4.2.1

Műtárgybiztosítási Feltételek
Magántulajdon biztosítása

4.2.2

I.
Biztosított és szerződő

4.2.3

1.1

4.2.4

1.2
1.3

A biztosítási szerződést az kötheti
meg (továbbiakban: szerződő), aki
a
vagyontárgy
megóvásában
érdekelt vagy a biztosítást ilyen
személy javára köti (továbbiakban:
biztosított).
A biztosító szolgáltatására a
biztosított jogosult.
Ha biztosítási szerződést nem a
biztosított, hanem az ő javára
harmadik személy kötötte, a
díjfizetési kötelezettség a szerződőt
terheli,
a
biztosító
a
jognyilatkozatokat hozzá intézi és ő
köteles a nyilatkozatok megtételére
is.

II.
Biztosított vagyontárgyak
1. A biztosítási kötvényben
műtárgyek.

megjelölt

III.
Biztosított kockázatok
3.1
3.2

A biztosító minden kockázatot visel,
aminek a biztosított vagyontárgyak a
biztosítás alatt ki vannak téve.
Biztosítási védelem áll fenn a
biztosított vagyontárgyaknak egy
biztosított
kockázat
következményeként
bekövetkező
eltűnése,
tönkremenetele
vagy
sérülése ellen.

IV.
Kizárások
4.1

Nem
minősülnek
biztosítási
eseménynek a háború, polgárháború,
háborús szerszámok megléte vagy
használata, sztrájk, belső zavargások,
atomenergia felszabadulása és állami
zár alá vétel okozta károk.

4.2

A biztosító nem téríti meg a

4.2.5
4.3.

fagy, hőség, hőmérséklet- vagy
nyomásingadozások, légnedvesség;
a biztosított tárgyak természetes
vagy
hibás
minősége,
elhasználódása és kopása;
bekeretezett képek keretének és
védőüvegezésének sérülései
bármilyen fajta károkozók és
rovarok;
a tisztítás, javítás és restaurálás
által okozott károkat
Ha a szerződő szándékosan vagy
súlyos gondatlansággal jár el, a
biztosító mentesül a teljesítési
kötelezettség alól.

V.
A biztosítás helye
5.1

A biztosítás helye alatt a biztosítási
szerződésben megjelölt épületek vagy
az épület helyiségei vagy a biztosítási
helyként megjelölt ingatlanok (a
Szerződő biztosítási szerződésben
megjelölt lakása(i)) értendők.
5.2 A biztosítási védelem - egyéb kikötés
hiányában – csak a biztosítás helyén
áll fenn.
5.3 Külön megállapodás alapján a
biztosítási védelem kiterjed
5.3.1. kiállításokra, aukciókra, galériákra,
restaurátorműhelyekre
és
múzeumokra
5.3.2. a kötvényben megjelölt biztosítási
helyről
az
előbbi
pontban
feltüntetett helyekre és vissza
történő szállításokra is.
VI.
Biztosítási összeg
6.1.

6.2.

Biztosítási összegnek a szerződő és
a biztosító által közösen elfogadott
(megállapodás
szerinti)
kereskedelmi érték minősül.
Amennyiben a biztosítási összeget a
szerződő és a biztosító nem
közösen állapítja meg, hanem a
biztosító a szerződő által megadott
értéket veszi alapul, deklarált
értékről beszélünk. Káresemény
bekövetkeztekor ezt az értéket az
igényjogosultnak bizonyítania kell.

UNIQA Biztosító Rt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78., T.: 36 1 2386-005, F.: 36 1 2386-010, E-mail: eva.jaksa@uniqa.hu

