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Biztosítók és a közbeszerzés
● A biztosítási szolgáltatás a közbeszerzés tárgya
● A biztosító ügyfele vesz részt a közbeszerzési eljárásban

A szükséges ismeretek 
● A kockázat ismerete, elemzése
● A biztosítási szakma sajátosságainak ismerete

Tartalom 
● Kívülről / belülről ható veszélyek tendenciák

(vagyonbiztosítási módozatokban biztosítható kockázatok) 
● Vagyonbiztosítási módozatok
● Vagyonbiztosítási módozatok, kapcsolódások
● A nem megfelelő konstrukció
● Információk

● övekvő nyári szárazság a mérsékelt szélességeken az aszály-kockázat növekedése mellett(valószínű)



Kívülről ható (biztosítható) veszélyek



Belülről ható(biztosítható) veszélyek



Kedvezőtlen tendenciák
● Magasabb maximumhőmérsékletek, több meleg nap és hőhullám 

>>>Növekvő kereslet az elektromos hűtésre, csökken az 
energiaszolgáltatás megbízhatósága.

● Több intenzív csapadékkal járó esemény >>> Az árvíz, 
földcsuszamlás, lavina és sárfolyam okozta káresemények 
növekedése. Növekvő talajerózió.

● Növekvő nyári szárazság a aszály-kockázat növekedése mellett 
>>> Erdőtüzek kockázatának növekedése.

● Bonyolult, környezeti hatásokra érzékeny gépek berendezések új 
technológiák elterjedése >>> Túlfeszültség károk. 

● A szakképzett munkaerő hiánya N>>> Kezelési hiba károk .

● Cyber kockázatok adatlopás, kémkedés, vírus …

● övekvő



A vagyonbiztosítások 

• Szerelésbiztosítások (CAR, EAR)
• Vállalati vagyonbiztosítások (elemi kár, kiegészítő kockázatok,  all risk)
• Gépbiztosítások (géptörés, elketronikus berendezés)
• Üzemszünet biztosítások (tűz, vagyon- géptörés üzemszünet) 
• Cyber biztosítások

• GAP biztosítások
• Kiterjesztett garancia
• Szállítmánybiztosítások
• Mezőgazdasági  (állat, növény) biztosítások
• Hitelbiztosítások, 
• Utazási biztosítások, balesetbiztosítások, betegségbiztosítások. 
• Gépjárműbiztosítás
• Felelősségbiztosítás  (D&O)
• Bond biztosítás (kezesség,  garancia)
• Jogvédelem-biztosítás



Fedezetek, kapcsolódások
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Szállítás Tárolás, szerelés, próbaüzem Üzemelés 

Szállítmány Szerelés (EAR, CAR)
Vagyon, Felelősség

Üzemszünet

Vagyon (all risk) 
Géptörés, Elektronikus ber.

Vagyon- géptörés üzemszünet

Felelősség



A nem megfelelő konstrukció
● Nem fizet a biztosító
Rosszul megválasztott módozat (pl casco gépbiztosítás helyett), módozatok közötti 
fedezetmentes időszak, a vagyontárgy nincs biztosítva, egyedi kockázatkizárás, magas 
önrészesedés, védelmi előírás nem teljesül. (törölt szerződés, lejárt szerződés,  nem 
történt meg / hiányos a kárbejelentés) 

● Nem fizet eleget a biztosító
Magas önrészesedés, %-os önrészesedés,  a biztosítási összeg  meghatározásának  módja 
nem megfelelő  (újérték/avult érték, alulbiztosítottság)

● Drága a biztosítás
Szükségtelen fedezetek,  többszörös fedezet, alacsony önrészesedés,  túlbiztosítás.

● A biztosítási szakma alapvetéseivel  nem összhangban levő elvárások
Kockázati információk hiánya. Kizárásokról, visszkeresetről, alulbiztosítási igényről való 
lemondás, nem biztosítható kockázatok vállalásával kapcsolatos elvárások.

● Hogyan kerülhető el, hol érhetők el a szükséges információk?
Szükséges biztosítási ismeretekkel rendelkező szakember közreműködése (Alkusz, 
MABISZ, Biztosítók)
Közbeszerzések tanácsának útmutatója, MABISZ ajánlások figyelembevétele, biztosítók 
honlapjai, internet.



www.mabisz.hu

● Tájékoztató a vagyon- és műszaki biztosításokról
Biztosításszakmai ismeretek ügyfeleknek, leendő ügyfeleknek a  biztosításkötés előtt és a biztosítás 
időtartama alatt, továbbá a biztosításközvetítőknek az ügyfelek igényeinek leginkább megfelelő 
biztosítási módozat megtalálásában, a biztosítási feltételek „testreszabott” kialakításában. 

● A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Magyar Biztosítók Szövetsége és 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  ajánlása a villamos 
eredetű tűzkárok megelőzéséhez és csökkentéséhez

Az ajánlás célja, hogy felhívja – elsősorban – az érdeklődők (lakosság, kisvállalkozások) figyelmét arra, 
hogyan csökkenthetik a villamos eredetű tüzek kockázatát

● A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR 
ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET ajánlása a villám- és túlfeszültség-
károk megelőzéséhez és csökkentéséhez

Az ajánlás célja, hogy megismertesse a  biztosítást kötő lakossági és vállalati ügyfelekkel, biztosítást 
értékesítő, kockázatelbíráló, kárrendező szakemberekkel a villám- és túlfeszültségvédelmi fogalmakat, 
kárcsökkentési, kármegelőzési lehetőségeket



Köszönöm a figyelmet!


