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MKB BIRTOKVÉDELEM
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS
A MEZÔGAZDASÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(VAMG1410)

A Pannónia Általános Biztosító Zrt. jelen különös feltételekben foglaltak szerint arra vállal kötelezettséget, hogy
megfizeti a biztosított vagyontárgyakban keletkezô azon
fizikai károkat, amelyek a következôkben felsorolt biztosítási
események miatt véletlen, váratlan elôre nem látható módon, a kockázatviselés helyén, a kockázatviselés idôszakában
keletkeztek, és amelyekkel összefüggésben a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.
A Biztosító ezen felül megfizeti a biztosítási események
következtében felmerülô, biztosított költségeket, ha az
ajánlatban ehhez biztosítási összeg vagy szolgáltatási limit
(szolgáltatási felsô határ, téríthetô maximális kár) került
meghatározásra.
A mezôgazdasági vagyonbiztosítás (a továbbiakban: vagyonbiztosítás) jelen különös szerzôdési feltételei ay MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános
szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része, mely a vagyonbiztosításokra vonatkozó speciálisan alkalmazandó
feltételeket írja le. A jelen feltételekben nem szabályozott
kérdésekben az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei továbbá a
Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A biztosítási fedezet az alábbiakban felsorolt biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást.
1.1. TÛZ
Jelen feltételek alkalmazásában tûz kockázatnak minôsülô
biztosítási esemény esetén a Biztosító az alábbiakban felsorolt
okok miatt bekövetkezô káresemények kapcsán szolgáltat:
1.1.1. Tûz
1.1.1.1. Biztosítási esemény:
A tûz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs
folyamat, amely a gyulladási hômérséklet hatására alakul ki
öntáplálóan, továbbterjedésre képesen, hô-, láng-, fény- és
füsthatás kíséretében.
1.1.1.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg a tûzkárt
1.1.1.2.1. ha az gyulladási hômérséklet alatti erjedés,
befülledés, pörkölés, szín, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következett be,
1.1.1.2.2. ha magában az öngyulladt anyagokban állt
elô, de megfizeti az abból átterjedô tûz által okozott
károkat,
1.1.1.2.3. ha az a rendeltetésszerûen tûznek, hôhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék, stb., beleértve a felhasznált tüzelô és egyéb
technológiai anyagokat) használatukkal összefüggésVAMG1410

Ha az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410), valamint a
jelen különös feltételekben foglalt feltételek egymásnak ellentmondanak, a különös feltételekben foglaltakat kell érvényesnek
tekinteni.

1. A biztosítási esemény
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ben állt elô, de megfizeti az abból más vagyontárgy(ak)ra átterjedô tûz által okozott károkat,
1.1.1.2.4. ha azt az elektromos berendezések zárlati
hôhatása magában a berendezésben okozta, de megfizeti az abból átterjedô tûz által okozott károkat,
1.1.1.2.5. ha az üzemelô légi jármûben keletkezett,
1.1.1.2.6. ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-,
illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elô,
1.1.1.2.7. ha az a betárolt szénában és vagy szalmában keletkezik, és a tûz átterjed az épületekre, ha
azok távolsága a betárolt szénától és/vagy szalmától
40 méternél kevesebb volt.
1.1.2. Robbanás és összeroppanáskárok
1.1.2.1. Biztosítási esemény
A robbanás vagy összeroppanás az olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely
két egymástól elválasztott térben létrejövô, illetve meglevô
nyomáskülönbség által, az elválasztó-elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejû megváltozása miatt, vagy mellett
keletkezik.

tárgy között, amely romboló-, gyújtóhatással károsít.
A villámcsapáskárt megfizeti a Biztosító, ha a villámcsapás
gyújtó, égetô hôhatása – szenesedés, üszkösödés, kormozódás,
alak-, szín-, halmazállapot változás –‚ továbbá dinamikus erôhatása – repedés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás – károkat
okozott.
1.1.3.1.2. A villámcsapás másodlagos hatása
A Biztosító megfizeti a biztosított elektromos/elektronikus
gépeiben, berendezéseiben, készülékeiben a villámcsapás által
keltett túlfeszültség miatt keletkezett károkat.
1.1.3.2. Nem biztosított események
1.1.3.2.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha az
a vonatkozó jogszabályban elôírt – a hatályos
szabványoknak megfelelô – villámvédelmi és/vagy
túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy
részleges hiányával, illetve azok karbantartásának
elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.
1.1.3.2.2. Az 1.1.3.1.2. pont szerinti kár esetén a
Biztosító nem téríti meg magában a túlfeszültségvédelmi rendszerben keletkezett kárt, ha az csak
arra korlátozódott.

1.1.3. Villámcsapáskárok
1.1.3.1. Biztosítási esemény
1.1.3.1.1. Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítôdés,
nagyfeszültségû villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi

