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Újrainduló létesítmények: Az Allianz a kockázatok 

csökkentésére hívja fel a figyelmet 
 

 Az Allianz Global Corporate & Specialty kockázati tanácsadói a koronavírus miatti 
lezárást követő sikeres és biztonságos újranyitás érdekében helyszíni biztonsági 
szemléket és kifejezett kármegelőzési intézkedéseket javasolnak a gyáraknak, 
létesítményeknek 

 A biztosítási káresemények között a legköltségesebb okok a tűzesetek, a gépek és 
berendezések meghibásodásai, illetve a hibás kivitelezési vagy karbantartási munkák 
lehetnek. 

 Az elektromos berendezések és felszerelések az állapotuktól függően különösen 
tűzveszélyesek, illetve a kézfertőtlenítőkhöz és egyéb gyúlékony fertőtlenítőszerekhez is 
javasolt tűzbiztonsági óvintézkedéseket bevezetni. 

A koronavírus-járvány a nemzetközi vállalatokat és munkavállalóikat,számos tevékenység 
átmeneti beszüntetésére kényszerítette. Jelenleg több országban készülnek az inaktív 
időszakot követő újranyitásra. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy a vállalatok és 
létesítmények vezetői a környezeti kockázatokat továbbra is tudatosan kezeljék, és 
azonosítani tudják azokat az egyelőre ismeretlen problémákat, amelyek a lezárások alatt 
történhettek, annak érdekében, hogy enyhíthessék az újranyitás eredményeként esetlegesen 
felmerülő károk hatását. – hívják fel a figyelmet az Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) kockázati tanácsadói. 
 
„A tevékenységek visszaállítása a huzamosabb ideig munka nélkül,vagy üresen álló 
létesítményekben további kihívásokat jelent kármegelőzési szempontból, különösen a 
veszélyes berendezésekkel dolgozó,vagy folyamatokat alkalmazó termelőüzemekben” – 
mondja Stephen Clark, az AGCS Ingatlanpiaci kockázati tanácsadási részlegének globális 
műszaki és szakmai igazgatója. „A tüzelőanyaggal működő berendezéseket például újra kell 
indítani, ez pedig megnöveli a  tűz- és robbanásveszély kockázatát. Az is előfordulhat, hogy 
kevesebb munkaerő áll rendelkezésre a gyártóberendezések biztonságos üzemeltetésére és 
karbantartására, vagy a veszélyhelyzetek megoldására. Ezen kívül az épületek, 
berendezések és tűzvédelmi rendszerek elmaradt karbantartásai is veszélyes körülményeket 
teremthetnek. 
 
A vállalatoknak érdemes különös figyelmet fordítaniuk az elektromos berendezések és 
felszerelések állapotára, ugyanis az AGCS-hez beérkező, tűzesetekkel kapcsolatos 
biztosítási események 20–30 százaléka ezekkel kapcsolatos. A biztosítókhoz számos 
műszaki hibából vagy üzemhibából eredő tűzesettel kapcsolatos kárigény is érkezett, miután 
a gépeket újraindították,vagy megtisztították a létesítmények újranyitásának előkészítése 
során. .Ezek az esetek további termeléskieséshez vezettek.  
 
Az AGCS biztosítási eseményekkel kapcsolatos, ötéves időszakot átölelő elemzése azt 
mutatja, hogy értéküket tekintve a tűzesetek – a káresemények legfőbb okaként – már most 
a vállalatok biztosítási kárigényeinek csaknem egynegyedét (24%) teszik ki, míg a hibás 
kivitelezés és karbantartás (8%), illetve a gépek meghibásodása (5%) sorrendben a 3. és a 
7. helyen állnak a káresemények listáján. 
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A telephely biztonságának visszaállítása 
Az AGCS „Koronavírus: vagyonkár-megelőzési intézkedések újrainduló vállalatoknak 
az ideiglenes bezárást követően” című közleménye szerint a vállalatoknak a 
tevékenységek újrakezdése előtt a telephely biztonságának visszaállítására is érdemes 
figyelmet fordítaniuk. Alapos telephelyszemle elvégzése ajánlott, valamint az épületek és a 
berendezések átvizsgálására is időt és figyelmet kell szánni. Így minden rendellenes vagy 
veszélyes állapot - például az esetleges károsodások, a karbantartással, a tisztasággal vagy 
a tárolással kapcsolatos problémák, vagy a rongálás jelei - kiszűrhetőek és javíthatóak. Ezen 
felül a vállalatoknak ajánlatos pótolni a lezárás óta elmaradt szemlézési, ellenőrzési és 
karbantartási eljárásokat is.  
 
Mint minden esetben, a hosszabb ideig álló gépek újraindításakor a gépkezelőknek be kell 
tartaniuk az alapértelmezett üzemeltetési eljárásokat, és a gyártó leállított berendezések és 
folyamatok újbóli üzembe helyezésére vonatkozó útmutatásait.  
 
