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1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Jelen biztosítási feltétel a biztosítási kötvénnyel, a kötvényben hivatkozott egyéb feltételekkel és záradékokkal
együtt egy biztosítási szerzôdést képez.
Jelen feltételben, a „szerzôdés” fogalmába mindig bele kell érteni a kötvényt, annak esetleges kiegészítéseit és a
kötvényben hivatkozott egyéb feltételeket, záradékokat is.
1.1 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTÓ
A vagyonbiztosítási szerzôdés biztosítottja (továbbiakban Biztosított), a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy, míg szerzôdôje az, aki a vagyonbiztosítási szerzôdést ilyen személy javára köti (a továbbiakban Szerzôdô).
A díjfizetési kötelezettség a szerzôdôt terheli, a Biztosító a jognyilatkozatait hozzá intézi.
A Biztosító: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76–78.) (továbbiakban Biztosító).
1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA
Jelen biztosítási szerzôdés, egyéb kikötés hiányában határozatlan tartamú. A biztosítási idôszak egy év, a szerzôdés
évfordulója (egyéb megállapodás hiányában) a kötvényben megjelölt kockázatviselés kezdetének dátuma (hónap, nap).
A szerzôdést mind a Biztosító, mind a Szerzôdô évfordulóra felmondhatja. A felmondást évforduló elôtt, azt
legalább 30 nappal megelôzôen írásban tehetik meg a felek.
A szerzôdés a biztosítási díj esedékességétôl számított 30 nap elteltével megszûnik, ha addig a hátralékos díjat
nem fizették meg, a felek díjhalasztásban nem állapodtak meg, illetve a Biztosító a díjat bírósági úton nem érvényesítette.
A díjnemfizetés miatt megszûnt biztosítási szerzôdést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre.
A biztosító ez esetben köteles a befizetett díj visszautalására.
1.3 TERÜLETI HATÁLY ÉS A KOCKÁZATVISELÉS HELYE
A biztosítási szerzôdés területi hatálya: Magyarország.
A kockázatviselés helye a kötvényben kizárólagosan megjelölt hely.
1.4 ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra,
a) amelyeket háborús események, megszállás, harci cselekmények (függetlenül attól, hogy történt-e hadüzenet
vagy sem) bármely fajtája okozott, illetve fenti események következményeképpen keletkeztek;
b) amelyeket harci eszközök okoztak;
c) amelyeket katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak, vagy azok miatt keletkeztek;
d) amelyek felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk miatt, vagy velük bármilyen összefüggésben keletkeztek;
e) amelyek elbocsátott munkások vagy munkahelyi rendzavarásban résztvevôk, valamint bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban, illetve annak nevében fellépô személyek miatt, vagy velük (fellépésükkel) összefüggésben keletkeztek;
f) amelyek a nukleáris energia károsító hatása, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben/miatt keletkeztek, még abban az esetben sem, ha ezek a károk a feltételben definiált biztosítási események képében jelentkeztek;
2
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g) amelyek terrorizmus által közvetlenül vagy közvetve okozott károk, annak révén vagy következményeként,
következményi kárként keletkeztek;
– Terrorizmus alatt jelen szerzôdésben a következô értendô: Terrorista cselekmény alatt az olyan cselekedetet
értjük, amelynek során többek között (de nem kizárólagosan) kényszert, erôszakot, nukleáris/biológiai/vegyi
fegyvereket, tömegpusztító fegyvereket használnak, megsemmisítik, megzavarják vagy szétzilálják a kommunikációs és informatikai rendszereket és/vagy az általuk közvetített/hordozott információkat, szabotálnak
vagy akármilyen más módon bármiféle kárt okoznak vagy erre kísérletet tesznek, és/vagy a fenti cselekményekkel fenyegetnek bármely személyt vagy személyek csoportját/csoportjait, függetlenül attól, hogy egyedül, avagy valamely szervezet nevében vagy azzal kapcsolatban, politikai, vallási, ideológiai vagy más hasonló indítékból cselekszenek, beleértve azt a szándékot, hogy nyomást gyakoroljanak valamely kormányra
és/vagy félelmet keltsenek a társadalomban, vagy annak bármely rétegében.
– A fedezetbôl kizárásra kerülnek továbbá azok a károk, veszteségek vagy költségek, amelyeket közvetlenül
vagy közvetve bármilyen fentebb meghatározott terrorista cselekmény korlátozására, elhárítására, elfojtására, hatásának csökkentésére vagy azzal bármiféle összefüggésben tett intézkedés okozott, eredményezett
vagy azzal kapcsolatosan keletkeztek.