1.1.4. Légi jármûvek rázuhanása során keletkezett
károk
1.1.4.1. Biztosítási esemény
1.1.4.1.1. A biztosítási fedezet az emberi személyzettel ellátott,
légi közlekedésû jármûvek, egyéb repülô eszközök, azok részei
és/vagy rakománya becsapódása vagy lezuhanása által okozott
károkra terjed ki, kivéve a mûhold és ûrjármû lezuhanása, becsapódása okozott károkat.
1.2. VEZETÉKES VÍZKÁROK
1.2.1. Biztosítási esemény
1.2.1.1. A biztosított vagyontárgyak szennyezôdése,
elázása
A Biztosító fedezetet nyújt a vezetékes víz által a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett károkra.
1.2.1.1.1. A vezetékes víz a
1.2.1.1.1.1. a szennyvíz-, csapadékvíz-, és ivóvízellátást szolgáló
csôvezetékekbôl- valamint gôzvezeték rendszerekbôl, azok be- és
kivezetô vezetékeibôl,
1.2.1.1.1.2. az épületbe szerkezetileg beépített klímaberendezés
vezetékeibôl, hôpumpákból,
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1.1.2.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt, ha az:
1.1.2.2.1. céltudatos, tervszerû, elôre bejelentett és
engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett,
1.1.2.2.2. nyomástartó edényben keletkezett (megfizeti azonban a Biztosító azokat a károkat, amelyek a
nyomástartó edények robbanása következtében más
vagyontárgyban keletkeztek),
1.1.2.2.3. folyadékkal töltött tárolók, csôvezetékek
befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt
anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében állott elô,
1.1.2.2.4. berendezések, készülékek vagy mûszerek
üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott
terei között állt elô, de megfizeti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
1.1.2.2.5. repülôgépek által elôidézett ún. hangrobbanásból származott.
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1.2.1.1.2. Jelen feltétel szempontjából a vezetékes vízzel (folyadékkal) egyenértékûek a gôzök, olajok, savak, lúgok, különbözô
oldatok, tejféleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony
szénhidrogének vagy szénhidrogén származékok, hûtô anyagok
és -közegek, valamint a hôátadó közegek.
1.2.1.2. A biztosított épületen belüli töréskárok
A biztosított épületen belül biztosítottak
1.2.1.2.1. a vízellátórendszerek, azaz ezek ki- és bevezetô
hálózata,
1.2.1.2.2. a melegvíz ,-gôzfûtés-, klíma-, hôpumpák-, padlófûtés,
egyéb fûtési rendszerek, valamint
1.2.1.2.3. tûzoltó berendezések,
csôvezetékeinek töréskárai is, feltéve, hogy a 1.2.1.1.1. pont szerinti esemény megvalósul beleértve a fagyás által bekövetkezô
törést is, valamint ezek repedés-, és duguláskárait.
Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek csôvezetéknek a
fûtôkazánok, boilerek, hôcserélôk és hasonló berendezések
vezetékei.
1.2.1.3. A biztosított épületen belüli fagyáskárok
A biztosított épületen belül biztosítottak
1.2.1.3.1. a fürdôberendezések, fürdôkádak, öblítôs WC-k, vízcsapok, szagelzárók, vízmérôk és hasonló berendezések;
1.2.1.3.2. a fûtôtestek, fûtôkazánok, melegvíz-, vagy gôzfûtésrendszerek, klímaberendezések, hôpumpák, valamint padlófûtés- és egyéb fûtési rendszerek vízmelegítôi vagy ezzel egyenértékû részei, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek,
tartozékainak, csôvezetékeinek;
1.2.1.3.3. a tûzoltó berendezések
fagyáskárai.
1.2.1.4. A biztosított épületen kívüli, de telephelyen belüli ki-és bevezetô vezetékek töréskárai
A biztosított épületen kívül biztosítottak
1.2.1.4.1. a vízellátó rendszerek be- és kivezetô vezetékeinek,
1.2.1.4.2. a melegvíz, gôzfûtés-, klíma-, hôpumpák-, padlófûtés
és egyéb fûtési rendszerek vezetékeinek,

1.2.1.4.3. a tûzoltó berendezések részeinek, melyek nem
csôvezetékek
törés, repedés kárai feltéve, hogy a 1.2.1.1.1. pont szerinti
esemény megvalósul.
Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek csôvezetéknek
a fûtôkazánok, boilerek, hôcserélôk és hasonló berendezések
vezetékei.
1.2.2. Nem biztosítási események
1.2.2.1. A Biztosító nem téríti meg azt a vezetékes
vízkárt, amely
1.2.2.1.1. a kiömlô, elfolyt folyadék veszteségeként
keletkezett,
1.2.2.1.2. a csôvezetékek, tartályok, edényzetek és
szerelvények elôírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,
1.2.2.1.3. a csôvezetékek, tartályok vagy egyéb
berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak
vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota
miatt állt elô, vagy nyitott csôvégen, illetve teljesen le
nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,
1.2.2.1.4. a hideg- és melegágyak, stabil üvegházak,
hûtôházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló
helyiségekben levô csôvezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
1.2.2.1.5. olyan szennyezési kár, amely eltávolítható
és az üzemszerû mûködést nem befolyásolja,
1.2.2.1.6. törött vezeték, hibás szerelvény szakszerûtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben
állt elô,
1.2.2.1.7. elöntés nélküli átnedvesedésbôl, felázásból
keletkezett,
1.2.2.1.8. a vezetékrendszerben megtelepedett
gomba, vízkô, vagy bármely lerakódás következtében
állt elô.
1.3. ELEMI KÁROK
1.3.1. Vihar
1.3.1.1. Biztosítási esemény
1.3.1.1.1. Viharkár az a kár, amelyet a 19 m/s (68,4 km/h) küszöbértéket elérô, vagy azt meghaladó sebességû, idôjárás miatti
légmozgások, vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a biztosított
vagyontárgyakban okoznak a kockázatviselés helyén.
3.3.1.1.2. A viharkárt megfizeti a Biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort
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1.2.1.1.1.3. tüzivíz- és egyéb oltóvízvezetékbôl, beépített tûzoltó
berendezésbôl (pl. Sprinkler),
1.2.1.1.1.4. melegvíz-ellátási, valamint központi fûtési rendszerekbôl, a padlófûtés és egyéb fûtési rendszerek csôvezetékeibôl,
1.2.1.1.1.5. továbbá mindezek tartályaiból és szerelvényeibôl
(pl. csap) váratlanul, elôre nem láthatóan, szabályozhatatlanul
kiáramló víz, amely során a biztosított vagyontárgyakat az
áramlás dinamikus erôhatása rombolja, deformálja, a víz
(folyadék) szennyezi, áztatja.
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tárgyak utóhatása által közvetlenül vagy közvetetten törést,
repedést, alakváltozást, kényszer helyzetváltozást okozott és
emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a
csapadékhatás beázással károsít.
1.3.1.2. Nem biztosítási események
1.3.1.2.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
1.3.1.2.1.1. a szabadban elhelyezett készletekre,
nem telepített gépekre, árnyékolástechnikai épülettartozékra, nem rögzített berendezésekre (ideértve
a kerti bútort) kivéve, ha a tárolási rendelkezések
vagy a rendeltetésszerû használat a szabadban
történô elhelyezésre – szabályozva annak módját –
lehetôséget adnak.
1.3.1.2.1.2. A mûanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a
raklapokon lévô, víz- és fagyálló készletekre, ha azokat nem rögzítették.

