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Kiegészítő Záradékok II.  
az All Risks Gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételekhez 

 
 
ARG 01.sz. záradék: kiömlő, kiáramló, elfolyt anyagok fedezete 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan 
érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a 
szerződési feltételek 3.d) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakból (azok 
tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, 
üstökből) kiömlő, kiáramló, elfolyt anyagokban, árukban, termékekben (készletekben) bekövetkező veszteségként 
keletkező károkat a  szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig. 
 
ARG 02.sz. záradék: munkagépek, különleges felépítményű gépjárművek fedezetének kiegészítése közúti 
forgalomra  
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan 
érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a 
szerződési feltételek 3.f) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított munkagépekben, különleges 
felépítményű gépjárművekben nem a munkavégzésből eredően, közúti forgalomban való részvétel során keletkező 
károkat is, amennyiben a munkavégzés helye más módon nem,  csak az adott közúton át közelíthető meg. 
 
ARG 03.sz. záradék: kölcsöngép többletköltségének fedezete 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan 
érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a 
szerződési feltételek 3.q) pont utolsó bekezdésében foglaltakkal ellentétben a biztosító megtéríti a 
károsodott vagyontárgy helyreállításáig, vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítő gép, berendezés, vagy 
jármű igénybevételéhez szükséges költségeket a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig. 
 
ARG 04.sz. záradék: Gépek, berendezések lopás fedezete 
 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan 
érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a 
szerződési feltételek 3.o) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított a vagyontárgyakban és azok 
alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás károkat az alábbiakban meghatározott módon és esetekben. 
 
1. A biztosított vagyontárgyak 

A jelen záradék a biztosított jármű vagy munkagép széria kivitelű alaptípusára, annak ugyanilyen 
kivitelű alkatrészeire és tartozékaira; továbbá a jármű vagy a munkagép rendeltetésszerű 
használatához kötelezően előírt, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira terjed ki; 
alkatrészek, tartozékok esetében feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor azok – 
rendeltetésüknek megfelelően – a járműbe beszerelve, azon rögzítve vagy abban elzárva voltak. 

 
2. A biztosítási események 

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított jármű vagy munkagép, alkatrész vagy tartozék (ld. a 1. 
pontot) ellopása, a jármű vagy a munkagép önkényes elvétele (az alább említett kivételekkel); valamint 
annak e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése (a továbbiakban: 
lopáskár). 
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3. A biztosítási szolgáltatásokat illetően lopáskárnak minősül, ha az elkövető: 

3.1 a megfelelően lezárt járműbe vagy munkagépbe, jogtalanul behatolva a járművet vagy a 
munkagépet ellopta, vagy jogtalan használat céljából – a rábízott jármű vagy munkagép jogtalan 
használatát, elsikkasztását kivéve– önkényesen elvette; és az nem került meg, vagy olyan 
állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár); 

3.2  a teljes jármű vagy munkagép eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait (ld. a 
1. pontot) ellopta (lelopta), továbbá a jogtalan behatolással vagy annak lopási szándékra utaló 
kísérletével okozott kárt a megfelelően lezárt járműben vagy munkagépben, annak alkatrészeiben 
vagy tartozékaiban (részleges lopáskár). 

 
4. Nem tekinthető megfelelően lezártnak a jármű vagy a munkagép, ha: 

bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortér fedél) nyitott, le- ill. kiszerelt volta megkönnyíti 
vagy lehetővé teszi a járműbe vagy a munkagépbe történő jogtalan behatolást, bármelyik zárbetét 
hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármű vagy a munkagép kulcsainak használata 
nélkül is működtethető, a gyárilag beépített vagy utólag felszerelt és a szerződésben meghatározott 
kiegészítő vagyonvédelmi berendezés (pl. indításgátló) a lopáskár időpontjában nem volt 
üzemképes, vagy nem volt bekapcsolva (a jármű vagy munkagép védelemre kész állapotba 
helyezve). 

A szabadban tárolt és üzemeltetett gépekre vonatkozó minimális védelmi feltételek: a sötétedés 
beálltától kivilágított; körbekerített - a kapuk legalább egy biztonsági zárral lezártak-, 24 órán át élőerős 
őrzéssel ellátott telephely/munkavégzés helye. Jelen védelmi feltételek nem teljesítése esetén a 
biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll fenn!  

 
5. A biztosítással nem fedezett káresemények, illetőleg károsodások 

A biztosítási fedezet nem terjed ki: 

 a járműnek vagy a munkagépnek attól elkülönítve tartott bármely alkatrészére, pót-, vagy tartalék 
alkatrészére; 

 a járműnek vagy a munkagépnek – a rendeltetésszerű használathoz jogszabályban kötelezően 
előírtak kivételével– az olyan alkatrészeit, tartozékait ért lopáskárra, amelyeket le-, illetőleg kiszerelt 
állapotban vagy tartalékként, a járműben vagy a munkagépben tároltak a káresemény időpontjában; 

 
6. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége 

A kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő (biztosított) kötelezettsége az alábbiakra is kiterjed: 

 mindazon zárakat (a gyújtáskapcsolót és a jármű vagy a munkagép tárolására szolgáló helyiség 
zárait is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg megjavíttatni, amelyek kulcsához 
illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájutottak, 
illetőleg az említett zárak bármilyen egyéb okból (pl. kopás) az eredeti kulcsok nélkül is 
működtethetővé váltak. 

 a szerződésben meghatározott, vagyonvédelmet szolgáló berendezést mindig üzemképes 
állapotban tartani. 

 A sérült szélvédőt vagy ablakot kicseréltetni, ha azok sérülése folytán a jármű vagy a munkagép 
jogtalan behatolás ellen nem megfelelően védetté válik. 

 
ARG 05.sz. záradék: munkagépek szállítási kockázatának fedezete 
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, 
meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan 
érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a 
szerződési feltételek 3.l) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak szállítása, és fel- 
illetve lerakodása során biztosítási esemény bekövetkezése miatti károkat a szerződésben meghatározott biztosítási 
összeg erejéig. A biztosító kockázatviselésének feltétele a biztosított vagyontárgy sajátosságainak megfelelő 
szállítóeszköz és emelő berendezés használata. 
 