Amennyiben nem állapítható meg, hogy a g) pont 2. bekezdésben meghatározottaknak megfelelô terrorista
cselekményrôl van-e szó, akkor a valószínûség mérlegelésére kerül sor (ti. a legnagyobb valószínûség elve kerül alkalmazásra).
Abban az esetben, ha jelen záradék bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, a
fennmaradó rész(ek) továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.
h) amelyek vulkánkitörés miatt, vagy azzal összefüggésben keletkeztek;
i) üzemszünet, bírság, kötbér, elmaradt haszon, késedelmi kamat, vagy egyéb büntetô jellegû költségek;
j) amelyek információvesztés miatt, vagy azzal összefüggésben keletkeztek az alábbiak szerint;
– Adatok vagy szoftver károsodása vagy sérülése, így különösen az adatokban, szoftverekben és számítógépes
programokban keletkezett azon káros változások, amelyeket az eredeti struktúra törlése, sérülése vagy torzulása okoz, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások ill. sérülések eredményeznek. Ettôl a kizárástól függetlenül, továbbra is fedezetben marad az adatok ill. a szoftver olyan károsodása
vagy sérülése, amely valamely Biztosított, és a vagyontárgy lényegét érintô fizikai károsodás közvetlen következménye.
– Azok a károk és veszteségek, amelyek a mûködés, a rendelkezésre állás, a használhatóság mértéke vagy az
adatok, szoftverek ill. számítógépes programok elérhetôségének csökkenése miatt keletkeztek, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások ill. sérülések eredményeznek.
1.5 SZERZÔDÔ (BIZTOSÍTOTT) KÖTELEZETTSÉGEI
A Biztosítottnak, tôle telhetôen gondoskodnia kell a károk megelôzésérôl. A Biztosított köteles saját költségére elvégezni az elôírt karbantartásokat, szükséges javításokat, betartani a technológiai elôírásokat, bevezetni minden
olyan biztonsági intézkedést, amely a károk bekövetkezésének valószínûségét, illetve az azok által bekövetkezô
rombolást csökkenti.
1.5.1 Közlési és változás-bejelentési kötelezettség
A Szerzôdô (Biztosított) köteles a szerzôdéskötéskor, valamint a biztosítás tartama alatt 5 munkanapon belül a biztosítás vállalásával kapcsolatos minden olyan lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy
ismernie kellett.
A felek lényeges körülménynek tekintik különösen az alábbiakat:
a) ha a Biztosított vagyonértékben (üzemszünet esetében az üzemi nyereségben és a folyamatos üzemi költségekben) változás állt be (vagyonnövekedés, csökkenés);
b) ha a biztosítási szerzôdésben foglalt kockázatviselési hely(ek) megváltoztak;
c) ha a Biztosított vagyontárgyak valamelyikét bérbe- vagy eladta;
d) ha a szerzôdésben megállapodottól eltérô alap-, illetve melléktevékenység folytatásába kezdett;
e) a Biztosított vagyont érintô csôdeljárás vagy felszámolási eljárás indult;
f) ha a kármegelôzés, vagy kárelhárítás rendszerében lényeges módosulás történt.
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Ha a Szerzôdô (Biztosított) a szerzôdésben meghatározott lényeges körülmények változását 5 munkanapon belül
írásban nem jelenti be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
1.5.2 A Szerzôdô (Biztosított) kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezése esetén
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított kötelezettségei a következôk:
a) A káresemény bekövetkezése (a kárról történt értesülése) után azt haladéktalanul, de legkésôbb 2 munkanapon belül írásban be kell jelentenie a Biztosítónak;
b) Tôle telhetôen gondoskodnia kell a kár elhárításáról és enyhítésérôl, mely intézkedések során követnie kell a
Biztosító útmutatásait, elôírásait;
c) A Biztosító, vagy a megbízottja és szakértôje számára lehetôvé kell tennie minden olyan vizsgálatot, amely a
kár okának, nagyságának, valamint a biztosítási eseménnyel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás mértékének
meghatározására vonatkozik;
d) A Biztosítottnak a kárügy vizsgálata során a Biztosító részére minden írásbeli és szóbeli felvilágosítást megfelelôen és teljeskörûen kell megadnia;
e) A káresemény után a Biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a Biztosított a kárfelvétel napjáig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat. Ha a Biztosító, vagy képviselôje a kárbejelentéstôl számított 5 napon
belül nem szemlézi meg a károsodott vagyontárgya(ka)t, a Biztosított intézkedhet a helyreállítás megkezdésérôl, de a kicserélt, kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket további 30 napig változatlan állapotban meg kell
ôriznie.
