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RAKTÁRLOGISZTIKAI ZÁRADÉK - RAKTÁRLOGISZTIKAI ANYAGMOZGATÁSRA – 
ÁLTALÁNOS ÉS/VAGY SZOLGÁLATÁS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ 

 

1. Biztosítási esemény 
 
Jelen záradék alapján – a felek erre irányuló 
hitelesen igazolt megállapodása esetén – a fedezet 
kiterjed raktározási tevékenységhez kapcsolódó 
anyagmozgatással, jármű munkagépként való 
használatával, álló járműre fel, illetve arról 
lerakodással okozott dologi károkra/személyi 
sérüléses nem vagyoni sérelemre. 
 
2. Kizárások 
 
Jelen záradék alapján a biztosító helytállási 
kötelezettsége nem terjed ki 

a) a vámraktározás, közraktározás, vámügyintézői 
tevékenységre és ezen tevékenység részeként 
nyújtott raktározásra; 

b) fuvarozói, szállítmányozói tevékenységre és ezen 
tevékenység részeként nyújtott raktározásra, 
anyagmozgatásra, jármű munkagépként való 
használatára, álló járművel fel, illetve arról 
lerakodásra; 

c) raktározott áru eltűnésére, leltárhiányra, téves 
kiszolgálásra; 

d) lopás, rablás károkra; 
e) készpénzre, értékpapírra, nemesfémre, ékszerre, 

drágakőre és féldrágakőre, szőrmére, antik 
bútorra, műértékre, képzőművészeti alkotásra, 
ADR árukra; 

f) késedelemmel, határidő mulasztással, 
termeléskieséssel kapcsolatos igényekre; 

g) a csomagolás sérüléséből eredő/azzal 
kapcsolatos igényekre, kivéve, ha kétséget 
kizáróan bizonyított, hogy a káresemény a 
biztosított jelen záradék szerinti biztosítási 
eseménynek minősülő tevékenysége során a 
biztosított felelősségi körébe tartozó módon 
következett be; 

h) zárjeggyel vagy más plombával zárolt tételekkel 
kapcsolatban maga a zárjegyek/plombák és ezek 
sérüléseivel kapcsolatos igényekre; 

i) önmagában a tárolás során keletkezett azon 
igényekre, amelyek közvetlen oka nem a 
biztosított jelen záradék szerinti biztosítási 
eseménynek minősülő tevékenysége során 
megvalósuló károkozó magatartása; 

j) a szabadban történő tárolásra és abból eredő 
igényekre; 

k) az igényekre, amely az áru belső biológiai 
folyamatainak (erjedés, penészesedés, 
gombásodás, szagosodás, belső romlás), illetve 
kártevők (férgek, rágcsálók, rovarok) okozta 
károknak a következményei; 

l) az igényekre, amely az áru természetes 
tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, 

megromlás, kiszáradás, súlyveszteség, oxidáció, 
korrózió, csorgás, valamint az áru színét, 
szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, 
rendes apadás, mindenfajta váladék és 
hőmérséklet-különbség által részleges vagy teljes 
elveszés, súlyveszteség, illetve megsemmisülés 
következtében keletkeznek;  

m) megrendelő által a biztosított/ rendelkezésére 
bocsájtott eszközök/munkagépek műszaki 
állapotából, vagy megrendelő által adott 
utasításokkal, szabályzatokkal kapcsolatban, vagy 
más módon biztosított ellenőrzési körén kívül 
esően okozott károkra/nem vagyoni sérelemre; 

n) a tevékenység ellátásához megrendelő által 
biztosított idegen eszközök üzemeltetéséből vagy 
ezen eszközök karbantartásának hiányából vagy 
nem megfelelő karbantartásából eredő igényekre, 
beleértve azon igényeket is, amelyek a raktárak és 
tároló/szállító konténerek által biztosított 
körülmények megváltozására vezethetők vissza 
(pl. páratartalom, nem elegendő stabilitás, tárolási 
hőmérséklet megváltozása stb.); 

o) megbízó vagy más érdekelt személy belső 
utasításaiban/szerződéseiben, más 
megállapodásban előírt/kikötött, de fizikai sérülés 
nélkül kizárólag anyagmozgatási 
paraméterek/körülmények előírthoz képest 
történő megváltozás miatt felmerült igényekre;  

p) azokra az igényekre, amelyek oka tűz, robbanás, 
víz, gáz, csatornavezeték, technológiai csővezeték 
törése, természetei elemi károkra (viharkár, árvíz és 
felhőszakadás, földmozgás, jégverés, hónyomás); 

q) gépjárművekkel, vagy gépjárművezetőként 
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre. 

 
3. Az Általános és/vagy Szolgáltatás 
felelősségbiztosítás raktározási tevékenységre 
vonatkozó kizárása jelen záradék értelmében és 
feltételei szerint, kizárólag jelen záradékban 
fedezetbe vont kockázatokra, nem alkalmazandó.  

 

4. A Vállalati felelősségbiztosítások Általános 
biztosítási feltételei alábbi kizárásai részben 
visszaírásra kerülnek, és a biztosító helytállási 
kötelezettsége a raktározási tevékenységhez 
kapcsolódó a raktározási tevékenység alá vont 
áruban bekövetkezett károkra, amelyek: 

- anyagmozgatás  
- jármű munkagépként való használata  
- álló járműre fel, illetve arról lerakodás során 

keletkeztek,  
feltéve, ha a károkozó magatartást jelen záradékban 

meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan a 

biztosított szerződésben vállalt kötelezettségeként 
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teljesíti, és az nem minősül kizárt kockázatnak vagy 

biztosítással nem fedezett kárnak. 

5. A Vállalati felelősségbiztosítások Általános 
biztosítási feltételei és Ügyféltájékoztató kizárásának 
azon fordulata, mely szerint a biztosító helytállási 
kötelezettsége nem terjed ki a „biztosítottnak 
bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési 
körében vagy ellenőrzése alatt lévő dolgokban 
keletkezett károkra”, kizárólag jelen záradék 
biztosítási eseménye és kizárásai által meghatározott 
körben és keretei között nem alkalmazandó. 
 

6. Jelen záradékban nem szabályozott kérdésekben a 
Vállalati felelősségbiztosítások Általános biztosítási 
feltételei és Ügyféltájékoztató és az Általános és/vagy 
Szolgáltatás felelősségbiztosítás különös biztosítási 
feltételekbe foglaltak az irányadók. 

 

 

Allianz Hungária Zrt. 
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