1.3.2. Árvíz és felhôszakadás által okozott vízkárok
1.3.2.1. Biztosítási esemény
1.3.2.1.1. Árvíz biztosítási eseménynek minôsül, ha az állandó
vagy idôszakos jellegû természetes vagy mesterséges felszíni
folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az idôjárási körülmények miatt
oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szem-

1.3.2.1.3. Vízkárként megfizeti a Biztosító az árvíz vagy felhôszakadás folytán fellépô vízelöntés következtében keletkezett
elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá a szennyezôdés által
okozott károkat.
1.3.2.1.4. Árvíz biztosítási esemény alapján a Biztosító megfizeti
az árvízvédelmi töltés tengelyétôl számított 100 méteren belül
jelentkezô fakadó víz és átszivárgás miatti károkat is.
1.3.2.2. Nem biztosítási események
1.3.2.2.1. Árvíz, felhôszakadás okozta vízkárok
fedezete nem vonatkozik
1.3.2.2.1.1. a vihar okozta hullámverés következtében elôálló károkra,
1.3.2.2.1.2. az elöntés nélküli átnedvesedésre, felázásra,
1.3.2.2.1.3. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözôberendezésekre, vízügyi létesítményekre, mûtárgyakra
(áteresz, zsilip, stb.), továbbá halastavakra, víztározókra,
1.3.2.2.1.4. a talajszerkezetben, illetve talajerôben
szerves és mûtrágyák kilúgozása folytán keletkezett
károkra,
1.3.2.2.1.5. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok a padozatszinttôl legalább 15 cm magasan lévô állványzatra
nem voltak felhelyezve (kivéve a szabványok,
elôírások alapján rendeltetésszerûen a padlószinten
elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati
összefüggésben van,
1.3.2.2.1.6. az árvíz megelôzési, továbbá árvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre.
VAMG1410

1.3.1.2.2. A Biztosító nem téríti meg a viharkárt,
ha az
1.3.1.2.2.1. idôjárási védelem céljából alkalmazott
ideiglenes fedésben (fólia, ponyva, stb.),
1.3.1.2.2.2. épületek, építmények – beleértve a
befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is
– üvegezésében, meleg- és hidegágyakban, üvegházak üvegezésében,
1.3.1.2.2.3. fóliával fedett építményekben,
1.3.1.2.2.4. földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban, szabadban tárolt terményekben, termésekben
keletkezett.
1.3.1.3. A szélviharral együtt járó csapadék által
okozott károk biztosítási fedezete csak a biztosított
épületekre és az épületekben elhelyezett biztosított
vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék
a vihar által megrongált tetôzeten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül
károsít.

pontjából védettnek, mentesítettnek minôsített területen a
kockázatviselés helyén lévô biztosított vagyontárgyakban kárt
okoz.
1.3.2.1.2. Felhôszakadásnak minôsülnek azok a károk,
amelyeket a felhôszakadásból eredô, talajszinten áramló nagy
mennyiségû víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes
és mesterséges elvezetô rendszerek elégtelenné válása miatti
elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz.
A felhôszakadás akkor minôsül biztosítási eseménynek, ha az
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás
szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt
mért mennyiségébôl számított átlagos intenzitás mértéke a
0,75 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra
alatt a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.
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1.3.3.2.3. az épületek, építmények alatti feltöltések
ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkezett károkat,
1.3.3.2.4. a nem megfelelôen kiválasztott alapozási
mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró
altalajra (pl.: zsugorodó agyagra, stb.) építés miatt
bekövetkezô károkat.

1.3.2.3. Nem minôsül árvízkárnak:
1.3.2.3.1. a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár
idôpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi
medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta
területeknek minôsülô helyen belül bekövetkezô
árvízkárok, továbbá
1.3.2.3.2. a talajvíz;
1.3.2.3.3. a belvíz;
miatt keletkezô károk.

1.3.4. Jégverés és hónyomás károk
1.3.4.1. Biztosítási esemény
1.3.4.1.1. Jégverés kárnak minôsül a csapadék jégesô vagy
jégverés formájában történô lehullása során, annak roncsoló
hatása által a biztosított épületek, építmények – építésügyi
szabványoknak megfelelô – végleges fedésében (ide nem értve
az üvegtetôket), biztosított vagyontárgyakban okozott károkat,
illetve a jégverés által megbontott tetôn, nyílászárón történô
egyidejû beázás károkat.