1

8.2.
VII.
Biztosítási díj, kockázatviselés
8.3.
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

A biztosító kockázatviselése a
szerződésben rögzített, megállapodás
szerinti időponttól veszi kezdetét.
A biztosítási díj a kockázatviselés
kezdetekor esedékes. A szerződő a
biztosítási díjat a postai vagy banki
úton
befizethető
számla
kézhezvételétől számított nyolc napon
belül tartozik megfizetni.
Ha
a
felek
részletfizetésben
állapodnak
meg,
a
kinnlevő
részletekkel a szerződő azonnal
tartozik, de a részletek csak a
megállapodott időpontban válnak
esedékessé. A részletek azonnal
esedékessé válnak, ha a szerződő
hátralékba kerül, vagy kártérítés válik
esedékessé.
A kockázat viselése a megállapodás
szerinti időponttal ér véget. Az
egyéves időtartamra kötött biztosítási
szerződések azonban évről évre
meghosszabbodnak, ha azokat a
lejárat előtt legalább három hónappal
írásban nem mondják fel.
Ha a biztosítási jogviszony a
szerződés időtartamának lejárta előtt –
nem
biztosítási
esemény
következtében – megszűnik vagy azt
kezdete
után
visszamenőleg
érvénytelenítik, a biztosítót annak a
hónapnak az utolsó napjáig járó díj
illeti meg, amely hónapban a
kockázatviselés véget ért.
Ha a biztosítottnak a vagyontárgy
megóvásához fűződő vagyoni érdeke
megszűnik, azon a napon a
kockázatviselés is megszűnik, és a
biztosítót a hónap utolsó napjáig járó
díj illeti meg.

VIII.
A kármegelőzés szabályai
8.1.

A szerződőnek a vagyonvédelmi
berendezéseket
mindenkor
használatra alkalmas állapotban kell
tartania, és a gyártó előírásai szerint
kell kezelnie.

8.4.

8.5.

A szerződőnek a riasztóberendezést
rendszeresen ellenőriztetnie és
karbantartatnia kell.
Az üzemzavarokat, hibákat vagy
károkat haladéktalanul meg kell
szüntettetnie.
A
riasztóberendezés
működésszünetének tartama alatt
legalább egy személynek állandóan
a
biztosítás
helyén
kell
tartózkodnia.
22.00 és 6.00 óra között minden
vagyonvédelmi
eszközt
és
berendezést üzembe kell helyezni,
ha a biztosított vagyontárgyak
nincsenek a szerződő állandó
felügyelete alatt. Az elektronikai
jelzőrendszernek a feltüntetett időn
kívül akkor is éles üzemben kell
lennie, valamint minden bejárati
ajtót zárva kell tartani, ha a
lakásban senki nem tartózkodik.

IX.
A kárbejelentés és a kárrendezés
szabályai
9.1.
A szerződőnek
9.1.1
minden káreseményt haladéktalanul
be kell jelentenie a biztosítónak
9.1.2
A káreseménynek tartalmaznia kell:
- A káresemény rövid leírását,
időpontját,
- A károsodott vagyontárgyak
megnevezését
- A károsodás mértékét
9.1.3. A biztosított a kár okával és
nagyságával, valamint kártérítési
kötelezettsége
mértékének
megállapításával
kapcsolatos
minden
vizsgálatot
köteles
engedélyezni, valamennyi hasznos
felvilágosítást
a
biztosító
kívánságára
köteles
írásban
megadni
és
a
szükséges
bizonylatokat mellékelni.
9.1.4. Ha a biztosított vagyontárgy a kár
bekövetkezésekor szállító vállalat
őrizetében (birtokában) volt, úgy a
kárt annak részére haladéktalanul
be kell jelenteni. A szerződőnek a
bejelentés
megtörténtét
a
szállítóvállalat igazolásával kell
bizonyítania.
Külsőleg
nem
felismerhető károk esetén a
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9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

szállítóvállalatot a kár felfedezése
után haladéktalanul fel kell
szólítani, hogy a kárt szemlélje
meg, és igazolja; ennek során
figyelembe kell venni a mindenkori
reklamációs határidőket.
A károsult a bekövetkezett kár
esetén a kárrendezéshez szükséges
hatósági határozatokat köteles
beszerezni és azt a biztosítónak
bemutatni.
A tűz, valamint bűncselekmények
(pl. lopás, rablás, szándékos
rongálás)
miatti
károkat
haladéktalanul be kell jelenteni az
illetékes rendőri szervnél is. A
szerződőnek a felvevő hatósággal
igazoltatnia kell saját részére a
bejelentést.
Amennyiben a biztosított előbbi
kötelezettségei valamelyikének nem
tesz eleget, úgy a biztosító mentesül
a kártérítési kötelezettsége alól.