A fertőtlenítőszerek tűzkockázata 
Az alkoholtartalmú (gyúlékony) fertőtlenítőszerek, például kézfertőtlenítők használatát 
bevezető létesítményeknek megfelelő tűzvédelmi óvintézkedéseket is be kell vezetniük. 
Ezeknek a következőket kell tartalmaznia: a szerek távol tartandók a gyújtóforrásoktól, 
például nyílt lángtól; a munkavállalókat meg kell kérni arra, hogy alaposan töröljék szárazra a 
kezüket, hogy a gőzök biztonsággal eltávozhassanak; a keletkező hulladékot az erre a célra 
kijelölt, alapvetően zárt konténerekben kell gyűjteni; a gyúlékony anyagokat az erre kijelölt, 
biztonságos helyiségekben vagy szekrényekben kell tárolni. 
 
„A tevékenységek újraindítása előtti időszak ideális az üzletmenet-folytonossági tervek 
hatékonyságának felülvizsgálatára is” – teszi hozzá Clark. „Szükség szerint a vállalatok 
vezetői vizsgálják felül a tervet az ideiglenes inaktív időszak tanulságait alapul véve, hogy a 
vészhelyzeti terv mindig naprakész legyen.” 
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Az Allianz Global Corporate & Specialty 

Az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vezető globális vállalati biztosító, és az Allianz Csoport egyik fő 
szervezeti egysége. Kockázati tanácsadást, vagyon- és felelősségbiztosítási megoldásokat és alternatív 
kockázat-átruházást biztosít a kereskedelmi, nagyvállalati és speciális kockázatok széles köre tekintetében, 10 
külön biztosítási ágazat keretében. 

Ügyfélkörük épp oly szerteágazó, mint amilyen sokszínűek a gazdasági tevékenységek: a Fortune Global 500-as 
listájában szereplő vállalatoktól kezdve a kisvállalkozásokon át a magánszemélyekig terjed. Ügyfeleik közé 
nemcsak a világ legnagyobb fogyasztói márkái, technológiai vállalatai és a globális légiközlekedési és hajózási 
ágazat képviselői tartoznak, de borászatok, műhold-üzemeltetők és hollywoodi filmgyárak is. Ügyfeleik azt várják 
az AGCS-től, hogy legnagyobb és legösszetettebb kockázataikra dinamikus, multinacionális üzleti környezetben 
intelligens válaszokat kapjanak, a káreseményeik professzionális kezelése mellett. 
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Az AGCS a világ 33 országában rendelkezik saját csapattal, és több mint 200 országban van jelen az Allianz 
Csoport hálózatán és partnerein keresztül, 4300 munkatársat foglalkoztatva. Az Allianz Csoport egyik legnagyobb 
vagyon- és felelősségbiztosítási egységeként erős és stabil pénzügyi minősítési háttérrel rendelkezünk. Az AGCS 
2019-ben globálisan összesen 9,1 milliárd € bruttó díjbevételt ért el. 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban 

A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni kilátásokra és várakozásokra is vonatkozhatnak, amelyek 
a vezetés aktuális véleményét és feltételezéseit tükrözik, ugyanakkor ismert és ismeretlen kockázatokat és 
bizonytalanságokat is tartalmazhatnak, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események 
lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy sugalltaktól. A szövegösszefüggés alapján 
egyértelmű esetek mellett jövőbeni várakozásnak minősül minden olyan kijelentés, amely feltételes módot vagy a 
várakozásra, tervre, szándékra, lehetőségre, folytatásra utaló igét használ. 

A tényleges eredmények, teljesítmények vagy események jelentős eltérését a hivatkozott kijelentésektől egyebek 
mellett az alábbiak okozhatják: i. általános gazdasági feltételek, ezen belül kiemelten azok, amelyek az Allianz 
Csoport alaptevékenységét és piacait érintik; ii. a pénzügyi piacok teljesítménye, beleértve a feltörekvő piacok 
teljesítményét, a volatilitást, likviditást és hiteleseményeket is; iii. a biztosított káresemények gyakorisága és 
súlyossága, beleértve a természeti katasztrófákból eredő károkat és a kárköltségek alakulását is; iv. halandósági 
és halálozási szintek és trendek; v. perzisztenciaszintek; vi. a hitel-visszafizetési késedelmek mértéke; vii. 
kamatlábak; viii. devizaárfolyamok, köztük az EUR/USD árfolyam; ix.a verseny mértékének változásai; x. 
szabályozók változása, beleértve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót is; xi. központi 
bankok és/vagy külföldi kormányok politikájának változásai; xii. felvásárlások, vállalati az integráció hatása; xiii. 
átszervezési intézkedések és xiv. általános versenytényezők, minden esetben lokális, regionális, országos 
és/vagy globális szinten. E tényezők közül több nagyobb valószínűséggel fordul elő vagy hangsúlyosabb 
terrorcselekmények közvetett vagy közvetlen következményeként. 

Az ebben a jelentésben tárgyaltak az AllianzSE által az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez 
időről időre benyújtott tájékoztatásban leírt kockázatok és bizonytalanságok függvényében is változhatnak. A 
vállalat nem vállal frissítési kötelezettséget, felelősséget egyetlen jövőre vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban 
sem. 
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