1.3.2.4. Árvíz biztosítási eseményre a Biztosító a szerzôdés
megkötését követô naptól számított 30 napos várakozási idôt
köt ki. A várakozási idôn belül bekövetkezô biztosítási eseményre
a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
1.3.3. Földmozgás károk
1.3.3.1. Biztosítási esemény
A földmozgás az olyan
1.3.3.1.1. földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági
tulajdonságainak megváltozása következtében lejtôs terepen,
hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges
lejtés irányába talajelmozdulás történt,
1.3.3.1.2. föld- és kôomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtôs terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj
fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve
bármely külsô terhelés miatt a kô, kôtörmelék, szikla, valamint
földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,
1.3.3.1.3. ismeretlen üregek beomlása, amelynél a természetes
egyensúlyi állapot külsô erôhatás következtében megszûnt és
hirtelen bekövetkezô talajelmozdulás, omlás történt.

1.3.4.1.2. A hónyomás a hó és jég súlya vagy az olvadáskor
meg- illetve lecsúszó, lezúduló hótömeg sodró hatása miatt
keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében emiatt
keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejûleg
beömlô csapadék által okozott kár.

1.3.4.2.2. Nem minôsülnek hónyomás kárnak azok a
károk sem, amelyek a tetôszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.
1.3.5. Földrengés
1.3.5.1. Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a Biztosító
azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az EMS
skála (Európai Makroszeizmikus Skála) 6. fokozatát elérô vagy
az azt meghaladó intenzitású földrengés a biztosított
vagyontárgyakban okoz.
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1.3.3.2. Nem biztosított események
A Biztosító nem téríti meg
1.3.3.2.1. a földmozgáskárt, ha az:
1.3.3.2.1.1. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett vagy
1.3.3.2.1.2. bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység következtében állott elô
1.3.3.2.1.3. a Biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kô-, illetve homokkitermelés során történt,
1.3.3.2.2. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott,
leomlott föld vagy kôtömeg visszaszállításának, az
ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének,
valamint az új földvédômûvek tervezésének,
építésének költségeit,

1.3.4.2. Nem biztosított események
1.3.4.2.1. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az
1.3.4.2.1.1. az épületek héjazatának sérülése nélkül,
1.3.4.2.1.2. az ideiglenes fedésben,
1.3.4.2.1.3. fólia és sátor fedésben,
1.3.4.2.1.4. kizárólag csak az esôvíz levezetô csatornákban és a hófogó szerkezetekben,
1.3.4.2.1.5. a hideg és melegágyak üvegezésében,
fóliasátrakban,
1.3.4.2.1.6. a szabadban tárolt vagyontárgyakban
keletkezett.
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2. A kockázatviselés helye
2.1. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel
vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely, az azon található
épületek, illetve az épületek helységei. Ingó vagyontárgyak
esetében a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási
(telep)helyen belül bekövetkezô károkra érvényes.
2.2. Több telephely biztosítása esetén a kockázatviselési
hely a telephelyenként megadott és a biztosítási szerzôdés
részét képezô biztosítási kötvényen megjelölt telephelyek, a
megadott épületekre, építményekre és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan.
2.3. A forgalmi rendszám nélküli, munkagépként mûködô
önjáró vagy vontatott jármûvek, munkagépek, forgalmi rendszámos mezôgazdasági vontatók, forgalmi rendszámos önjáró vagy vontatott jármûvek és munkagépek biztosítási
helyszíne – a 2.1. és 2.2. pontokban leírtakon túl – a munkavégzés helyszíne, Magyarországon bárhol.

3. Biztosítható vagyontárgyak
3.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak
minôsülnek a kötvényen biztosítási helyszínenként, ezen
belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt,
a Biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos saját, és idegen (bérelt, lízingelt, felelôs ôrzésre
átvett vagy más jogcímen a Biztosított birtokában lévô nem
saját) vagyontárgyak.
3.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint
biztosíthatók:
3.2.1. – 1. vagyoncsoport – Épületek, építmények
A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minôsülnek a Biztosított saját tulajdonát képezô, vagy bérelt,
biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen pontos
címmel feltüntetett telephelyen lévô
3.2.1.1. épület(ek)

3.2.1.2. építészeti berendezési tárgyak
3.2.1.3. építmények és
3.2.1.4. az épület rendeltetéséhez, üzemeltetéséhez és
fenntartásához szükséges épülettartozékok.
Épületnek minôsülnek a talajhoz szilárdan kötôdô létesítmények, amelyek lehetôséget biztosítanak a belépésre,
hosszabb benntartózkodásra, és térbeli elhatárolással
védelmet nyújtanak a külsô behatások ellen, beleértve az
épületgépészeti berendezéseket (azok a vagyontárgyak,
amelyek az épület használói számára az ivóvizet, a keletkezô
szennyvíz elvezetését, a megfelelô hômérsékletet, a
megfelelô minôségû és paraméterû levegôt, égéstermék
elvezetését, stb. biztosítják, beleértve a napelemeket és
napkollektorokat), valamint az épületvillamossági berendezéseket (pl. az épület elektromos ellátására szolgáló
vezetékezés és elektromos berendezések a hozzájuk
tartozó mérômûszerekkel együtt; mechanikai és elektronikai
tûz- és vagyonvédelmi eszközök, illetve berendezések;
riasztó- és megfigyelôrendszerek/központok,
kamerák).
Építészeti berendezési tárgyaknak minôsülnek az épületek fô
funkcióját biztosító szerkezetek, berendezések: redôny,
reluxa, spaletta, árnyékolószerkezetek az elektromos mozgatószerkezeteikkel együtt; beépített szekrények – rendeltetésüktôl és a beépítés idejétôl függetlenül –, amelyeket az
adott helyre, méretre, adott feladat ellátására építettek be,
és amelyek károsodás nélkül az eredeti helyükrôl nem
mozdíthatók el, illetve eltávolítva elvesztik funkciójukat
(pl. az ilyen kialakítású kamraszekrény, beépített szekrény,
konyhabútor, gardróbszekrény stb.).
Építmény(ek) azok a talajhoz szilárdan kötôdô, az ingatlannyilvántartás szerint a biztosított telephelyhez tartozó földterületen levô létesítmények, amelyek a biztosított épület(ek) rendeltetésszerû használatához szükségesek
(pl. kerítés, vízóraakna, út stb.).
Épülettartozékoknak minôsülnek, az épülethez szilárdan
rögzített, be- és hozzáépített elemek és berendezések, térelválasztók, zászlótartók, hirdetést hordozó szerkezetek,
elôtetôk; padló- és falcsatornák (szerelôjáratok), rögzített
padló-, fal-, födém-, és szegélyburkolatok; festés, mázolás,
tapétázás, burkolatok; álmennyezetek, galériák; villámhárítórendszerek és tartozékaik/berendezéseik; lépcsôk, létrák,
hágcsók (külsô használatúak is); az épületbe szerkezetileg
beépített ajtó- és ablakszerkezetek, üvegezések.
VAMG1410