1.6 MENTESÜLÉSEK
a) Amennyiben a Biztosított a 1.4.2. e) alpontban foglalt kötelezettségeit megszegi, a Biztosító mentesül a kár
megfizetése alól.
b) Amennyiben a Biztosított az 1.4.2. a)–d) pontokban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító annyiban köteles kártérítési kötelezettségének eleget tenni, amennyiben az a káreset megállapítását, illetve a Biztosító kártérítési kötelezettségét
nem befolyásolta.
c) Amennyiben bizonyítja, hogy a kárt,
– a Szerzôdô, illetôleg a Biztosított fél
– a Biztosított vezetôje, alkalmazottja, megbízottja
jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta(ák).
d) A Biztosító akkor is mentesül fizetési kötelezettsége alól,
– ha bizonyítja, hogy a fent felsorolt személyek, szervek bármelyike a biztosítási feltételben, illetve a hatályos
jogszabályokban, óvórendszabályokban, hatósági határozatokban, valamint a Biztosított felügyeleti szervének utasításaiban rögzített kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettségét megszegte,
– ha a Szerzôdô vagy a Biztosított megkísérli a Biztosítót csalárd módon azon tények tekintetében megtéveszteni, melyek a kártérítés okát, vagy mértékét illetôen jelentôséggel bírnak.
1.7 BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
A biztosítási összeg a Biztosított vagyontárgyaknak az 1.7.1, 1.7.2. pontok szerinti értéke, valamint a biztosítható
költségek 1.7.4. pont szerinti összege, aminek a mindenkori tárgyévre vonatkozó meghatározása a Biztosított/Szerzôdô feladata. A Biztosított vagyontárgyak vagyoncsoportonkénti, illetve vagyontárgyankénti, továbbá a
biztosítható költségek éves biztosítási összegét, valamint a vagyon értékének megállapítási módszerét a biztosítási szerzôdés (ajánlat, adatközlô, kötvény) tartalmazza.
A Biztosítottnak a vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti, illetve a költségekre vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a mindenkori biztosítási tárgyévre vonatkozóan a szerzôdésben elôírt határidôre (biztosítási évforduló) meg kell határoznia, illetve meg kell adnia.
4
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Biztosított vagyontárgyaknak és költségeknek a telephelyi adatközlô lapokon biztosítási összeggel megjelölt vagyoncsoportok (vagyontárgyak) és költségek minôsülnek. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok,
vagyontárgyak között nem csoportosíthatók át.
Ha 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.
1.7.1 A saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:
a) új gépek: új érték (30%-os technikai avultságig),
b) az új értékhez viszonyított 30%-os vagy ezt meghaladó mértékû technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt
gépek: valóságos érték.
1.7.2 Az idegen tulajdonú (kivétel a lízing, tartós bérlet) vagyontárgyak biztosítási összege:
– valóságos érték.
1.7.3 A jelen feltételek alkalmazásában:
Új érték: a mûszaki jellemzôiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos, vagy egyenértékû új vagyontárgy utánpótlási (újrabeszerzési, újra-elôállítási) értéke, amely a vételáron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, a
telepítés, a tervezés, a szakértés, az összeszerelés, a próbaüzem költségeit, a licencia és a know-how díját, valamint az egyéb aktiválható költségeket is magában foglalja.
Valóságos érték: a technikai avulás mértékével csökkentett új érték.
A technikai avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása a jelen feltételek alkalmazásában 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.
1.7.4 A biztosítható költségek biztosítási összege:
a biztosítási idôszak folyamán elôforduló káreseményekkel összefüggésben felmerülô, az alábbiakban felsorolt
költségek – a Biztosított/Szerzôdô által meghatározott – legmagasabb értékeinek összege.
A Szerzôdô a szerzôdésben biztosítási összeget határozhat meg a biztosítási események folytán a Biztosított vagyontárgyak géptörés káraival összefüggésben indokoltan felmerülô következô költségek fedezetére:
a) mentési költségek,
b) bontási, maradványeltávolítási költségek,
c) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati, valamint ténymegállapítási költségek,
d) tervezôi, szakértôi és lebonyolítási költségek, melyek az a) és b) pontban felsorolt tevékenységekhez szükségesek.