X.
Szakértői eljárás
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.3.
10.3.1.
10.3.2.

10.4.

A biztosító és a szerződő kérheti,
hogy a kár összegét szakértő
állapítsa meg.
A szakértői eljárásra a következők
érvényesek:
Mindkét fél írásban megnevez egy
szakértőt.
A két szakértő az eljárás kezdete
előtt írásban harmadik szakértőt
nevez ki elnökként. Amennyiben a
két szakértő e kérdésben nem jutna
egyezségre, az elnököt az egyik fél
kérelmére a kár helye szerint
illetékes kerületi bíróság nevezi ki.
A szakértők megállapításainak
tartalmazniuk kell:
az elveszett, tönkrement vagy sérült
vagyontárgyak jegyzékét, azoknak
biztosítási értékét;
a felek egyikének kérésére a
kártérítés összege szempontjából
mérvadó minden tényt, valamint a
kár
által
érintett
tárgyak
maradványértékeit.
A szakértők mindkét félnek
egyidejűleg
megküldik
megállapításaikat. Ha ezek a

10.5.

10.6.

megállapítások eltérnek egymástól,
úgy
a
biztosító
azokat
haladéktalanul
megküldi
az
elnöknek, aki a vitatott pontokról a
szakértői
megállapítások
által
megvont határokon belül dönt, és
döntését egyidejűleg megküldi
mindegyik félnek.
Mindegyik
fél
maga
viseli
szakértőjének költségeit. Az elnök
költségeit a két fél fele-fele
arányban viseli.
A szakértők vagy az elnök
megállapításai
kötelezőek
érvényűek,
amennyiben
nem
bizonyítják be, hogy azok eltérnek a
valóságos
tényállástól.
Ezen
kötelező megállapodások alapján
számítja ki a biztosító a kártérítés
összegét.

XI.
A kártérítés kiszámítása, alulbiztosítás
11.1.

11.2.
11.2.1
11.2.2

11.2.3

11.2.4

Az eltulajdonított, a biztosítási
esemény következtében elveszett
vagy tönkrement vagyontárgyak
esetében a biztosítási összeg kerül
megtérítésre (megállapodás szerinti
érték),
a
maradványértékek
beszámításra kerülnek.
Sérülés esetén a biztosító téríti
az biztosítási összeg és a
sérült vagyontárgy értéke
közötti különbséget, vagy
a helyreállítás költségeit,
és
a
vagyontárgy
helyreállítása előtti és
utáni állapot becsült értéke
közötti
különbséget
(értékcsökkenés).
A
szerződővel
egyetértésben a biztosító a
vagyontárgy
teljes
biztosítási összegét is
megtérítheti
a
sérült
vagyontárgyak
átvétele
ellenében.
Olyan
vagyontárgyon
bekövetkező károk esetén,
ami egy összességnek
része (pl. pár, készlet vagy
közös
felhasználásra
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11.2.5

szolgáló
tárgyak),
a
biztosító csak a kár által
érintett
vagyontárgy
összességhez viszonyuló
arányában térít.
Ha
egy
biztosított
vagyontárgy
biztosítási
összege alacsonyabb, mint
annak valós értéke, a
fizetendő
kártérítés
összege
a
biztosítási
összeg és a valós érték
arányában csökken.

13.5.

XIV.
Újra előkerült tárgyak
14.1.

XII.
A kártérítés megfizetése
14.2.
12.

Ha a kárrendezési eljárás során
megállapítást nyert, hogy a jelen
szabályzatban
meghatározott
biztosítási esemény történt, a
biztosító a megállapított térítési
összeget kármegállapítástól számított
15
napon
belül
belföldi
fizetőeszközben folyósítja.