1.3.5.2. A biztosítási eseményre a Biztosító a szerzôdés megkötését követô naptól számított 30 napos várakozási idôt köt ki.
A várakozási idôn belül bekövetkezô biztosítási eseményre a
Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
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A bérelt épületben biztosított bérlô által végzett beruházások saját tulajdonú vagyontárgynak minôsülnek a jelen
feltételek szerint.
3.2.2. – 2. vagyoncsoport – Berendezések, felszerelések, gépek
Jelen biztosítási fedezet szempontjából berendezésnek,
felszerelésnek minôsülnek az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló elektromos és egyéb berendezések, felszerelések, bútorok, kereskedelmi forgalomban
kapható szoftverek és egyéb vagyontárgyak, melyek a biztosított telephelyen találhatók, valamint a gépek, kivéve
bármilyen hatósági engedélyre kötelezett jármûvet.
A gép olyan eszköz vagy szerkezet, az anyag mozgatására
vagy megmunkálására (munkagép), illetve energiatermelésre
alkalmas (erôgép), felépítése bonyolult, több mozgó alkatrészbôl áll, munkájához külsô energiaforrás szükségeltetik,
és amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát
szolgálja, például:
3.2.2.1. erôgépek, erômûvi berendezések,
3.2.2.2. telephelyen belül használt szállítóeszközök,
3.2.2.3. termelôgépek,
3.2.2.4. mezôgazdasági terményszárítók,
3.2.2.5. forgalmi rendszám nélküli önjáró és nem önjáró
munkagépek,
3.2.2.6. egyéb gépek, berendezések,
3.2.2.7. forgalmi rendszámos mezôgazdasági vontatók és
önjáró vagy vontatott munkagépek,
3.2.2.8. munkagépként mûködô forgalmi rendszámmal
ellátott jármûvek,
3.2.2.9. különleges felépítményû jármûvek.

3.2.4. – 4. vagyoncsoport – Értékcikkek
Értékcikknek minôsülnek a pénzkészletek, értékpapírok,
értékkészletek, valuta, részvények, kötvények, betétkönyvek
és hasonlók, egyéb egyszerû átruházással átadható, önmaga
újraelôállítási értékétôl független értéket képviselô értékcikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek), vagy egy szolgáltatás
árát megtestesítô értékcikkek (pl. jegyek, telefonkártyák,
gyógyszertári receptek, üdülési csekk, étkezési jegy). E feltételek alkalmazásában értékcikkek a jogszabály szerint nemesfémnek minôsülô anyagok, a drágakô vagy igazgyöngy,
valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, ékszerek,
érmék.
3.3. Jelen biztosítási szerzôdés értelmében biztosított
vagyontárgynak minôsülnek továbbá a káridôpontban a
kockázatviselés helyén engedéllyel elhelyezett ruházati és
egyéb használati tárgyak, amelyek a Biztosítottal munkaszerzôdésben álló dolgozók (saját munkavállalók) tulajdonát
képezik személyenként legfeljebb a biztosítási kötvényen
megjelölt értékhatárig. A szolgáltatás mértéke évente
összesen nem haladhatja meg a biztosítási kötvényen megjelölt, teljes biztosítási évre szóló összeget.
A Biztosító a biztosítási kötvényben feltüntetett biztosítási
események bekövetkezése esetén téríti meg a munkavállalók
tulajdonát képezô vagyontárgyak kárait, figyelembe véve a
szerzôdés kizárásait.
Jelen biztosítás alapján a munkavállalók vagyontárgyaiban
keletkezett kár csak abban az esetben térül, ha más biztosítás alapján a károk nem térülnek meg.
Nem téríti meg a Biztosító a Biztosítottal munkaszerzôdésben álló dolgozók tulajdonát képezô, készpénz, ékszer,
értékpapír, kézmûipari és képzômûvészeti alkotások, szellemi
alkotások (kézirat, szabadalmi leírás, tervdokumentáció,
szoftver stb.) gépjármûvek és nemes-szôrme bundák kárait.

3.2.3. – 3. vagyoncsoport – Készletek

Készletként tekintendô a mezôgazdasági termény (mezôgazdasági kultúrnövények learatott, betakarított termése),
valamint a szalma és a széna is.

