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MKB BIRTOKVÉDELEM
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS
A MEZÔGAZDASÁGI GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(GEPMG1410)

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

1. Fogalom meghatározások
1.1. Jelen biztosítási feltételek értelmében a gép olyan
eszköz vagy szerkezet, amely
1.1.1. az anyag mozgatására vagy megmunkálására
(munkagép), illetve
1.1.2. energiatermelésre alkalmas (erôgép),
1.1.3. felépítése bonyolult,
1.1.4. több mozgó alkatrészbôl áll,
1.1.5. munkájához külsô energiaforrás szükségeltetik, és
1.1.6. amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát
szolgálja.
1.2. Épületgépészetnek minôsülnek azok a vagyontárgyak,
amelyek az épület használói számára az ivóvizet, a keletkezô

Ügyfélszolgálat:

szennyvíz elvezetését, a megfelelô hômérsékletet, a megfelelô minôségû és paraméterû levegô, égéstermék elvezetését, stb. biztosítják.

2. A biztosítási esemény
2.1. A jelen különös szerzôdési feltételek szerint biztosítási
eseménynek – géptörésnek – minôsül a szerzôdés hatálya alatt
a kockázatviselési helyen (telephelyen) lévô biztosított vagyontárgyaknak belsô és/vagy külsô erôhatás miatti, illetve a
vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külsô erôhatás
miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerûen bekövetkezett olyan
törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges
vagy teljes mûködésképtelenségét okozza. A jelen biztosítási
feltételek szerint a törés- és repedéskár gyûjtôfogalom, és ilyennek
minôsülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó
mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül
a következô deformációk formájában álltak elô: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.
2.2. A géptörésbiztosítás kockázatviselése kiterjed
2.2.1. az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy azok
éppen mûködnek, vagy nem mûködnek,
2.2.2. a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés
miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történô mozgatás alatt levô gépekre.
2.3. A géptörésbiztosítás kockázatviselése a forgalmi rendszámos
munkagépek esetében kifejezetten csak a munkagépként mûködô
jármûben e jármûvel való munkavégzés közben, továbbá e
jármûnek munkavégzésre vagy közlekedésre való elôkészítése
során keletkezett töréskárra terjed ki.
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A mezôgazdasági géptörésbiztosítás (a továbbiakban:
géptörésbiztosítás) jelen különös szerzôdési feltételei az
MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része,
mely a géptörésbiztosításokra 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.
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2.4. Géptörés biztosítási eseménynek többek között az minôsül,
ha a kár oka
2.4.1. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
2.4.2. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
2.4.3. hibás beállítás vagy szabályozás,
2.4.4. rossz elhelyezés, telepítés,
2.4.5. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
2.4.6. a szokásosnál nagyobb erôhatás, túlterhelés,
2.4.7. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
2.4.8. túlhevülés (kivéve a hônek, lángnak rendeltetésszerûen
kitett berendezéseket),
2.4.9. a centrifugális erô hatása miatti széthullás,
2.4.10. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint
rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek
szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
2.4.11. a mérô-, szabályozó-, vezérlô- és biztonsági berendezések meghibásodása,
2.4.12. leesés, lökés, ütközés,
2.4.13. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
2.4.14. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
2.4.15. a gépet üzemeltetô dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
2.4.16. a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak
gondatlansága.

4.2.1. – 1. vagyoncsoport – Gépek
A Biztosított tulajdonát képezô, nyilvántartásaiban kimutatott és 1.1. pont szerinti tárgyi eszközei közül az
4.2.1.1. erôgépek, erômûvi berendezések,
4.2.1.2. telephelyen belül használt szállítóeszközök,
4.2.1.3. termelôgépek,
4.2.1.4. mezôgazdasági terményszárítók,
4.2.1.5. forgalmi rendszám nélküli önjáró és nem önjáró
munkagépek,
4.2.1.6. egyéb gépek, berendezések.
4.2.2. – 2. vagyoncsoport – Jármûvek és Munkagépek
A Biztosított tulajdonát képezô, nyilvántartásaiban kimutatott és 1.1. pont szerinti tárgyi eszközei közül
4.2.2.1. a forgalmi rendszámos mezôgazdasági vontatók és
önjáró vagy vontatott munkagépek,
4.2.2.2. munkagépként mûködô forgalmi rendszámmal ellátott jármûvek,
4.2.2.3. különleges felépítményû jármûvek.
4.2.3. – 3. vagyoncsoport – Épületgépészet
A Biztosított tulajdonát képezô, nyilvántartásaiban kimutatott 1.2. pont szerinti vagyontárgyak.

