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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA 
Járványos fertőző betegség kizárás 

 

 

A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a 

Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a 

Károkra,  

- amelyek valamely Járvánnyal kapcsolatos 

Jogellenes és károkozó magatartásból 

erednek, azon alapulnak, vagy annak 

tulajdoníthatók.   

Járvánnyal kapcsolatos Jogellenes és károkozó 

magatartásnak minősül az alábbiakkal összefüggő 

valamennyi Jogellenes és károkozó magatartás: 

a. hatékony vészhelyzeti és válságkezelési rendszer 

(üzletmenetfolytonosság-kezelés) létrehozása, 

fenntartása és alkalmazása a Társaság 

tekintetében, valamely Járványra való felkészülés 

és/vagy az azzal való megbirkózás érdekében; 

b. a Társaság rendes működéshez való teljes vagy 

részleges visszatérése, ideértve a Járvány alatti 

vagy utáni intézkedések ütemezésére és 

menetére vonatkozó döntéseket is; 

c. a Járvánnyal kapcsolatos jogszabályi vagy 

hatósági előírások, utasítások vagy ajánlások 

betartása; 

d. a Társaság ellátási láncának (szállítók, vevők, 

alternatív szállítók, alternatív vevők) kezelése a 

Járványból eredő kockázatok tekintetében, 

valamint a Járvánnyal vagy azok lehetséges 

következményeivel kapcsolatos válaszlépések;  

e. a Társaság operatív folyamatainak átalakítása 

valamely Járványra tekintettel, ideértve többek 

között a következőket: biztonságos és megfelelő 

feltételek biztosítása, kiterjesztése vagy 

módosítása a munkavállalók otthonról történő 

munkavégzéséhez, a munkavállalók elbocsátása, 

valamint a csökkentett munkaidőről szóló 

értesítések vagy a munkával, illetve a 

munkaidővel kapcsolatos egyéb intézkedések; 

f. annak megelőzése, hogy valamely Társaság 

munkavállalói, ügyfelei, üzleti partnerei vagy a 

Társasággal kapcsolatba kerülő más természetes 

személyek egészségügyi kockázatokat vagy 

egészségkárosodást szenvedjenek el valamely 

Járvány miatt; 

g. a Társaság kommunikációja a tőkepiacok, a 

részvényesek, a munkavállalók, az ügyfelek, az 

üzleti partnerek vagy a hatóságok és más állami 

intézmények felé azzal kapcsolatban, hogy egy 

adott Járvány milyen hatást gyakorol a 

Társaságra; 

h. a Járvány gazdasági következményeivel szemben 

védelmet nyújtó megfelelő biztosítás beszerzése 

vagy fenntartása; és 

i. a Társaság valamely Járvány következtében 

meggyengült pénzügyi helyzetének kezelése, 

ideértve többek között a kölcsönök, támogatások 

vagy segítségnyújtás kérelmezését, illetve 

kérelmezésének elmulasztását vagy az 

osztalékok és/vagy bónuszok kifizetését.  

Járványnak minősül minden olyan fertőző betegség 

(például a Covid–19, a pestis, a kolera, az influenza, a 

gyermekbénulás vagy a szalmonellózis),  

a) amelynek kitörését az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) világjárványnak nyilvánítja, 

vagy 

b) amely a Szerződő, illetve valamely 

Leányvállalata székhelyén, fióktelepein vagy 

állandó telephelyein, illetve valamely szállító 

székhelyén vagy a Társaság jelentősebb 

(összesen az értékesítés > 5%-ának megfelelő) 

értékesítési piacain) következik be; és  

i) amelyet valamely illetékes kormányzati 

hatóság pandémiának, epidémiának vagy 

endémiának minősít, vagy  

ii) amely alapján a WHO vagy valamely állami 

szerv intézkedéseket, ajánlásokat, tilalmakat 

vagy figyelmeztetéseket (köztük az utazással 

kapcsolatos figyelmeztetéseket) vezet be 

valamely tényleges vagy küszöbönálló 

világjárványra (pandémiára), epidémiára 

vagy endémiára válaszul. 

Ha a jelen záradék másként nem rendelkezik, a 

szerződés minden feltétele, rendelkezése és kikötése 

teljeskörűen érvényben és hatályban marad. 

 

Allianz Hungária Zrt. 
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