi LX. törvény 
(Bit) 96. § (8) bekezdésével nem ellentétes – kérdésekben a 
vagyon- és mérnöki biztosítások szerződési feltételei tovább-
ra is alkalmazandók.
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