001. záradék
A sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében
fellépő károk fedezete
A záradék jele a kötvényen: GKA
1.

A jelen záradék keretében a felek
megállapodnak abban, hogy bár a
szerződési feltételek, a tételesen
megjelölt záradékok és az esetleges
külön megállapodások változatlanul
érvényben vannak, a biztosítási
fedezet – különdíj megfizetése
ellenében – kiterjed azokra a károkra
is, amelyek közvetlen következményei
az itt felsorolt eseményeknek:

késedelméből, illetőleg átmeneti
megszakításából vagy végleges
leállításából származnak
(következményi károk),
b) a törvényes hatóság által
foganatosított kisajátítás,
végrehajtás vagy elkobzás miatti
időleges vagy tartós birtokon kívül
kerülésből származnak,
c) épületek jogellenes elfoglalása
miatti időleges vagy tartós birtokon
kívül kerülésből erednek.

a) az olyan személyek cselekedetei,
akik másokkal együtt megzavarják
a közrendet és a közbiztonságot
(akár sztrájkkal vagy
munkáskizárással van ez
kapcsolatban, akár nem),

3. A biztosítási fedezet nem terjed ki
azokra a károkra, amelyek közvetett
vagy közvetlen következményei az
alábbi eseményeknek:

b) a törvényes hatóság olyan
intézkedései, melyeknek célja az
1. a) pontban leírt rendzavarás
megakadályozása vagy annak
megkísérlése, illetőleg az ilyen
rendzavarás következményeinek
enyhítése,

a) háború, invázió, háborús
cselekmények (függetlenül attól,
hogy hivatalosan hadat üzentek-e,
vagy sem), polgárháború,
b) lázadás, sztrájk, teljes vagy
részleges munkabeszüntetés,
katonai vagy népfelkelés,
ellenforradalom, forradalom,
továbbá bármilyen olyan esemény
vagy ok, amelynek következtében
hadi-, rendkívüli vagy
szükségállapotot hirdettek ki,

c) sztrájkolók vagy kizárt munkások
szándékos cselekedetei,
amelyeknek célja a sztrájk
folytatása vagy a kizárással
szembeni ellenszegülés,
d) a törvényes hatóság olyan
intézkedései, melyek a fenti
cselekedetek megelőzésére vagy
következményeinek enyhítésére
irányulnak.
2

c) terrorcselekmény.
(A jelen kizárás szempontjából
terrorcselekményen olyan
cselekményt értünk, amely esetében
politikai, vallási, ideológiai vagy
hasonló célok érdekében bármely
személlyel vagy csoporttal szemben
erőt, erőszakot és/vagy fenyegetést
alkalmaznak, beleértve a bármely
kormány befolyásolására irányuló
szándékot és/vagy a lakosság vagy

A jelen záradék szerinti biztosítási
fedezet nem vonatkozik azokra a
károkra, amelyek
a) a munka teljes vagy részleges
szüneteltetéséből, továbbá valamely
munkafolyamat vagy művelet
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a lakosság bármely részének
megfélemlítését, akár egyénileg,
akár szervezet(ek) vagy
kormány(ok) nevében követik azt
el.)

adott káreseményre a biztosító
kockázatviselése kiterjed.
5. A biztosító egy káresemény kapcsán a
káresemény bekövetkezésétől
számított 168 órás megszakítás nélküli
időtartam alatt bekövetkező károkat
térít meg a szerződésben (ajánlaton,
kötvényben) meghatározott összeg
erejéig, az önrészesedés levonásával.

4. Ha a biztosító valamely peres vagy
peren kívüli eljárás során arra
hivatkozik, hogy a bekövetkezett kár a
jelen záradék 2. vagy 3. pontja alapján
nem térítésköteles, a biztosítottat
terheli annak bizonyítása, hogy az

Allianz Hungária Biztosító Rt.
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