Gép-, géptörés-biztosítás 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. Fogalmak
1.1.
Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan, előre nem látható formában fellépő töréskára,
amely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.
1.2.
Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt bekövetkező kára, mely
részleges vagy teljes működésképtelenségüket eredményezi.
2. A biztosítható és a nem biztosítható vagyontárgyak
2.1.
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.
2.2.
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.
2.3.
Nem biztosítható vagyontárgyak:
a.) számítógépek,
b.) számítógép-vezérlésű 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.
3. A biztosítási esemény
3.1.
A jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a gép teljes, vagy részleges
működésképtelenségét okozó géptörés, vagy gépbaleset, amennyiben annak oka:
a.) tervezési vagy kivitelezési hiba,
b.) anyaghiba,
c.) rázkódás (rezonancia),
d.) alkatrészek kilazulása,
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e.) hibás beállítás vagy szabályozás,
f.) rossz elhelyezés, telepítés,
g.) olajozás, kenés kimaradása,
h.) túlterhelés, túlhevülés, kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések, gépek,
i.) túlpörgés (centrifugális erő hatása),
j.) szigetelési hiba,
k.) mérő-, szabályozó, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
l.) leesés, lökés, ütközés,
m.) a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése,
n.) a biztosított más alkalmazottja, vagy harmadik személyszerződésen kívüli gondatlan károkozása.
3.2.
A biztosítási fedezet kizárólag a biztosított vagyontárgyak elektromos, illetve elektronikai egységei
tekintetében kiterjed az alábbi okokból bekövetkező biztosítási eseményekre is:
a.) elektromos energia közvetlen hatása, földzárlat, rövidzárlat, az áramerősség túlzott megnövekedése,
átívelés, fényívek képződése, ha a sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők,
b.) víz, vagy bármilyen jellegű nedvesség.
4. Kizárások
A biztosító kockázatviselése az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározott
kizárásokon túl nem terjed ki továbbá azon károk megtérítésére, melyek:
a.) telephelyen kívüli szállítás során keletkeztek, beleértve a fel- és lerakodást is,
b.) jármű, illetve önjáró munkagép által okozott közlekedési balesetekkel összefüggésben
következtek be,
c.) oka természetes kopás (elhasználódás és öregedés), még ha az idő előtt következik is be,
továbbá vegyi-, hő-, mechanikus jellegű állandó hatások, így korrózió, vízkő, vagy egyéb
lerakódás következtében keletkeztek,
d.) más módon megtérülnek a biztosított részére (jótállás, kártérítés, más biztosítási szerződés),
e.) tartós időjárási hatások következtében keletkeztek,
f.) raktározás, felújítás, vagy karbantartás közben, a kockázatviselés helyén kívül keletkeztek,
g.) a felület megkarcolása, bevágása, vagy egyéb olyan sérülések formájában keletkeztek,
amelyek csak esztétikai hibát jelentenek (lakk-, illetve zománcsérülések, egyéb karcolásos
károk, stb.), és a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,
h.) a káreset során sértetlenül maradt vagyontárgyak további, a sérült vagyontárgyakkal való
összetartozásuk folytán bekövetkező felhasználhatatlansága miatt keletkeztek,
i.) az üzemi, illetve a segédanyagok szivárgása, kiömlése, elfolyása miatt az elfolyt anyag értéke
formájában merült föl,
j.) törés, repedés nélkül meghibásodás, működési zavar, vagy működésképtelenség formájában
merült föl,
k.) szolgáltatás-kimaradással összefüggésben következtek be,
l.) lassan végbemenő deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges hasadás, felhólyagosodás,
hibás csőcsatlakozás, illetve tömítés miatt következtek be, kivéve, ha az előbbiek géptörés kárt
idéznek elő más gépszerkezetben, alkatrészben,
m.) valamely kár után a végleges helyreállítás befejeződése és az (ismételt) üzembe helyezés
között következtek be,
n.) épületszerkezetekben,
emelőszerkezetekben,
szerszámokban,
gyártóeszközökben,
öntőformákban és öntőüstökben következtek be,
o.) 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,
p.) géptörés, gépbaleset miatt üzemszünetből eredő veszteségekből erednek,
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q.) következményi károk:
 a termelési folyamat félbeszakadásából, szüneteléséből, a teljesítés késedelméből, illetőleg
elmaradásából származó gazdasági hátrányként, merülnek fel
 a kedvezmények elvesztéséből vagy piacvesztésből adódnak,
 az éjszakára, munkaszüneti napra, pihenőnapra soron kívül elrendelt munka, valamint a
rendkívüli munkavégzés miatti munka bérköltségére ill. az expressz vagy légiposta fuvar miatti
többletköltségre
 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.
5.
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 üzembehelyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó előírások be nem tartása.
6.
Egyéb rendelkezések
A jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján létrejött
Vagyonbiztosítási Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.

biztosítási

szerződésre

az

Általános

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Hatályos: 2014.03.15-től

3

