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Elektromos és elektronikus gépek és berendezések 

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. Biztosított vagyontárgyak 
 
Jelen biztosítási szerződés feltételei alapján biztosított vagyontárgyaknak minősülnek a szerződésben 
felsorolt olyan gépek, berendezések, eszközök, műszerek, amelyek 

1.1. üzemszerű működésükben elektronikus alkatrészeket tartalmaznak (pld.: elektronikus 
vezérlésű gépek, berendezések, számítógépek, gyógyászati eszközök, stb.) a működésükhöz 
szükséges kiegészítő berendezésekkel együtt (pld.: tápegységek, meghajtók, nyomtatók, 
kijelzők, érzékelők, stb.) 

1.2. üzembe helyezése a biztosítási szerződés létrejötte előtt megtörtént. 
 
A jelen biztosítás keretében a biztosító nem nyújt fedezetet 

1.3. olyan vagyontárgyakra, melyek a szerződéskötéskor bármilyen okból 
rendeltetésszerűen működésre alkalmatlanok, 

1.4. olyan anyagokra, amelyek erős elhasználódásra hajlamosak, és meghatározott 
funkciójuk és összetételük miatt ismételt vagy rendszeres cserére szorulnak. Ezek a 
következők: 

1.4.1. segédanyagok és fogyó anyagok valamint alapanyagok (pl. előhívók, reagensek, 
festékek, hűtő és oltó eszközök, kazetta szalagok, filmek, kép- és hanghordozók, 
film/fólia kombinációk, különleges kikészítésű papírok, betűkép hordozók, raszter 
képernyők, pipetták); 

1.4.2. minden fajta szerszám (pl. fúrók, marószerszámok, szorítók); 
1.5. egyéb alkatrészek, amelyek a biztosított vagyontárgy működése során és a korábbi 

tapasztalatok alapján gyakori cserére szorulnak (pl. biztosítékok, fényforrások, nem 
tölthető elemek, szűrők). 

 
2. Biztosítási esemény 

 
A jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a 
kockázatviselés helyén (üzemhely) lévő biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, 
véletlenül, váratlanul bekövetkezett minden olyan fizikai károsodása, amelyekkel kapcsolatban a 
Biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.  

 
3. Kizárások 
 
A biztosító kockázatviselése az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározott 
kizárásokon túlmenően nem terjed ki azon károk megtérítésére, melyek  

3.1. más szerződés alapján megtérülnek, 
3.2. tartós időjárási hatások következtében keletkeztek, 
3.3. anyag- és gyári hibák miatt keletkeztek, 
3.4. a felület megkarcolása, bevágása vagy egyéb olyan sérülések következtében 

keletkeztek, ami csak esztétikai hibát jelent (lakk, zománc és karcolási károk, stb.), 
3.5. valamely kár után a végleges helyreállítás befejeződése és a szabályszerű üzemelés 

biztosítása előtti üzembe helyezés miatt és/vagy alatt keletkeztek (próbaüzem), 
3.6. a biztosítás megkötésekor fennálló, a biztosított vagyontárgynak a biztosított által 

ismert hiányosságaiból erednek, 
3.7. leltározás, illetve időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságból erednek, 
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3.8. szállítás, átrakás, össze- és szétszerelés vagy próbaüzem alatt vagy által következett 
be, kivéve, ha ezen tevékenységek részét képezik a karbantartási és szerviz munkáknak, 

3.9. a gyártó, illetve a szállító karbantartásra és üzemeltetésre vonatkozó utasításai be nem 
tartásainak a következménye, 

3.10. elektromos, elektronikus berendezések részét képező csövekben, lámpákban 
keletkeztek, 

3.11. pótalkatrészekben keletkeztek, kivéve, ha a pótalkatrész értéke a biztosítási 
összegben szerepel, 

3.12. jogszabályban vagy szerződésben meghatározott többletköltségként, valamint a 
termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként 
jelentkeztek (pld.: kötbér, bírság, termeléskiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett 
bér, többletköltség, vagy egyéb veszteség), 

3.13. az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok 
karbantartásának elmulasztásával vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával 
okozati összefüggésben keletkeztek, 

3.14. azok többletköltségek, amelyek éjszakára vagy szünnapra soron kívül elrendelt 
munkabérként; expressz és légiposta fuvarköltségként merültek fel 

3.15. lopásból erednek, 
3.16. a külső adathordozókban vagy az azokon rögzített információk elvesztéséből 

keletkeztek, 
3.17. a beépített tárban a káreseményt megelőző műszakban bevitt információk 

elvesztéséből származtak. 
 
4. A  Biztosító a hiány formájában előálló károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a biztosított 

bizonyítja, hogy a hiány 
 
a) a telephely területén elkövetett rablással, vagy 
 
b) 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. 
 
Az a) és b) pontok szerinti események soráni eltulajdonítási és rongálási károkkal kapcsolatban a 
Biztosító szolgáltatása a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig, ezen belül a 
vagyonvédelmi előírások szerinti limitösszegig terjed. 
 
5. A biztosító szolgáltatása 
 
Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben írtakon túlmenően a jelen Különös Biztosítási Feltételek 
alkalmazásában a biztosító az alábbiak szerint téríti meg a biztosított vagyontárgyak kárait: 
 

5.1. Részkár esetén a biztosító megtéríti a sérült biztosított vagyontárgy(ak) 
javításának költségeit 

5.2. Totálkár esetén a biztosító megtéríti az eredeti biztosított vagyontárgyat 
helyettesítő hasonló típusú és minőségű új vagyontárgy beszerzésének és 
beszerelésének költségeit, de a kártérítés összege nem haladhatja meg 
megállapodott biztosítási összeget (ÚJRAPÓTLÁSI ÉRTÉK BIZTOSÍTÁS) 

5.3. Ha sem a biztosított vagyontárgy javítására (részleges kár), sem pótlására (totál-
kár) nem kerül sor, vagy a szérián kívüli alkatrészek már nem kaphatók (elavult 
vagyontárgyak), a biztosító által fizetett kártérítés a valóságos értékre 
korlátozódik. 
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6. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésre az Általános 
Vagyonbiztosítási Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 