1.8 KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT
A káreseményekre kifizetett kártérítési összeg felsô határa egy biztosítási idôszakon belül a szerzôdésben vagyontárgyanként, vagy vagyoncsoportonként feltüntetett biztosítási összeg.
A biztosítási szerzôdésben a felek bizonyos tételeknél a biztosítási összeg(ek)tôl független kártérítési limit alkalmazásában is megállapodhatnak. Ez esetben a kártérítési limite(ke)t a kötvényen fel kell tüntetni.
A kártérítési limit ezeknél a tételeknél a biztosítási idôszakon belül a Biztosító kártérítésének felsô határa, akkor is, ha
a kár tényleges összege, illetve a káreseménnyel kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek ezt meghaladják.
Ezeknél a tételeknél a káridôponttól a biztosítási idôszak további részére érvényes kártérítési limit a kártérítés
összegével csökken.
1.9 ÖNRÉSZESEDÉS
A biztosító a kártérítési összeget a szerzôdésben meghatározott önrész levonásával téríti meg.
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1.10 BIZTOSÍTÁSI DÍJ, DÍJFIZETÉS
A biztosítás díja a biztosítási szerzôdés szerinti – az egyes vagyoncsoportokra megállapított – biztosítási összegek
és a szerzôdésben rögzített díjtétel(ek) szorzata. A biztosítási idôszakra esedékes díj a szerzôdésben meghatározott idôpontban (egyéb megállapodás hiányában), egy összegben fizetendô.
A biztosítási díj megállapodás szerinti részletekben történô fizetése esetén a Biztosító a biztosítási idôszakra esedékes díj egy összegben történô megfizetését követelheti:
– ha a Biztosított (Szerzôdô) egy részlettel egészben, vagy részben hátralékba kerül, vagy
– ha szolgáltatásra (kárkifizetésre) kerül sor.
1.11 KÁRRENDEZÉSI SZABÁLYOK
1.11.1 A kártérítési összeg megállapítása
a) A kártérítés megállapításánál a Biztosító a vagyontárgy teljes (totál) kára esetén a biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontjában a szerzôdés megkötése szerinti módszerrel számított (1.7.1., 1.7.2) értékét, javítással
helyreállítható vagyontárgy esetében a helyreállítás értékét veszi alapul, amely nem haladhatja meg a biztosítási összeget.
b) Amennyiben a sérült, illetve megsemmisült vagyontárgy a káridôponttól számított egy éven belül nem kerül
helyreállításra, illetve pótlásra, újraelôállításra, a Biztosító a vagyontárgy korának, elhasználódásának, rongálódásának figyelembevételével megállapított káridôponti valóságos értéket (részkárnál az annak megfelelô részértéket) tekinti a kártérítési összeg maximumának.
c) A biztosító az utánpótlási új értéket a kár idôpontjára vonatkoztatja.
d) Ha a káresemény idôpontjában a Biztosított vagyontárgy, vagyoncsoport biztosítási összege kisebb, mint a
– feltétel 1.7.1, 1.7.2. pontjában meghatározott biztosítási összeg megállapítási módszer szerinti – tényleges
érték (alulbiztosítás), akkor a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a
tényleges értékhez aránylik (arányos kártérítés). Az alulbiztosítás tényét a kárrendezés során a biztosító a szerzôdés minden egyes tételesen felsorolt vagyontárgyánál, vagyoncsoportjánál külön-külön vizsgálja.
e) Ha a biztosítási összeg magasabb, mint közvetlenül a biztosítási esemény elôtti a biztosítás módszerével meghatározott érték (túlbiztosítás), a Biztosító a keletkezett kárt az utánpótlási érték erejéig téríti meg, az utánpótlási érték és a biztosítási összeg különbözetére az adott biztosítási idôszakra járó biztosítási díjat Biztosított részére visszafizeti.
f) Idegen tulajdonú vagyontárgyak (kivétel a lízing, tartós bérlet) esetében a Biztosító – e vagyontárgyak biztosítási összegén belül – a keletkezett kárt káridôponti valóságos értéken téríti meg.
g) Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a Biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított költségeit téríti meg.
h) A Biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ide értve a gépek, gépi berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása, vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek.
i) A Biztosító az általános forgalmi adót abban az esetben téríti meg, ha a Biztosítottnak a helyreállítással, pótlással kapcsolatban általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége van, és a Biztosított az általános forgalmi adót
nem igényelheti vissza.
j) A Biztosító a hasznosítható maradvány értékét a kártérítési összegbôl levonja.