4. Nem biztosítható vagyontárgyak
Jelen biztosítási fedezet keretében egyéb megállapodás
hiányában nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:
4.1. a saját fejlesztésû adatfeldolgozó programok, nem
jogtiszta szoftverek;
4.2. számítógépes rendszerekben, adatfeldolgozókon vagy
egyéb nyilvántartásokban tárolt adatok;
4.3. öntôminták, fröccsöntô és présformák;
4.4. sablonok, matricák, szabásminták stb.;
4.5. a tervdokumentációk, üzleti könyvek, bélyegzôk, bérleti,
szabadalmi és egyéb jogokkal kapcsolatos szerzôdések, iratok;
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A Biztosított saját tulajdonát képezô, vagy idegen tulajdonban lévô, de a biztosított tevékenységéhez szükséges,
és/vagy hivatalosan rendelkezésére bocsátott, a biztosított
tevékenységének végzéséhez szükséges anyagok (nyers-,
alap-, segéd-, üzem- és fûtôanyagok, tartalék alkatrészek),
félkész- és késztermékek, építôanyagok, értékesíthetô hulladékok, áruk (kereskedelmi készlet), reklámanyagok, göngyölegek és egyszer használatos csomagolóanyagok.
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5.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított
vagyontárgy(ak) új értékét.

4.6. pénzkiadó, nyerô- és játékautomaták;
4.7. vízi és légi jármûvek;
4.8. gépjármûvek (kivéve 3.2.2.7. – 3.2.2.9. pontok);
4.9. vízbázisok (ivó-, ásvány-, gyógy);
4.10. élô állatok, lábon álló növényi kultúrák;
4.11. meleg levegôvel felfújt fóliasátrak/„csarnokok”,
és az azokban lévô tárgyak; egyéb ponyvák, és fóliasátrak,
csarnokok és az azokban lévô tárgyak;
4.12. képzômûvészeti vagy egyéb mûvészeti alkotások,
régiségek, gyûjtemények;
4.13. átviteli és elosztó hálózatok, ideértve a vezetékeket,
kábeleket és az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos
egyéb berendezéseket, az alállomásokkal egyetemben.
A kizárás hatálya kiterjed az elektromos energetikai átviteli
és elosztó hálózatokra, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokra, továbbá valamennyi
hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló
távközlési hálózatra is. A kizárás hatálya alá azon föld feletti
és föld alatti berendezések tartoznak, melyek a biztosított
telephelyen levô biztosított hálózati rendszertôl 150 méternél távolabb helyezkednek el.

5.5. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési
helyhez (telephelyhez) tartozó teljes biztosítható vagyont
figyelembe kell venni, kivéve a felek másképp állapodnak
meg.
5.6. A tárgyi és a forgóeszközök (készletek), továbbá az
idegen vagyontárgyak esetében a biztosítási tárgyév folyamán elôforduló legmagasabb értéket kell meghatározni.
5.7. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok
között nem csoportosíthatók át.
5.8. A Biztosító a biztosított kockázatok tekintetében
korlátozhatja felelôsségét szolgáltatási limit alkalmazásával.
A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra
vállalt szolgáltatási felsô határ, téríthetô maximális összeg.

5. A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás
mértéke

5.2. Eltérô megállapodás hiányában a vagyontárgyanként,
vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével
számított és vagyoncsoportonként összesített (az elôgondoskodás összegével korrigált) biztosítási összeg, valamint a
biztosított költségekre vonatkozó, a telephelyre arányosan
figyelembe vett biztosítási összeg az adott egységre
(telephelyre) a Biztosító káreseményenkénti és biztosítási
évenkénti szolgáltatásának felsô határa.
5.3. A vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti, illetve
a költségtérítésekre vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a mindenkori
biztosítási tárgyévre vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási kötvényen biztosítási
összeggel megjelölt vagyoncsoportok (vagyontárgyak)
minôsülnek.

5.10. Amennyiben a kockázatviselési helyhez (telephelyhez)
tartozó teljes vagyoncsoportonkénti biztosítható vagyont
biztosítják, akkor a biztosítási összeg megállapításánál a biztosítási tárgyévre vonatkozó legmagasabb értéket kell meghatározni.Vagyontárgyankénti biztosítás esetén a biztosítási
összegeket tételes jegyzékben fel kell sorolni. Ennek hiányában
a teljes vagyoncsoportot biztosítottnak kell tekinteni és a
Biztosító a teljes vagyonbiztosítási összeg alapján vizsgálja az
alul- és túlbiztosítottságot.
5.11. A Biztosított a biztosítási összeget a vagyoncsoportokra vonatkozó elôírások alapján új, valóságos (avult) értéken vagy bruttó nyilvántartási értéken határozhatja meg.
5.11.1. Új érték A károsult vagyontárgy új állapotban történô
beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar
(kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekbôl
engedmények nem vonhatók le.Amennyiben a károsodott
vagyontárgy helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhetô
be, akkor hasonló mûszaki, gazdasági paraméterekkel rendelkezô más vagyontárgy beszerzési értéke az újérték az esetVAMG1410

5.1. A mindenkori tárgyévi biztosítási összeg megállapításának módszerét (lsd. 5.11. pontot) és a vagyontárgyak,
illetve költségtérítések biztosítási összegét a Biztosított/Szerzôdô határozza meg.

5.9. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az
esetben fizeti, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem
jogosult és a biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó
figyelembe vételével történt, illetve a vagyontárgy számlával
igazolt módon helyreállításra, vagy utánpótlásra került.
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5.15. Értékcikkek biztosítása esetén a Biztosító az alábbiak
szerint teljesít szolgáltatást:

leges értékkülönbözet figyelembe vételével.A Biztosító
szolgáltatásának felsô határa ez esetben is legfeljebb a biztosítási összeg lehet.

5.15.1. Pénzeszközök, értékpapírok kára esetén a tényleges
kárösszeg kerül kifizetésre, melynek felsô határa ezen
készletek megjelölt biztosítási összege, de betöréses lopás,
rablás károk esetén legfeljebb a jelen biztosítási feltételek
függelékének 2. pontjában meghatározott szolgáltatási felsô
határ, mely a kár idôpontjában fennálló védelmi színvonal
függvénye. A kamatveszteségeket a Biztosító nem téríti
meg.