3. A kockázatviselés helye

3.2. A forgalmi rendszám nélküli önjáró és nem önjáró
munkagépek, valamint a forgalmi rendszámos mezôgazdasági
vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek biztosítási
helyszíne – a 3.1. pontban foglaltakon túlmenôen – a munkavégzés helye Magyarország területén bárhol.

4. Biztosítható vagyontárgyak
4.1. Biztosított vagyontárgynak minôsülnek a kötvényen
biztosítási helyszínenként, ezen belül vagyoncsoportonként
biztosítási összeggel megjelölt, a Biztosított vállalkozói
tevékenységének végzésével kapcsolatos
4.2. pont szerinti vagyontárgyak.
4.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint
biztosíthatók:

5. Nem biztosítható vagyontárgyak
5.1. A Biztosító a géptörés biztosítás keretében nem vállal
fedezetet az alábbi gépekre:
5.1.1. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések,
5.1.2. légi jármûvek, vízi jármûvek, közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezô személy- és teherszállító
jármûvek,
5.1.3. mûszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésbôl (üzemeltetésbôl) kivont gépek.

6. Kizárások
6.1. Nem minôsül biztosítási káreseménynek, ha a
kár oka:
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3.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerzôdésben meghatározott kockázatviselési helyeken (telephelyeken) bekövetkezett káreseményekre terjed ki.

4.3. Biztosítottak az idegen tulajdont képezô bérelt, kölcsönvett, lízingszerzôdéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztelésre átvett, a 4.2. pontban felsorolt és részletezett
vagyontárgyak is.
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6.1.1. tûz, robbanás és összeroppanás (a robbanás
fogalmába nem tartozik bele a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek,
lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók
és áramelosztók törése), villámcsapás,
6.1.2. vezetékes vízkárok, technológiai csôvezetékek
törése,
6.1.3. vihar, árvíz, belvíz, felhôszakadás, földmozgás
(földcsuszamlás, föld- és kôomlás, ismeretlen üregek
beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés,
6.1.4. légi jármûvek rázuhanása és ismeretlen földi
jármûvek által okozott rongálási károk,
6.1.5. tûzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdôlése, valamint a fenti eseményeket
követô romeltakarítás, lebontás és szétszerelés,
6.1.6. lopás,
6.1.7. betöréses lopás és rablás,
6.1.8. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása,
használat során bekövetkezô kopás és elhasználódás,
vízkôlerakódás, szennyezôdés, légköri jelenségek
által elôidézett korrózió vagy kopás, festett vagy
csiszolt felületek karcolódása,
6.1.9. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás,
törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás,
illetve a hibás csôcsatlakozás, hibás tömítés, öntési
hiba, kivéve, ha géptörés biztosítási eseményt
idéznek elô más biztosított gépszerkezetekben,
alkatrészekben.

7. A biztosítási összeg
7.1. A mindenkori tárgyévi biztosítási összeg megállapításának módszerét (lsd. 7.10. pontot) és a vagyontárgyak,
illetve költségtérítések biztosítási összegét a Biztosított/Szerzôdô határozza meg.
7.2. Eltérô megállapodás hiányában a vagyontárgyanként,
vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével
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6.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a
károkra, amelyek
6.2.1. a gép
6.2.1.1. próbaüzeme,
6.2.1.2. szándékos túlterhelése,
6.2.1.3. biztonsági határt meghaladó próbanyomása,
próbaterhelése,
6.2.1.4. telephelyen kívüli szállítása
során keletkeztek,
6.2.2. szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezôszerszámokban), gyártóeszközökben, öntôformákban, öntômintákban és öntôüstökben, továbbá
az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,
6.2.3. a sûrûn cserélendô alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védôrácsokban, hô- és tûzálló falazatokban,
burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtószíjakban,
meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és
gördülô elemeiben, gumiabroncsokban, összekötô

kábelekben és a nem fémbôl készült alkatrészekben,
tömlôkben, tömítésekben, szûrôkben, szitákban és
csomagolóanyagokban keletkeztek,
6.2.4. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép
mûködésével összefüggésben keletkeztek, és csak
arra korlátozódtak,
6.2.5. törés és repedés nélküli meghibásodás, mûködési zavar, mûködésképtelenség formájában álltak
elô,
6.2.6. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban
tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
6.2.7. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeibôl, tartályaiból, csôvezeték-hálózataiból, szerelvényeibôl, a konténerekbôl, kohókból, kemencékbôl,
üstökbôl) kiömlô, elfolyt anyagok, áruk, termékek
(készletek) veszteségeként keletkeztek,
6.2.8. kötbér és bírság jellegû többletköltségként
merültek fel,
6.2.9. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl. túlóra, sürgôsségi
felár, termeléskiesés, elmaradt haszon, állásidôre
kifizetett bér vagy egyéb veszteség),
6.2.10. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron
kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve
expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltségként merültek fel,
6.2.11. kedvezmények elvesztésébôl, késedelembôl
vagy piacvesztésbôl adódtak,
6.2.12. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb
támogatásként vagy visszatérítésként a Biztosított,
illetve a tulajdonos által igényelhetôk, illetve visszaigényelhetôk,
6.2.13. a garancia és szavatosság körében megtérülnek,
6.2.14. más biztosítás alapján megtérülnek.
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7.10.2. az új értékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó mértékû technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt
gépek esetén valóságos (avult) érték.