1.11.2 Kárkifizetés
A Biztosító a megállapított végleges kártérítési összeget a kár kifizetéséhez szükséges irat (több irat esetén, az utolsó irat) beérkezését követô 15 napon belül, a Biztosított részére fizeti meg.
Amennyiben a felek szakértô(ke)t bíztak meg a kártérítési összeg megállapítására, a mindkét fél által elfogadott
szakértôi vélemény beérkezéséhez, peres eljárás esetén a bíróság jogerôs határozatának megküldéséhez köti a Biztosító a kár kifizetését.
A Biztosító elhalasztja a kifizetést a vizsgálat lezárásáig, ha a kárral kapcsolatban a Biztosított (Szerzôdô) ellen
rendôrségi, vagy büntetôeljárás indult.
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1.12 SZAKÉRTÔI ELJÁRÁS
Biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított és a Biztosító közösen és egymás írásbeli értesítése mellett külön-külön is szakértôt, illetve szakértôi szervezetet kérhet fel szakvélemény elkészítésére.
A szakvélemény költségeit az a fél viseli, aki a szakértônek illetve a szakértôi szervezetnek annak elkészítésére a
megbízást adta. Közös felkérés esetén a felmerülô költségeket a megbízók fele-fele arányban viselik.
Mind a szakértôk, mind a Biztosító azonos módon kötelezettek a tudomásukra jutott adatok (körülmények) titokban tartására.
1.13 TÖBBSZÖRÖS BIZTOSÍTÁS
Ha a Biztosított/Szerzôdô valamely más Biztosítónál valamely, a biztosítási szerzôdésben foglalt Biztosított vagyontárgyra, költségre, ugyanazon, vagy részben megegyezô kockázatokat fedezô biztosítást kötött, tartozik azt
a Biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni.
Amennyiben egy kárigény felmerülésekor más – ugyanazon kockázatot fedezô – korábban kötött biztosítás is érvényben van, a Biztosító kártérítési kötelezettsége csak azon összeg erejéig terjed, amely a két érvényes biztosítás
szolgáltatási maximuma közötti különbség, feltéve, hogy jelen biztosítás szolgáltatási maximuma magasabb.
1.14 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.14.1 Visszkereseti jog
Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, úgy ôt illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a
károkozó személyekkel szemben, és a Biztosított köteles minden adatot a Biztosító rendelkezésére bocsátani a
visszkereset érdekében.
1.14.2 Engedményezés
Amennyiben valamely Biztosított vagyontárgyra engedményezés kerül bejegyzésre, a Biztosított/ Szerzôdô köteles azt a Biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni, a jogosult megjelölésével.
Az engedményezés tárgyának károsodása, megsemmisülése esetén a kártérítés kifizetésekor a Biztosító elôször az
engedményezett jogosult kártérítési igényét elégíti ki. A Biztosítottnak fizetendô kártérítési összegbôl az engedményezettnek kifizetett összeget levonja.
A Biztosító nem téríti meg az engedményezett kárát abban az esetben, ha a kárt az engedményezett szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

2. A GÉPTÖRÉS-BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
A Biztosító jelen szerzôdés alapján – a szerzôdésben foglalt kártérítési korlátozások és a kártérítési szabályok figyelembevételével – megtéríti a biztosítási események által a Biztosított vagyontárgyakban keletkezô károkat. Jelen
szerzôdés alapján biztosítási eseménynek minôsülnek, a következôkben felsorolt és definiált károsító események,
ha azok bekövetkezése esetén a Biztosított vagyontárgyak megsérülnek, megsemmisülnek.
2.1 BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK (VAGYONCSOPORTOK)
Biztosított vagyontárgy(ak)nak (vagyoncsoport(ok)nak) kell tekinteni minden, a biztosítási szerzôdésben megnevezett, a Biztosított tulajdonában lévô tárgyi eszközt, valamint minden olyan, idegen tulajdonban lévô tárgyi eszközt (vagyoncsoportot), melyet a tulajdonjog fenntartása mellett a Biztosítottnak (bérelt, lízingelt, bérmunkára)
átadtak.
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2.2 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
A Biztosító megtéríti az Általános Feltételek 1.7.4. pontban meghatározott, a biztosítási szerzôdés szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban – felmerülô és igazolható, a károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit.
A Biztosító a járulékos költséget a kötvényben feltüntetett limitig téríti meg.
