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Kiegészítő Záradékok  
a Gép-, géptörés-biztosítás Különös Biztosítási Feltételekhez 

 
 
G01.: Alapzatok  
 
Gépekkel együtt biztosított alapzatokban keletkező károkra a biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha e 
károk a biztosított gépeket ért térítésköteles károk következményei. 
 
G02.: Tűztérfalazatok és kemencék 
 
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a tűzterek falazataira, valamint a kemencék béléseire. 
 
G03.: Gépolajok  
 
A gépek kenésére szolgáló olaj nem képezi a biztosítás tárgyát. 
 
Amennyiben az olaj hőközlés, szigetelés vagy erőátviteli céljait szolgálja, csak abban az esetben terjed ki 
rá a biztosítási fedezet, ha erről külön megállapodás rendelkezik. Ebben az esetben a biztosító a 
biztosított olajjal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha az a biztosított gép térítésköteles 
káreseményével van összefüggésben. 
 
A biztosító a kártérítés mértékének megállapításakor levonja az öregedés, elhasználódás vagy más ok 
miatti értékcsökkenést. Ugyanezek a feltételek vonatkoznak a transzformátorokban, kapcsoló- és 
mérőberendezésekben lévő olajjal kapcsolatos biztosítási fedezetre is. 
 
G04.: Hűtőberendezések, hűtőszekrények 
 
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a hűtőberendezések és hűtőszekrények hűtőközegére és 
szigeteléseire. 
 
G05.: Lánctalpas járművek 
 
A lánctagokban, vezetőkerekekben és görgőkben bekövetkező károkra a biztosító kockázatviselése nem 
terjed ki. 
 
G06.: Robbantások 
 
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki olyan károkra, amelyek a munkaterületen végzett robbantások 
folytán következtek be. 
 
G07.: Biztonságtechnikai elemek 
 
Nem téríti meg a biztosító az elektromos és mechanikus biztonságtechnikai elemekben 
rendeltetésszerűen működésük során bekövetkező károkat. 
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G08.: Belső égésű motorok 
 
A belső égésű motorok hengerfejeiben, hengerbetéteiben, dugattyúiban és dugattyúfenekeiben 
bekövetkezett károk kártérítési összegeinek megállapításánál a biztosító levonja az avulás, elhasználódás 
vagy más ok miatti értékcsökkentés. Az avulás évenként 10%, maximum 60%. 
 
G09.: Fénycsövek, lámpás és fűtőelemek 
 
Röntgen-, egyenirányító és rádiócsövek, televízió-képcsövek és elektroncsövek, valamint világító-, 
sugárzó és fűtőtestek, továbbá fűtőelemek esetében a kártérítési összeg megállapításánál a biztosító 
levonja az avulás, elhasználódás vagy más ok miatti értékcsökkenést. 
 
G10.: Égőfej fúvókák 
 
Olaj- és gáztüzelő-berendezések égőfejfúvókái esetében a kártérítési összeg megállapításánál a biztosító 
levonja az avulás, elhasználódás vagy más ok miatti értékcsökkenést. 
 
G11.: Gázturbina-berendezések 
 

550 oC-nál magasabb hőmérsékletnek kitett gázturbinák és gázturbina-berendezések valamennyi része 
és a hozzájuk tartozó gázgenerátorok és szabad dugattyús gépek, valamint szabad dugattyús 
kompresszorok rendszerek időközönként cserélendő részei esetében a kártérítési összeg megállapításnál 
a biztosító levonja az avulás, elhasználódás vagy más ok miatti értékcsökkenést. 
 
G12.: Lecserélt részek értékcsökkenése 
 
A káresemény miatt pótlásra szoruló, lecserélendő részek értékcsökkenésének megállapításánál a 
biztosító a lecserélt részek teljesen beszerelt állapotban meglévő értékét veszi alapul. 
 
G13.: Kárrendezés géptörés- és tűzbiztosítás ütközése esetén 
 
Amennyiben egyidejűleg géptörés- és tűzbiztosítás is fennáll és vita tárgyát képezi, hogy a kár géptörés 
vagy tűzkárnak tekintendő-e, s ha igen, milyen arányban, a szerződő, a géptörés- vagy a tűzbiztosító 
követelheti, hogy a géptörési kár és a tűzkár mértékét szakértői eljárás során állapítsák meg. 
 
A kár mértéke vagy összegszerűsége tekintetében létrejött megegyezés hiányában a felek 
megállapodhatnak abban, hogy a kár mértékét és összegszerűségét szakértői bizottság állapítsa meg. A 
szakértői bizottság egy tagját a Biztosított, a egy-egy tagját a tűz- és géptörés Biztosító jelöli ki, akik a 
szakértői bizottság elnökéül közösen választják meg a harmadik/negyedik szakértőt. A szakértői bizottság 
szótöbbséggel határoz. A felek szakértői bizottság határozatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az 
eljárás során a felek saját szakértőik költségeit maguk viselik, míg az elnök költsége közöttük egyenlő 
arányban oszlik meg. 
 
 