XIII.
Különleges elévülési okok
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

Ha a biztosított a kárt jogellenesen
szándékosan,
vagy
súlyos
gondatlanságból idézi elő, úgy a
biztosító mentesül a kártérítésfizetési kötelezettség alól.
Mentesül a biztosító, ha a biztosított
a kárbejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget.
Ha a biztosított megkísérli a
biztosítót csalárd módon azon
tények tekintetében megtéveszteni,
melyek a kártérítés okát, vagy
mértékét illetően jelentőséggel
bírnak, úgy a biztosító mentesül
kártérítés-fizetési
kötelezettsége
alól.
Amennyiben a kártérítési igényt
hathónapos
határidőn
belül
bíróságilag
nem
érvényesítik,
miután a biztosító azt a határidő
lejártával
kapcsolatos
jogi
következmény ismertetése mellett
írásban elutasította, a biztosító

mentesül
a
kártérítés-fizetési
kötelezettsége alól.
Ha a felek szakértői eljárást
kezdeményeznek,
úgy
annak
tartamára
a
határidő
futása
felfüggesztésre kerül.

14.3.

14.3.1

14.4.

Ha megállapítják elveszett tárgyak
hollétét,
a
szerződőnek
ezt
haladéktalanul írásban közölnie kell
a biztosítóval.
Ha a szerződő újra birtokba vett
egy elveszett tárgyat, mielőtt ezért a
tárgyért a feltételek szerinti teljes
kártérítés kifizetésre került volna, a
szerződőt továbbra is megilleti a
kártérítés összege, amennyiben a
tárgyat két héten belül a biztosító
rendelkezésre bocsátja. Ellenkező
esetben az ezért a tárgyért nyújtott
részletfizetést vissza kell fizetni.
Ha a szerződő birtokába újra
visszakerül
egy
elveszett
vagyontárgy, miután ezért a
vagyontárgyért a teljes biztosítási
összeg már kifizetésre került, a
szerződőnek a kártérítést vissza kell
fizetnie, vagy a vagyontárgyat a
biztosító
rendelkezésére
kell
bocsátania.
A szerződőnek ezzel a választási
joggal
a
biztosító
írásos
felszólításának vétele után két héten
belül kell élnie; ezen határidő
eredménytelen letelte után a
választási jog a biztosítóra száll át.
Ha a szerződő visszaszerezte egy
elveszett tárgy birtokát, vagy azt a
lehetőséget, hogy annak birtokát
újra megszerezze, miután ezért a
tárgyért olyan kártérítés fizetésére
került sor, ami feltételek szerint
alacsonyabb volt, mint a biztosítási
érték (alulbiztosítás), a szerződő a
tárgyat megtarthatja, majd a
kártérítést vissza kell fizetnie. Ha
erre nézve a biztosító írásos
felszólításának vételét követő két
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14.5.

héten belül nem jelenti ki készségét,
a szerződőnek a tárgyat a
biztosítóval
egyetértésben
nyilvánosan a legtöbbet kínálónak
el kell adatnia. Az árbevételből, az
eladás költségeinek levonása után, a
biztosító megkapja azt a hányadot,
ami megfelel az általa teljesített,
feltételeknek
megfelelő
kártérítésnek.
Ha a szerződőnek a biztosító
rendelkezésére kell bocsátania a
visszaszerzett tárgyakat, úgy a
birtokot, a tulajdonjogot és minden
egyéb olyan jogot a biztosítóra kell
ruháznia, ami őt ezen tárgyak
vonatkozásában megilleti.

későbbi
időpontban
válik
hatályossá, de legkésőbb a folyó
biztosítási időszak végén.
FÜGGELÉK
1.1.

XV.
Jogi viszonyok a biztosítási esemény után
15.1.

15.2.

15.3.

A kár által érintett biztosított tárgy
biztosítási összege a biztosítási
esemény bekövetkezésétől a folyó
biztosítási időszak maradékára csak
akkor
csökken
a
kártérítés
összegével, ha egyik fél ezt a
biztosítási esemény bekövetkezése
után haladéktalanul kéri.
Ha ezt nem kérik, a szerződőnek a
biztosítási összegnek abból a
részéből,
ami
megfelel
a
kártérítésnek, utólag időarányos
díjat kell fizetnie a biztosítási
esemény és a folyó biztosítási
időszak vége közötti időre. A
biztosítónak jogában áll, hogy ezt a
díjat a kártérítésből visszatartsa.
A
biztosítási
esemény
bekövetkezése után a biztosítási
szerződést
mindkét
fél
felmondhatja. A felmondást írásban
kell bejelenteni, és annak legkésőbb
a kártérítésről folyó tárgyalások
lezárása után egy hónappal be kell
érkeznie. A biztosítónak egy
hónapos felmondási időt kell
betartania; felmondása egyetlen
esetben sem válik hatályossá a
folyamatban
lévő
szállítás
befejeződése előtt. Ha a szerződő
mond fel, úgy meghatározhatja,
hogy felmondása azonnal, vagy egy

1.2.