5.11.2. Valóságos (avult) érték
A valóságos (avult) értéket a Biztosító biztosítási esemény
bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az új értékbôl
levonja a használati idô alatt bekövetkezett értékcsökkenést
(technikai avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit újértéken veszi figyelembe.
5.11.3. Bruttó nyilvántartási érték
A biztosított vagyontárgyaknak a számviteli nyilvántartásban
kimutatott bruttó értéke, mely tartalmazza a vagyontárgy
beszerzéskori árát, valamint a vagyontárgyon a beszerzést
követõen aktivált beruházások összességét az értékcsökkenés (amortizáció) levonása nélkül.
5.12. A technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés)
mértékének megállapítása – többek között – a következô
fôbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, mûszaki
állapot, üzemelési idô, a karbantartás színvonala, üzemelési
körülmények, folyamatos vagy idôszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetôsége.

5.15.2. Névre szóló értékpapírok esetén a hirdetményi
eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újraelôállítási költségét (ez utóbbiakat abban az esetben, ha azok
elôállítása szükséges és meg is történik), nem névre
(bemutatóra) szóló, és a Budapesti Értéktôzsdén jegyzett
értékpapírok esetében azok káresemény elôtti utolsó
jegyzett árolyam-értékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír-forgalmazók által közölt átlagos vételi árfolyamon
számolt piaci árat, értékcikkek kára esetén azok névértékét
fizeti meg a Biztosító.

6. Biztosított költségek
5.13. Egyéb megállapodás hiányában a saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:
5.13.1. tárgyi eszközök és nem aktivált – építési, szerelési
tevékenységgel együtt nem járó – beruházások esetén az
újérték, azaz a beruházás újra-elôállítási, újrabeszerzési költsége,
5.13.2. az új értékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó mértékû technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt
tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték,
5.13.3. vásárolt készletek (anyagok, áruk) esetén a közvetlen
költségekkel növelt – engedmény nélküli – újérték, azaz az
újrabeszerzési ár,
5.13.4. befejezetlen termelés, kész- és félkész termékek,
készáruk esetén a készültségi foknak megfelelô újérték, azaz
újra-elôállítási költségérték (önköltség),
5.13.5. közvetlenül költségként elszámolt eszközök esetén a
beszerzési áron kalkulált, a biztosítási év során elôforduló
legmagasabb értékösszeg,
5.13.6. véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték.

6.1. Kárenyhítési költségek
A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásaik
enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerülô
költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával,
az ideiglenes fedéssel (tetôzet), dúcolással, állványozással, az
ideiglenes közmûlétesítéssel, továbbá az indokoltan
szükséges kényszer kitelepítési, vagy a megmentett vagyon
biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merülhetnek fel.
6.2. Mentési, oltási költségek
A káresemény során és után a Biztosított oldalán felmerülô
indokolt mentési, oltási költségek.
6.3. Bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek
6.4. Kárvizsgálati (laboratóriumi), ténymegállapítási költségek
VAMG1410

5.14. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege
– ha a felek másként nem egyeznek meg – a vagyontárgy
valóságos (avult) értéke.

A Biztosító – a biztosítási kötvényben megjelölt mértékig –
megfizeti az alábbi, káreseményekkel kapcsolatos költségeket:
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6.5. Tervezési, szakértôi és lebonyolítási költségek
A tervezési, szakértôi és lebonyolítási költségek, amelyek
a 6.1.- 6.4. pontokban felsorolt tevékenységekhez szükségesek.

6.10.3.2. a hitel- vagy bankkártya elvesztése, ellopása miatt
bekövetkezett kárt és az egyéb felmerülô költségeket.

6.6. Helyreállítási, ideiglenes csô- és kábelvezeték-rendszerek költségei

7. A kockázat változása a biztosítási idôszak alatt
– elôgondoskodás

A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes csô- és kábelvezeték-rendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségei, a visszatérülô anyagok visszavételezési értékének
levonásával.

7.1. Jelen biztosítási feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése automatikusan kiterjed a biztosított vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének biztosítási
kötvényben megjelölt százalékos mértékéig a biztosítási idôszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyakra, valamint az
év közben történt értéknövelô beruházás(ok)ból adódó
értéknövekményre (elôgondoskodási fedezet).

6.7. Közmûvek, közüzemi berendezések és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségei
A közmûvek, közüzemi berendezések és közutak – a 6.1., 6.2.,
6.3., pontokban felsorolt tevékenységek során elkerülhetetlenül
szükséges – rombolási kárainak helyreállítási költségei, ha ezek a
jogszabálynál fogva a Biztosítottat terhelik.

7.2. Az elôgondoskodási fedezet a következôk miatti értékemelkedésre vonatkozik:
7.2.1. épületek, építmények esetében az újonnan épült
részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra,
beszerzésekre; valamint az újonnan beszerzett épületekre
akkor is, ha azoknak a kockázat elvállalása és a díj megállapítása szempontjából mértékadó jellemzôi eltérnek az
eredeti ajánlatban feltüntetett biztosítandó épület(ek)nél
közölt jellemzôktôl.
7.2.2. mûszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és
felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra,
cserékre, valamint a bérelt, illetve kölcsönvett vagyontárgyakra.

6.8. A biztosított vagyontárgyakhoz nem tartozó tárgyak
mozgatásának vagy ôrzésének költségei
6.9. A vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett károk elhárításával kapcsolatban felmerülô takarítási és tisztítási költségek
A takarítási és tisztítási költségeket a Biztosító számla
ellenében maximum évente a biztosítási kötvényben
feltüntetett összegig téríti meg.