2.3 ELÔGONDOSKODÁS
A Szerzôdô felek megállapodhatnak úgy, hogy elôgondoskodási összeg meghatározására külön kártérítési limitet
határoznak meg, amelyet a szerzôdésben külön fel kell tüntetni. Ebben az esetben az elôgondoskodási kártérítési
limit erejéig a biztosító nem mentesül a kártérítés alól azon a jogcímen, hogy a Szerzôdô a Biztosított vagyontárgy
értékében bekövetkezett változására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben kártérítési limit külön elôgondoskodásra nem került meghatározásra, ezek a többletkárok nem Biztosítottak.
A Biztosító az elôgondoskodást a szerzôdésben feltüntetett limitig téríti meg.
2.4 NEM BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK (VAGYONCSOPORTOK)
Nem Biztosított vagyontárgyak különösen a következôk:
a) föld, vizek, levegô, alagutak, hidak, gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások;
b) légi-, vízi jármûvek, ûrhajó, illetve ezek részegységei, rakománya;
c) forgalmi engedélyhez kötött (kivétel a lassú jármû) közúti gépjármûvek, gépjármû utánfutók és vontatók, vasúti jármûvek, mozdonyok, gördülô állomány, gázmotorok, szélerômûvek;
d) építés, össze- vagy szétszerelés, beüzemelés, tesztelés alatt álló vagyontárgy(ak);
e) minták, szemléltetô modellek, prototípusok és kiállítási tárgyak;
f) pénzbedobó – pénzkiadó – pénzváltó automaták tartalmukkal együtt;
g) javításra, bizományba átvett vagyontárgyak
2.5 BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
2.5.1 A jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek – géptörésnek – minôsül:
A szerzôdés hatálya alatt a kockázatviselési helyen lévô Biztosított vagyontárgyaknak belsô és/vagy külsô erôhatás
miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külsô erôhatás miatti, a 2.5.2. pontban részletezett
kár okokból – véletlenül, váratlanul, hirtelen – bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a Biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes mûködésképtelenségét okozza.
A jelen biztosítási feltételek szerint a töréses 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.
2.5.2 Géptörés-biztosítási káreseménynek kizárólag az minôsül, ha a kár oka:
a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
b) rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
c) hibás beállítás vagy szabályozás,
d) rossz elhelyezés, telepítés,
e) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
f) a szokásosnál nagyobb erôhatás, túlterhelés,
g) kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
h) túlhevülés (kivéve a hônek, lángnak rendeltetésszerûen kitett berendezéseket),
8
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i) a centrifugális erô hatása miatti széthullás,
j) az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
k) a mérô-, szabályozó-, vezérlô- és biztonsági berendezések meghibásodása,
l) leesés, lökés, ütközés,
m) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
n) idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
o) a gépet üzemeltetô dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
p) a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.
2.5.3 A géptörés-biztosítás kockázatviselése kiterjed
a) az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy azok éppen mûködnek, vagy nem mûködnek,
b) a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy
telephelyen belül történô mozgatás alatt levô gépekre. A géptörésbiztosítás kockázatviselése a forgalmi engedélyre kötelezett munkagépek (lassú jármû) esetében kifejezetten csak a munkagépként mûködô jármûben, e
jármûvel való munkavégzés közben keletkezett, továbbá e jármûnek munkavégzésre, vagy közlekedésre való
elôkészítése során keletkezett töréskárra terjed ki.
2.6 KIZÁRÁSOK
2.6.1 A biztosítási védelem – az Általános Feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenôen – tekintet nélkül a
keletkezés okára, nem terjed ki az alábbi kockázatokra:
a) tûz, robbanás (kivéve a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése) és összeroppanás, villámcsapás, vízvezetéktörésbôl
eredô vízkár, technológiai csôvezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, felhôszakadás, földmozgás (földcsuszamlás,
föld- és kôomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés, légi jármûvek rázuhanása,
ismeretlen földi jármûvek által okozott rongálási károk, továbbá tûzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdôlése, valamint a fenti eseményeket követô romeltakarítás, lebontás és szétszerelés, lopás, betöréses
lopás és rablás,
b) 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,
c) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás
csôcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörésbiztosítási káreseményt idéznek elô más Biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.