1.3.

Ha a szerződés úgy rendelkezik,
hogy egy olyan kötelezettség
megsértése esetén, amit a biztosítási
esemény bekövetkezése előtt kell
teljesíteni a biztosítóval szemben, a
biztosító mentesüljön a teljesítési
kötelezettség alól, a megállapodás
szerinti jogkövetkezmény nem
következik be, ha a megsértést
vétlennek kell tekinteni. A biztosító
a szerződést egy hónapon belül
azután, hogy a megsértésről
tudomást szerzett, felmondási idő
betartása nélkül felmondhatja,
kivéve, ha a kötelezettségszegést
vétlennek kell tekinteni. Ha a
biztosító nem mond fel egy
hónapon belül, úgy nem hivatkozhat
a kikötött szolgáltatásmentességre.
Olyan kötelezettség megsértése
esetén, amit a szerződőnek a
kárveszély csökkentése, vagy a
kárveszély
növekedésének
elhárítása céljából kell teljesítenie a
biztosítóval szemben, a biztosító
nem
hivatkozhat
a
kikötött
szolgáltatásmentességre,
ha
a
megsértés nincs befolyással a
biztosítási
esemény
bekövetkezésére, vagy a rá háruló
teljesítés terjedelmére.
Ha olyan esetre kötötték ki a
teljesítés alóli mentesülést, amikor
olyan kötelezettség megsértése
következik be, amit a biztosítási
esemény bekövetkezése után kell a
biztosítóval szemben teljesíteni, úgy
a kikötött jogkövetkezmény nem
következik be, ha a megsértés sem
szándékosságon, sem pedig súlyos
gondatlanságon nem alapul. Súlyos
gondatlansággal
elkövetett
megsértés esetén a biztosító
teljesítésre
kötelezett
marad,
amennyiben a megsértés sem a
biztosítási
esemény
megállapítására, sem pedig a
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

biztosítóra
háruló
teljesítés
megállapítására
vagy
annak
terjedelmére nem volt befolyással.
Ha az első vagy az egyszeri díjat
nem fizetik meg időben, a biztosító
mindaddig, amíg a fizetés nem
történik meg, jogosult visszalépni a
szerződéstől.
Visszalépésnek
minősül, ha a díjigényt az
esedékesség napjától számított
három hónapon belül peres úton
nem érvényesítik.
Ha az első vagy egyszeri díj a
biztosítási esemény bekövetkezése
idején még nincs megfizetve, a
biztosító mentes a szolgáltatási
kötelezettségtől.
Ha egy folytatólagos díjat nem
fizetnek meg időben, a biztosító a
szerződőnek
annak
költségére
írásban legalább két hetes fizetési
határidőt
határozhat
meg;
aláírásként elégséges a sajátkezű
aláírás másolata. Ennek során
közölni
kell
azokat
a
jogkövetkezményeket, amelyek a 2.
és 3. bek. szerint a határidő
leteltéhez kapcsolódnak. Az ezen
előírásokat be nem tartó határidőkitűzés érvénytelen.
Ha a biztosítási esemény a határidő
letelte után következik be, és a
szerződő a bekövetkezés idején a
folytatólagos díj fizetésével, vagy a
tartozott kamatok vagy költségek
fizetésével késedelemben van, a
biztosító mentesül a szolgáltatási
kötelezettség alól.
A biztosító a határidő letelte után a
biztosítási jogviszonyt felmondási
idő betartása nélkül felmondhatja,
ha a szerződő a fizetéssel
késedelemben van. A felmondást
már
a
fizetési
határidő
meghatározásával
úgy
lehet
összekapcsolni, hogy az a határidő
leteltével hatályossá váljon, ha a
szerződő ebben az időpontban a
fizetéssel késedelemben van; erre a
szerződő figyelmét a felmondáskor
kifejezetten fel kell hívni. A
felmondás
következményei