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.

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

7.3. 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.
7.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított
vagyontárgy(ak) új értékét.
7.5. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési
helyhez (telephelyhez) tartozó teljes biztosítható vagyont
figyelembe kell venni, kivéve, ha a felek másképp állapodnak
meg.

7.7. 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.
7.8. 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.
7.9. Amennyiben a kockázatviselési helyhez (telephelyhez)
tartozó teljes vagyoncsoportonkénti biztosítható vagyont
biztosítják, akkor a biztosítási összeg megállapításánál a
biztosítási tárgyévre vonatkozó legmagasabb értéket kell
meghatározni. Gépenkénti 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.
7.10. A saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:
7.10.1. új gépek esetén új érték,

7.11. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege
– ha a felek másként nem egyeznek meg – a vagyontárgy
valóságos (avult) értéke.
7.12. 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.

8. Biztosított költségek
A Biztosító – a biztosítási kötvényben megjelölt mértékig –
megfizeti az alábbi, káreseményekkel kapcsolatos költségeket:
8.1. 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.
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7.6. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok
között nem csoportosíthatók át.

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.
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8.4. Kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati
(laboratóriumi), valamint ténymegállapítási költségek.

9.5. 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
érvényes, amikor is a változásokat a Biztosító felé be kell
jelenteni.Amennyiben a bejelentés elmarad, a biztosítás a
továbbiakban az eredeti ajánlat szerint él tovább.

8.5. A biztosított vagyontárgyakhoz nem tartozó tárgyak
mozgatásának vagy ôrzésének költségei.

10. A Biztosító szolgáltatása

8.2. Mentési, oltási költségek
A káresemény során és után a Biztosított oldalán felmerülô
indokolt mentési, oltási költségek.
8.3. Bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek.

8.6. Expressz szállítás túlmunka, éjszakai mûszak, vasárnap
és ünnepnapokon történô munkavégzés, légi szállítás
(belföldrôl és külföldrôl történô) folytán felmerülô költségek, valamint a szerviz-technikusok és tanácsadó mérnökök Magyarországon belüli utazási költsége.

9. A kockázat változása a biztosítási idôszak alatt
– elôgondoskodás
9.1. Jelen biztosítási feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése automatikusan kiterjed a biztosított vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének 10%-a erejéig a
biztosítási idôszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyakra,
valamint az év közben történt értéknövelô beruházás(ok)ból
adódó értéknövekményre (elôgondoskodási fedezet).
9.2. Az elôgondoskodási fedezet az új beszerzések, helyreállítások, cserék, valamint a bérelt, illetve kölcsönvett
vagyontárgyak miatti értékemelkedésre vonatkozik.
9.3. 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.

Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 18. pontjában foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki:
10.1. A Biztosított saját tulajdonát képezô gépek, berendezések
kárainak térítése új értéken biztosított vagyontárgyak esetén a
következô:
10.1.1. teljes kár esetén a káridôponti új érték, azaz újraelôállítási érték, ill. újrabeszerzési érték,
10.1.2. részleges kár esetén a helyreállítás költsége a vagyontárgy káridôponti újértéke, azaz újra-elôállítási, ill. újrabeszerzési új értékéig.
10.2. Valóságos (avult) értéken biztosított vagyontárgyak esetén:
10.2.1. teljes kár esetén a káridôponti valóságos érték,
10.2.2. részleges kár esetén a helyreállítás költsége – az
értékemelkedés levonásával – a vagyontárgy káridôponti valóságos értékéig.
10.3. Az idegen tulajdonú vagyontárgyak kárainak térítése:
10.3.1. teljes kár esetén a káridôponti valóságos érték,
10.3.2. részleges kár esetén a helyreállítási költség – az
értékemelkedés levonásával – a vagyontárgy káridôponti
valóságos értékéig.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben az
MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás
általános szerzôdési feltételeiben (ÁSZF/mgaltfel/1410)
foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadók.
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9.4. Biztosított káresemény 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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