2.6.2 A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek
a) A gép próbaüzeme,
b) szándékos túlterhelése,
c) biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése,
d) telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek,
e) szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezôszerszámokban), gyártóeszközökben, öntôformákban, öntômintákban és öntôüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,
f) 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,
g) magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép mûködésével
összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,
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h) törés és repedés nélküli meghibásodás, mûködési zavar, mûködésképtelenség formájában álltak elô,
i) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
j) a Biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeibôl, tartályaiból, csôvezeték-hálózataiból, szerelvényeibôl, a
konténerekbôl, kohókból, kemencékbôl, üstökbôl) kiömlô, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek,
k) éjszakára, vagy munkaszüneti napokra soron kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz, vagy légipostafuvar miatti többletköltségként merültek fel,
l) a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként,
vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetôk, illetve visszaigényelhetôk,
m) garancia vagy szavatosság körében megtérülnek,
n) más biztosítás alapján megtérülnek.

3. GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
Géptörés-üzemszüneti biztosítási eseménynek minôsül a Biztosított üzemszerû gazdasági tevékenységének kényszerû szüneteltetése, ha annak oka a Géptörésbiztosítás Különös Feltételei (továbbiakban: alapbiztosítás) 2.5 pontjában megnevezett biztosítási események bármelyikének bekövetkezése. A Géptörés-üzemszünetbiztosítás csak
Géptörés-biztosítással együtt köthetô.
A Biztosító géptörés-üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben következik be, ha az üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a Biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt az alapbiztosítás alapján megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegû vagy mértékû, hogy a
Biztosított az üzemmenet szüneteltetésére kényszerül, és a tevékenységét a helyreállítási munkák után folytatja.
3.1 BIZTOSÍTOTT GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETI VESZTESÉGEK, BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
A biztosítási összeget a Szerzôdô határozza meg, és azt a biztosítási szerzôdés (ajánlat, adatközlô, kötvény) tartalmazza.
A Biztosító az üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezése esetén az üzemszüneti veszteségeken belül az alább
meghatározott elmaradt üzemi nyereséget és a folyamatos üzemi költségeket téríti meg, a kizárások, korlátozások
figyelembevételével a Biztosítottnak:
a) Elmaradt üzemi nyereség: minden nyereség amelyet a Biztosított zavartalan üzemmenet esetén az üzemszünet – legfeljebb a fedezeti tartam – ideje alatt elért volna a kiesésnek megfelelô üzemi teljesítménnyel.
b) Folyamatos üzemi költségek: azok a szükséges ráfordítások (pl. munkabérek, illetmények, bérleti díjak, közüzemi költségek, stb.), amelyekre a számviteli törvény költség-elszámolási szabályai vonatkoznak és amelyeket a
Biztosítottnak az üzemszünet tartama alatt okvetlenül ki kell fizetnie annak érdekében, hogy a helyreállítás
után az üzemeltetés újraindítását – a káresetet megelôzô állapotnak megfelelô keretek között – mihamarabb
lehetôvé tegye, vagy amelyek megfizetésére az üzemszünet tartama alatt köteles.
A fenti üzemszüneti veszteségek közül a Biztosított csak azok megfizetését követelheti, amelyek a biztosítási szerzôdésben biztosítási összeggel megjelöltek.
3.2 KIZÁRÁSOK
A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi károkra,
a) Az Általános Feltételek 1.4 pontban és az alapbiztosítás 2.6. pontban kizárt eseményekbôl bekövetkezô üzemszüneti veszteségek,
b) a szavatosság vagy jótállás (garancia) alapján megtérülô géptörés kárból származó üzemszüneti veszteség,
c) felelôsség, vagy az alapbiztosításon kívüli más vagyonbiztosítás alapján megtérülô vagyonkárok miatti veszteség,
d) állami kártalanítás alapján megtérülô veszteség.
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3.3 BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK
Nem minôsül üzemszüneti veszteségnek az a veszteség, amely:
a) nem az alapbiztosítás 2.5. pontban meghatározott géptörés következménye
b) az üzemszünet alatt fellépô, de nem az üzemszünetet kiváltó események következménye
c) olyan gépekben, berendezésekben, illetve alkatrészekben bekövetkezett töréskár következménye, melyre az
üzemszünetbiztosítás nem terjed ki, még akkor sem, ha ennek következtében más, a biztosítási fedezetbe vont
gép, illetve berendezés sérült
d) a termeléshez, a rendeltetésszerû mûködéshez szükséges alapanyagok, félkész és késztermékek hiánya, megsemmisülése, romlása, egyéb károsodása következtében lép fel, még akkor sem, ha az a Biztosított vagyontárgyat ért géptörés miatt következik be
e) hatóságilag elrendelt építési, vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás következménye.