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

elmaradnak, ha a szerződő a
felmondás után egy hónapon belül,
vagy, ha a felmondást a határidő
kitűzésével kapcsolták össze, egy
hónapon belül a fizetési határidő
leteltét követően, a fizetést utólag
teljesíti, hacsak a biztosítási
esemény még nem következett be.
Amennyiben a 2. és 3. bekezdésben
megjelölt jogkövetkezmények attól
függenek, hogy kamatokat vagy
költségeket nem fizettek meg, azok
csak akkor következnek be, ha a
határidő meghatározása megadja a
kamatok mértékét vagy a költségek
összegét.
Ha a biztosítási jogviszony
valamely kötelezettség megsértése,
vagy a kárveszély növekedése miatt
felmondás vagy visszalépés útján
megszűnik, vagy ha a biztosítási
szerződést a biztosító megtámadja,
a biztosítónak ugyanúgy jár a
biztosítási díj annak a biztosítási
időszaknak a végéig, amely alatt a
kötelezettség
megsértéséről,
a
kárveszély
(kockázat)
növekedéséről, vagy a megtámadás
okáról tudomást szerzett. Ha a
felmondás csak a következő
biztosítási időszak alatt válik
hatályossá, úgy részére a biztosítási
díj
a
biztosítási
jogviszony
végetértéig jár.
Ha a biztosítási jogviszonyt a
biztosítási díj 39. § szerinti nem
időben történő fizetése miatt
mondják fel, úgy a biztosítónak a
biztosítási díj a folyó biztosítási
időszak végéig jár. Ha a biztosító a
38 § 1. bek. szerint lép vissza, úgy
csak méltányos (megfelelő) üzleti
díjat kérhet. Ha a felügyeleti
hatóság engedélyével a biztosítási
feltételekben az üzleti díjra
meghatározott összeget rögzítettek,
úgy ez minősül méltányosnak
(megfelelőnek).
Ha a biztosítási jogviszony a 13. §
szerint szűnik meg, vagy ha azt a
biztosító a 14. § szerinti
megállapodás alapján mondja fel,
úgy a szerződő a biztosítási díjnak a
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5.1.

5.2.

5.3.

biztosítási jogviszony végetértét
követő időre jutó részét az erre az
időre
ráfordított
költségek
levonásával visszakövetelheti.
Ha a biztosított érdek a biztosítás
kezdetén nem áll fenn, vagy - ha a
biztosítást egy jövőbeni vállalatra
vagy egyébként egy jövőbeni
érdekre veszik - az érdek nem jön
létre, a szerződő mentesül a
díjfizetési kötelezettség alól; a
biztosító megfelelő üzleti díjat
kérhet.
Ha a biztosított érdek a biztosítás
kezdete után szűnik meg, a
biztosítónak az a díj jár, amit
beszedhetett volna akkor, ha a
biztosítást csak addig az időpontig
kérik, amikor a biztosító az érdek
megszűnéséről tudomást szerez.
Ha a biztosított érdek a biztosítás
kezdete után háborús esemény vagy
háború miatti hatósági intézkedés
miatt szűnik meg, vagy az
érdekmúlás háború elkerülhetetlen
következménye, úgy a biztosítónak
a biztosítási díjnak csak az a része

5.4.

5.5.

jár,
amelyik
megfelel
a
kockázatviselés tartamának.
A 2. és 3. bekezdés szerinti
esetekben
a
szerződőnek
visszatérítendő díjrészeket csak a
háború végén kell megfizetni.
Ha a biztosított érdek azért szűnik
meg, mert a biztosítási esemény
bekövetkezett, a biztosítónak a
folyó biztosítási időszak biztosítási
díja jár.

Záró rendelkezések
1

A szerződőnek / biztosítottnak
minden bejelentését és nyilatkozatát
írásban kell megtennie.

2

A biztosítási jogviszonyra a magyar
jog kerül alkalmazásra.

3

Egyéb a fentiekben nem tárgyalt
kérdésekben a Ptk. Rendelkezései
az irányad
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