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A fenti termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Általános 

Vagyonbiztosítási Feltételekben és a Gép-, géptörés-biztosítás Különös Biztosítási Feltételekben érhető el.  

Milyen típusú biztosításról van szó? 
Az UNION Biztosító Gép-, géptörés-biztosítása egy olyan vagyonbiztosítási termék, ami anyagi segítséget nyújt a 

Biztosítottnak, ha a biztosításra feladott gépet, gépi berendezést biztosítási eseménynek minősülő kár éri. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mire terjed ki a biztosítás? 

  A Gép-, géptörés-biztosítás tekintetében 

biztosítási eseménynek minősül a szerződés 

hatálya alatt, a kockázatviselés helyén 

(telephely) lévő, működőképes és üzembe 

helyezett, biztosított gép, gépi berendezés - 

előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul 

bekövetkező - fizikai károsodása, amely 

géptörésnek, illetve gépbalesetnek minősül és 

amelynek oka:  

 tervezési, kivitelezési hiba, anyaghiba, rázkódás, 

rezonancia, alkatrészek kilazulása, hibás 

beállítás, szabályozás, rossz elhelyezés, 

telepítés, olajozás, kenés kimaradása, 

túlterhelés, túlhevülés, túlpörgés, szigetelési 

hiba, mérő-, szabályozó, vezérlő- és biztonsági 

berendezések meghibásodása, leesés, lökés, 

ütközés, a gépet üzemeltető dolgozó 

figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, 

szakmai tévedése, más alkalmazott, vagy 

harmadik személy gondatlan károkozása 

 A biztosítási fedezet kizárólag a biztosított 

vagyontárgyak elektromos, illetve elektronikai 

egységei tekintetében kiterjed az alábbi okokból 

bekövetkező biztosítási eseményekre is: 

 elektromos energia közvetlen hatása, földzárlat, 

rövidzárlat, az áramerősség túlzott 

megnövekedése, átívelés, fényívek képződése, 

víz, nedvesség. 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

 A biztosított gép, gépi berendezés által okozott 

közlekedési balesetekkel összefüggésben 

bekövetkezett károkra. 

 Kopás, elhasználódás, öregedés, illetve tartós 

időjárási, vagy vegyi-, hő-, vagy mechanikus jellegű 

állandó hatások miatt bekövetkezett károkra. 

 A biztosított részére más módon (szavatosság, 

jótállás, garancia) alapján megtérülő károkra. 

 Raktározás, felújítás, vagy karbantartás közben, 

a kockázatviselés helyén kívül bekövetkezett károkra.  

 A rendeltetésszerű működést nem befolyásoló 

esztétikai károkra. 

 Nem sérült vagyontárgynak a károsodott 

vagyontárggyal való összetartozása folytán 

bekövetkező felhasználhatatlansága miatti károkra. 

 Üzemi, illetve a segédanyagok szivárgása, 

kiömlése, elfolyása miatt az elfolyt anyag értékére. 

 Törés, repedés nélkül meghibásodás, működési 

zavar, vagy működésképtelenség. 

 Szolgáltatás-kimaradás miatti károkra. 

 Deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges 

hasadás, felhólyagosodás, hibás csőcsatlakozás, 

illetve tömítés miatti károkra. 

 A károsodott vagyontárgy helyreállítása és az 

(ismételt) üzembe helyezés között bekövetkezett 

károkra. 

 Épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, 

szerszámokban, gyártóeszközökben, öntőformákban 

és öntőüstökben, valamint gyakori elhasználódás miatt 

cserére szoruló alkatrészekben, védőrácsozatban, 

fogaskerekekben, hajtóláncokban, szállítószalagok 

hevederében és gördülő elemeiben, 

gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és 

tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és szitákban, 

csomagolóanyagokban bekövetkezett károkra. 

 Üzemszüneti, illetve következményi károkra. 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 

fedezetben? 

ᴉ Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, annak 
üzletvezetésre jogosult tagja vagy a vagyontárgy 
kezelésével megbízott alkalmazottja tagja vagy 
megbízottja, vagy a biztosított jogi személynek 
vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított 
vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, 
munkavállalója vagy megbízottja jogellenesen, 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással 
okozta. 

 

ᴉ A biztosító szolgáltatását korlátozhatja a 

biztosítási összeg (limit) nagysága is, ami egyes 

biztosítási események tekintetében más lehet. 

ᴉ A biztosító által fizetett térítés összegét 

befolyásolhatja a választott önrész is.  

 



 

 

 

 

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

- Díjfizetési kötelezettség: A biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben és 

gyakoriságonként köteles befizetni. 

- Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítás megkötő szerződő és a biztosított köteles 

minden lényeges körülményt közölni a biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges 

lehet, vagy ha változás történik. A változásokat 5 napon belül kell bejelenteni. 

- Kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség: A szerződőnek és a biztosítottnak kötelessége, hogy a 

hatályos jogszabályok, biztonsági, üzemeltetési szabályok betartásával a károkat megelőzze. Ha ennek 

ellenére mégis kár következne be, a kár csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges és ésszerű 

intézkedéseket. 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A szerződés díját az ajánlatban meghatározott gyakorisággal - ami lehet éves, féléves, vagy negyedéves – kell 

fizetni, a díj megfizetése az időszak elején esedékes. A szerződés díjfizetésnek módja átutalás. 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

A kockázatviselés az ajánlaton meghatározott időpontban kezdődik, ennek hiányában pedig az ajánlatnak a 

Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0. órájával. A kockázatviselés mindaddig tart, amíg a szerződést 

valamelyik fél (szerződő, vagy a biztosító) meg nem szünteti. Határozott időre kötött szerződések esetében a 

szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg. 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

A szerződés megszüntetése rendes felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az 

írásos felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal kell beérkeznie a biztosítóhoz, a szerződés díjának pedig az 

évfordulóig rendezettnek kell lennie. A szerződés évfordulója a biztosítási ajánlaton, valamint kötvényen található. 

A biztosítási szerződés megszűnhet még a következő esetekben: lehetetlenülés, érdekmúlás, illetve díjnemfizetés 

miatt, határozott időtartamra kötött szerződés esetében a tartam lejártával, illetve közös megegyezéssel. 

 

Hol érvényes a biztosításom? 

 A kockázatviselés helyére, azon belül is a biztosított vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás. 

 Amennyiben a biztosítási fedezet kiterjesztésre került telephelyen kívüli, illetve szállítási kockázatokra, 

a biztosítás a kötvényben írt területi hatály szerint érvényes. 

  

 