3.4 ÜZEMSZÜNETINEK NEM MINÔSÜLÔ VESZTESÉGEK
a) bármilyen fajtájú adó és illeték,
b) az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok, az üzemanyagok megvételére történô kiadások, ha azok nem az
üzemfenntartást szolgálják;
c) az olyan nyereségek és költségek, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemszünettel, pl. a tôkebefektetés,
a spekulációs és az ingatlanügyletek.
3.5 FEDEZETI TARTAM, KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT
A Biztosító üzemszünettel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége az üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontjában kezdôdik és a biztosítási szerzôdésben megjelölt fedezeti tartamig és limitig tart.
Amennyiben a fedezeti tartam 12 hónapnál rövidebb vagy hosszabb, az éves szinten megadott üzemszüneti veszteségek biztosítási összegének a fedezeti tartamra esô arányos része képezi az egyes üzemszüneti veszteségek kártérítési limitjét.
A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége az üzem – a káreset bekövetkezését megelôzô állapotának megfelelô – újraindításának idôpontjában, de legkésôbb a fedezeti tartam lejáratakor szûnik meg.
3.6 ÖNRÉSZESEDÉS
3.6.1 Ha a felek másként nem állapodnak meg, az önrészesedési idôszak biztosítási eseményenként a tényleges
kártalanítási idôszakon belül naptári napokban meghatározott azon idôtartam, amely alatt a keletkezô
üzemszüneti veszteséget a Biztosított maga viseli. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak az önrészesedési idôszakot meghaladó üzemszünet esetén áll fenn, de ez esetben sem tartozik szolgáltatási kötelezettséggel az önrészesedési idôszak alatti üzemszüneti veszteségekért.
3.6.2 Az önrészesedési idôszak kezdete megegyezik a tényleges kártalanítási idôszak kezdetével. Az önrészesedési idôszakot a jelen üzemszünetbiztosítási szerzôdés tartalmazza.
3.6.3 A biztosító a levonandó önrészesedés összegét úgy határozza meg, hogy az egy napra jutó átlagos üzemszüneti veszteséget megszorozza az önrészesedési idôszak napjainak számával.
3.6.4 Az önrészesedés összege évente, a biztosítási évfordulóval módosítható.
3.7 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A Szerzôdô és a Biztosított köteles a jogszabályokban és a szabályzatokban számára elôírt könyvvezetési és bizonylati kötelezettségének eleget tenni. A folyó évre, valamint az elôzô három évre vonatkozó üzleti könyveket és az
azokban történt bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat elkülönítve – biztonságos helyen – köteles megôrizni.
A fentiek megsértése esetén a Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha a Biztosított kötelességszegése sem a káreset megállapítását, sem a Biztosító szolgáltatásának megállapítását és mértékét nem befolyásolta.
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4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1 ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
A biztosítási szerzôdésre, valamint a feltételekben/szerzôdésben nem taglalt kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.2 ELÉVÜLÉS
A szerzôdésbôl eredô igények a biztosítási esemény bekövetkezésétôl számított egy év elteltével elévülnek.
4.3 AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA, BIZTOSÍTÁSI TITOK
A biztosító jogosult a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggôen tudomására jutott személyes, és üzleti adatok – törvényi elôírásoknak megfelelô – kezelésére, ôrzésére. A biztosító
köteles az adatokat biztosítási titokként kezelni.
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsülô –, a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.
A biztosítási titok tekintetében a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló törvény szerint jár el.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek,
a) ha a biztosító, biztosításközvetítô, illetve a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselôje
a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az
alábbi helyekre továbbíthatja többek között: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, nyomozóhatóság és
ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó, hagyatéki ügyben eljáró közjegyzô, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésére felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, együttbiztosításban részt vállaló biztosító, állomány-átruházáskor az átvevô biztosító, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetítô,
szaktanácsadó, a biztosító által kiszervezett tevékenységet végzô partner.
A szerzôdésre vonatkozó ajánlat aláírásával a Szerzôdô és Biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító külföldi biztosítóhoz, külföldi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezelô szervezethez továbbíthassa.
4.4 PANASZOK BEJELENTÉSE
A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos panaszokkal az UNIQA Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76–78.) foglalkozik.
A Szerzôdô, Biztosított észrevételeivel, panaszaival a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetve a
Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséghez (1088 Budapest, József krt. 6.) vagy a békéltetô testülethez, végsô soron bírósághoz is fordulhat.
A biztosítási szerzôdésbôl származó igények érvényesítésére indított valamennyi perre kizárólagosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtôl függôen a Fôvárosi Bíróság az illetékes.
A biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39., (1535 Budapest, 114. Pf. 777)
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