All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban biztosító) a jelen Különös Biztosítási
Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés ellenében megtéríti a jelen Különös Biztosítási
Feltételekben meghatározott – véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási események miatt
a biztosított gépekben a kockázatviselés helyén bekövetkezett dologi károkat.
1. A biztosítható és a nem biztosítható vagyontárgyak
1.1. A jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján biztosított vagyontárgyaknak minősülnek a biztosított saját
(számviteli nyilvántartásában szereplő), valamint általa bérelt (kölcsönvett, lízingelt, kipróbálásra átvett), illetve
működtetett, külön listán, egyedi azonosító jellel, értékkel és életkorral felsorolt, működőképes és üzembe
helyezett:
a.) gépek, gépi berendezések,
b.) készülékek, műszerek,
c.) szállító és hírközlő berendezések,
d.) járművek közül a munkagépként működő, forgalmi rendszámos járművek és munkagépek.
Üzembe helyezett az a gép, amely a próbaüzemet követően a normál üzemelésre készen áll, és amennyiben az előírás, - a szükséges hatósági, vagy egyéb engedély rendelkezésre áll, függetlenül attól,
hogy azok üzemelnek, vagy állnak, illetve javítás, karbantartás, áthelyezés céljából le-, illetve felszerelés,
vagy mozgatás alatt állnak a telephelyen belül.
1.2. Nem biztosítható vagyontárgyak:
a.) számítógépek,
b.) elektromos-, elektronikus gépek és készülékek,
c.) légi, illetve vízi járművek,
d.) közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy-, illetve teherszállító járművek,
e.) műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,
berendezések.
1.3 A biztosított költségek a biztosítási események folytán a biztosított vagyontárgyak káraival
összefüggésben indokoltan felmerülő
a) mentési, oltási költségek,
b) bontási, romeltakarítási és maradványeltávolítási költségek, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és
megsemmisítési költségeinek kivételével,
c) a biztosított vagyontárgy helyreállítása kapcsán felmerülő szakértői díjak, illetőleg az ezzel
kapcsolatos költségek.
A biztosított költségeket a biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott limit összegig téríti meg.
2. Biztosítási esemény
A jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén
(telephely) lévő biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett
minden olyan fizikai károsodása, amelyekkel kapcsolatban a Biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő és egymással ok-okozati összefüggésben álló
káresemény egy biztosítási eseménynek minősül.
3. Kizárások
A biztosító kockázatviselése az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározott kizárásokon
túl nem terjed ki továbbá azon károk megtérítésére, melyek:
a) szabadban tárolt vagyontárgyakban eső, havas/ónos eső, hódara, hó, jégeső, homok, por,
illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek,
b) a gép károsodás elleni védelmét szolgáló biztonsági berendezéseiben, a gép működésével
összefüggésben keletkeztek,
c) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
d) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból,
szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk,
termékek (készletek) miatti veszteségként keletkeztek,
e) a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben, vagy nem mentett árterületen, vagy olyan területen
elhelyezett biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi
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körülmények következtében előre látható, azaz statisztikai átlagban tízévenként legalább egyszer
ilyen áradás bekövetkezik,
munkagépekben, különleges felépítményű gépjárművekben nem a munkavégzés helyén és azzal
összefüggésben keletkeztek,
a próbaüzem során keletkeztek,
törés, repedés nélkül meghibásodás, működési zavar, vagy működésképtelenség formájában
merült föl,
szolgáltatás-kimaradással összefüggésben következtek be,
szerszámokban, gyártóeszközökben, öntőformákban és öntőüstökben következtek be,
gyakori elhasználódás miatt cserére szoruló alkatrészekben, porlasztókban, tűzálló
burkolatokban, védőrácsozatban, fogaskerekekben, meghajtóláncokban, szállítószalagok
hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és tömlőkben,
tömítésekben, szűrőkben és szitákban, csomagolóanyagokban keletkeztek, abban az esetben,
ha a kár kizárólag ezekre korlátozódik,
a biztosított vagyontárgy szállítása során (ide értve a fel-, le- és átrakodást) keletkeztek,
a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újra beszerzése, helyreállítása során állami
támogatásként vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által
visszaigényelhetők,
olyan károk, amelyekért a szerződő vagy a biztosított, mint a biztosított vagyontárgy tulajdonosa,
bérlője, üzembentartója, használója e minőségében kártérítési felelősséggel tartozik,
lopásból, jogtalan használat céljából történő önkényes elvételből erednek,
a biztosító a hiány formájában előálló károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a biztosított
bizonyítja, hogy a hiány
 a telephely területén elkövetett rablással, vagy
 a telephelyen lévő lezárt helyiségbe történő erőszakos behatolással
összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben
meghatározott vagyonvédelmi előírások teljesültek, az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer,
berendezés működőképes és üzembe helyezett állapotú volt.
A jelen feltételek szerint rablás akkor történik, amikor a biztosított vagyontárgyak jogtalan
eltulajdonítása során a tettes a biztosított alkalmazottja vagy megbízottja ellen erőszakot, élet
vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve ezen személy(eke)t ennek
érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, továbbá, ha a tetten ért
tolvaj a vagyontárgy megtartása végett erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz.
A rablás vagy erőszakos behatolás során történő eltulajdonítási és rongálási károkkal
kapcsolatban a biztosító szolgáltatása a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig,
ezen belül a vagyonvédelmi előírások szerinti limitösszegig terjed.
A rablás vagy erőszakos behatolás esemény kísérlete és a szándékos károkozás
(vandalizmus) során keletkező károkra vonatkozóan a Biztosító szolgáltatása a biztosítási
szerződésben meghatározott limitösszegig terjed.
következményi és/vagy közvetett károk, így különösen:
 a termelési folyamat félbeszakadásából, szüneteléséből, a teljesítés késedelméből, illetőleg
elmaradásából származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti veszteségként felmerült károkra,
 a kedvezmények elvesztéséből vagy piacvesztésből adódó károkra,
 az éjszakára, munkaszüneti napra, pihenőnapra soron kívül elrendelt munka, valamint a
rendkívüli munkavégzés miatti munka bérköltségére illetve az expressz vagy légiposta fuvar
miatti többletköltségre,
 a kötbérre, és egyéb, a szerződéses kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítéséből
eredő, az a) pontban nem említett károkra, továbbá a bírságra és egyéb büntető jellegű
költségekre,
 a jótállás (garancia) és szavatosság elvesztéséből eredő károkra,
 a károsodott biztosított vagyontárgy használhatatlanságából eredő olyan többletköltségekre,
amelyek a károsodott vagyontárgy helyreállításáig, vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítő
gép, berendezés, vagy jármű igénybevételéhez szükségesek.

4. Mentesülés
Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben írtakon túl a jelen Különös Biztosítási Feltételek
alkalmazásában súlyosan gondatlan magatartás különösen
a.) a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges javítása (helyreállítása) nélküli –
további üzemben tartása,
b.) a karbantartási utasítások súlyosan gondatlan megsértése, a karbantartási kötelezettség
elmulasztása,
c.) az üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó előírások be nem tartása.
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5. Egyéb rendelkezések
A jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási
Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.
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