7.3. Az elôgondoskodási fedezet nem terjed ki a vagyontárgyak helytelen, téves vagy rossz közlése következtében
elôálló alulbiztosítottságra, infláció okozta értékcsökkenésre
és nem vonatkozik a szerzôdésben megállapított szolgáltatási limitekre.

6.10. Bankkártyaletiltás költségei
6.10.1. A Biztosított, Magyarország területén felügyeleti
hatóság engedélyével mûködô pénzintézet által kibocsátott
hitelkártyájának vagy ugyanitt vezetett lakossági folyószámlájához kapcsolódó bankkártyájának elvesztése, ellopása következtében szükségesség vált letiltás költsége.

6.10.3. Nem téríti meg a Biztosító
6.10.3.1. a terhelési (charge) kártyák letiltási díját,

7.5. Az elôgondoskodási fedezet létesítése nem mentesíti
a Biztosítottat a mezôgazdasági vállalkozások biztosítása
általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 16. pontjában foglalt bejelentési kötelezettség alól.Az elôgondoskodási
fedezet a biztosítási szerzôdés következô esedékességéig érVAMG1410

6.10.2. A Biztosító a szerzôdés hatálya alatt biztosítási
évenként 1 alkalommal, de káronként legfeljebb 15 000 Ft
értékhatárig fizeti meg a bankkártyaletiltás költségeit, a biztosítási összegen belül.
A Biztosító a kártyaletiltás díját csak bank igazolás ellenében
téríti meg.

7.4. Biztosítási esemény esetén esetén a biztosított vagyoncsoportok/vagyontárgyak biztosítási összege az elôgondoskodási biztosítási összeg mértékének arányában kiegészül. A telephelyi, vagyoncsoportonkénti elôgondoskodási
biztosítási összegek más telephelyre és más vagyoncsoportra nem csoportosíthatók át.
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8.5. A Biztosító a készletként biztosított széna és szalma vagyontárgyakban bekövetkezô károkat kizárólag abban az esetben téríti meg, ha azokat valamely zárt és ôrzött telephelyen
tárolták. A telephelyen kívül tárolt széna és szalma kárai nem
térülnek.

vényes, amikor is a változásokat a Biztosító felé be kell jelenteni.Amennyiben a bejelentés elmarad, a biztosítás a továbbiakban az eredeti ajánlat szerint él tovább.

8. A Biztosító szolgáltatása
8.6. A Biztosító nem téríti meg a betárolt terményben
keletkezett azon károkat melyek:
8.6.1. bármilyen okra visszavezethetôen felázás/beázás
miatt keletkeztek,
8.6.2. a gabona tárolására szolgáló épület mûszaki
állapotának hibáira, hiányosságaira vezethetôk vissza.

Jelen különös szerzôdési feltételek vonatkozásában az MKB
Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános
szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 18. pontjában
foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki:
8.1. A mezôgazdasági vállalkozások biztosítása általános
szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 21.3. pontjában
felsoroltakon túlmenôen a Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez tûz- és robbanáskár esetén a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormányzat hatósági bizonyítványát
vagy az önkormányzati tûzoltóság igazolását.
8.2. A Biztosító megfizeti a biztosítási események folytán a
7. pontban felsorolt ténylegesen felmerült indokolt és igazolt
költségeket a szerzôdésben megjelölt biztosítási összegig.
8.3. A Biztosító a helyreállítás alatt a termelés továbbfolytatásához szükséges ideiglenes csô- és kábelvezeték-rendszerek
anyag-, valamint fel- és leszerelési költségeit a visszatérülô
anyagok visszavételezési értékének levonásával fizeti meg.

9.2. Súlyos gondatlanságnak minôsül, ezért a Biztosító
mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben
bizonyítja, hogy a terményszárítóban keletkezett tûz
9.2.1. a szárító rendszeres karbantartásának illetve
tisztításának elmaradására,
9.2.2. a technológiában leírt szárítási hômérséklet túllépésére,
9.2.3. a technológiában leírt szárítási kapacitás túllépésére, vagy
9.2.4. a technológiában leírtnál magasabb nedvességtartalmú termény szárítására
vezethetô vissza, vagy azzal összefüggésben keletkezett.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben az
MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételeiben (ÁSZF/mgaltfel/1410)
foglaltak valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadók.
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
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8.4. Mezôgazdasági termény biztosítása esetén, amennyiben a
biztosított termény mellett a kockázatviselés helyén egyéb, nem
biztosított terményeket is tárolnak, a kártérítés a következôk
szerint történik:
8.4.1. Jelen különös szerzôdési feltétel szerint a Biztosító abban
az esetben téríti a keletkezett kárt, ha a kárt szenvedett
biztosított terményt a nem biztosított terményektôl jól
elkülönítetten tárolták, s a biztosított termény károsodott
mennyisége egyértelmûen megállapítható.
8.4.2. Ha a biztosított és nem biztosított terményeket együttesen
(ömlesztve), el nem különítetten tárolják, a Biztosító csak akkor
teljesít kifizetést, ha a biztosított és nem biztosított terménymennyiség 100%-ban megsemmisül, ez esetben a Biztosító olyan
arányban téríti meg a kárt, ahogy a teljes tárolt terménymennyiség és a jelen különös szerzôdési feltétel szerint biztosított
terménymennyiség aránylik egymáshoz.

9. A Biztosító mentesülése
9.1. Jelen különös szerzôdési feltételek vonatkozásában
az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/mgaltfel/1410) 22. pontjában foglaltak az
alábbiakkal egészülnek ki:
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