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Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás 2.0 
Záradék irodai tevékenységre 
 
 
 
A jelen záradék alapján az Allianz Cégmester 
Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételei (AHE-
43410) az alábbiak szerint módosulnak. A jelen 
záradék kizárólag azokhoz a biztosítási 
szerződésekhez kapcsolódik, amelyekben a biztosított 
telephely irodai tevékenység végzésére alkalmas 
lakóingatlan (lakóház vagy lakás) illetve irodaépület. 
 
1. Biztosítható vagyontárgyak 
A jelen záradék szerint a vagyonbiztosítások fedezeti 
körében a kockázatviselés helyén biztosított 
vagyontárgyaknak minősülnek 
a) az iratok, adathordozók a tárolt adatokkal, 

szoftverek, számlák és bizonylatok, 
b) szellemi alkotás, képzőművészeti vagy egyéb 

művészeti alkotás, műérték, gyűjtemények   
is.  

 
2. A Betöréses lopás és rablás esetén az 1. pontban 
meghatározott vagyontárgyak II. kockázati 
vagyoncsoportba sorolandók.  
 
3. A jelen záradék értelmében biztosítási esemény  
a) a csővezeték töréskár, valamint 
b) a beázáskár 

is. 
 
4. Csővezeték töréskár 
 
4.1. A jelen záradék alapján csővezeték töréskár 
biztosítási esemény a kockázatviselési helyen 
a) a víz-, csatorna-, fűtési, hűtési és 

gőzvezetékek, továbbá ezek tartozékai, 
szerelvényei, a vezetékekre rákapcsolt 
háztartási gépek törése, repedése, 
kilyukadása, dugulása, csatlakozásának 
elmozdulása által, és 

b) a nyitva hagyott csapból kiáramló 
folyadék/gőz által okozott kár. valamint 

c) a vezetékes víz elfolyása miatti többletvízdíj 
felmerülése  

 
4.2. A fűtési rendszer csővezetékeinek töréskára 
kizárólag a fűtési időszakban minősül biztosítási 
eseménynek. Jelen záradéki feltételek szerint fűtési 
időszak alatt a fűtőberendezések tényleges üzemelési 
időszaka értendő.  
 

4.3. A biztosító kockázatviseléséből kizárt események 
és vagyontárgyak, nem térülő károk  
a) a gombásodás, penészedés formájában 

jelentkező károk, 
b) a függő és fekvő ereszcsatorna, a hűtési, gáz- 

és a gőzvezetékek cseréjének költsége, 
c) a sérült csaptelepek, a vezetékekre kapcsolt 

kárt okozó háztartási gépek és tartozékaik 
javításának/pótlásának költsége, 

d) a kiömlő folyadék vagy gőz értéke, kivéve a 
vezetékes víz elfolyása miatt felmerült 
többletvízdíj.  

 
4.4. A biztosító szolgáltatása körében a csőtörés 
felkutatásának és a felkutatással okozott kár 
helyreállításának a költségét téríti meg az épület külső 
falsíkján belül a technológiailag indokolt mértékig, az 
épület külső falsíkján kívül legfeljebb 6 m hosszúságig.  
A kárt okozó vezeték pótlásának, cseréjének költsége a 
kár elhárításához szükséges és technológiailag 
indokolt mértekig térül.  
 
4.5. A technológiailag indokolt mérték alatt a sérült 
elem legközelebbi csatlakozási pontjai közötti szakasz 
és szükséges szerelvényei értendők. 
 
4.6. Vezetékes víz elfolyása miatti többletvízdíj 
felmerülése esetén   

- a káresemény időszakára kiszámlázott 
vízdíj átlagos vízfogyasztás fölötti része 
téríthető az elfolyt vízmennyiségre eső 
csatornahasználati díj nélkül, 

- biztosítási időszakonként egyszeri 
alkalommal, és 

- maximum a biztosítási összeg erejéig. 
 
5. Beázáskár 
 

5.1. A jelen záradék alapján beázáskár biztosítási 

esemény a kockázatviselés helyen a kívülről érkező víz 

által okozott kárt.  

 

5.2. A beszivárgó csapadékvíz által okozott kár akkor 

biztosítási esemény, ha a biztosított épület 

- tetőszigetelésének (vagy-héjalásának) 

meghibásodása, 

- panelhézag-tömítésének hiánya, 

elöregedése, illetve 
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- nyílászáróinak  

• szigetelési meghibásodása, 

elöregedése, 

• vízorr profiljának hiánya vagy 

kialakítási hibája  
következtében keletkezett. 
 
5.3. A beázás kár körében nem térül   
a) a talajvíz- vagy belvízkár, 
b) az építés, felújítás alatt álló épületek 

ideiglenes tetőzetének elégtelensége miatti 
kár, 

c) az épületszerkezetek, nyílászárók, 
szigetelések, tetőfedések, bádogozások 
kivitelezési hiányosságai, karbantartásának 
elmulasztása miatti károk a biztosítási 
eseményben felsoroltak kivételével, 

d) az épületek külső vakolatában, külső 
festésében, külső burkolatában csapadékvíz 
által okozott kár, 

e) ajtó, ablak nyitva hagyása miatti kár, 
f) a meghibásodott, elöregedett szigetelés és 

fedési hibák helyreállítási költségei, 
g) a gombásodás, penészedés formájában 

jelentkező kár. 
 
5.4. Valamely helyiség csapadékvíz miatti ismételt 
beázása esetén a biztosító akkor téríti meg a 
keletkezett vízkárt, ha a korábban beázott felületeket 
helyreállították, valamint az előzménykárt okozó hibát 
szakember kijavította, és a javítás igazolt időpontját 
követő egy éven túl történt az újabb meghibásodás. 
 
6. Az Általános felelősségbiztosítás kiterjed azoknak a 
csőtörés miatti beázási károknak a megtérítésére, 
amelyek a 3.1. pontban megfogalmazottak szerint a 
biztosítottnak felróható módon következtek be. 
 
7. A jelen záradékban nem érintetteket illetően a 
biztosítási szerződésben rögzítettek az irányadók. 
 
 
 

Allianz Hungária Zrt. 
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