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AIM VVB Géptörés biztosítás különös feltételei 

 

Az AIM Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: a Biztosító) jelen különös feltételek alapján - a biztosítási szerzıdésben foglalt 
kártérítési korlátozások és a kártérítési szabályok figyelembevételével - megtéríti a késıbbiekben felsorolt biztosítási események 
által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.  

A biztosítási szerzıdést e feltétel mellett az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételek, a biztosítási kötvény, 
továbbá a kötvényben megjelölt feltételek, záradékok és függelékek alkotják. E feltételben a ’ biztosítási szerzıdés’ alatt fenti 
dokumentumok összességét kell érteni. 

Jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételek 
rendelkezései az irányadók. 

1. Biztosítható vagyontárgyak 

A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzıdésben azonosítható módon feltüntetett vagyontárgyakra terjed ki, amíg azok a 
biztosítási szerzıdésben, a kötvényben, megjelölt kockázatviselési helyen 

a) üzemkész állapotban találhatók, vagy 

b) karbantartás, átvizsgálás, tisztítás, áthelyezés, illetve valamely - 3. pont szerinti – biztosítási esemény által okozott 
káresemény miatt leállított vagy szétszerelt állapotban szerelés vagy szállítás alatt állnak. 

Üzemkész állapotban van egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és próbaüzem befejezése után a normál üzemelésre készen áll. 
Hatósági vizsgára kötelezett vagyontárgyak esetén ez az idıpont a hatósági bizonyítvány (engedély) kiadásának napja. 

Az önjáró gépek, gépi berendezések esetén a biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben megjelölt területi hatályon belül 
áll fenn. 

A Biztosító kockázatviselése alapzatokra és falazatokra csak külön megállapodás esetén terjed ki. 

2. Nem biztosítható vagyontárgyak 

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki: 

a) szerszámokra és a gyakori elhasználódás miatt sőrőn cserélendı alkatrészekre, mint pl.: fúrók, törıszerszámok 
(golyók, kalapácsok, verılapok), mintázó hengerek, klisék, formák, főrészlapok, kerékabroncsok, tömlık, kábelek, 
láncok, kötelek, szíjak, hevederek (szállítószalag, elevátor stb.); 

b) az alkatrészek és készülékek bármilyen bevonataira, burkolatokra és csomagoló anyagokra; 

c) üzemi és segédanyagokra, mint pl.: tüzelıanyagok, vegyszerek, szőrıanyagok, katalizátorok, kontaktanyagok, 
hőtıanyagok, tisztítószerek, kenıanyagok. 

3. Biztosítási események 

A biztosított vagyontárgyak hirtelen, váratlan, balesetszerően, elıre nem látható módon bekövetkezı töréskára, mely azok 
részleges vagy teljes mőködésképtelenségét eredményezi és a kiváltó ok: 

a) anyag- vagy gyártási hiba; 

b) tervezési vagy kivitelezési hiba; 

c) hibás elhelyezés vagy telepítés, hibás beállítás vagy beszabályozás; 

d) rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása; 

e) olajozás, kenés kimaradása, gızkazánokban fellépı vízhiány; 

f) túlhevülés, kivéve: a hınek, lángnak rendeltetésszerően kitett berendezések, alkatrészek károsodását; 

g) túlpörgés, centrifugális erı hatása; 

h) összeroppanás (implozió) vagy a nyomáshiány egyéb hatása; 
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i) elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerısség túlzott 
megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatása (pl. 
indukció, influencia) miatt következtek be; 

j) a biztosított gép tartozékát képezõ - a mőködését szabályozó - mérõ-, vezérlõegységek, biztonsági berendezések 
meghibásodása; 

k) leesés, lökés, ütközés, idegen tárgyak akadályozása, illetve ráesése, nem ideértve a tőz, robbanás, villámcsapás, 
árvíz, felhıszakadás, belvíz, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kıomlás és jégesı, valamint betöréses lopás, lopás 
és rablás miatt bekövetkezett károkat. 

l) vihar: azaz olyan légmozgás - heves szél - amikor a széllökés sebessége eléri a 15 m/sec értéket; 

m) kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság valamint rosszindulatú rongálás ( vandalizmus ). 

4. Általános kizárások 

A biztosítási védelem – az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételekben, valamint a 3. pontban 
meghatározottakon túlmenıen - tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: 

a) közvetett károk: a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébıl származó gazdasági hátrány (pl. termeléskiesés, 
elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség); 

b) a biztosítás megkötésekor már meglévı olyan hibák és hiányosságok, melyekrıl biztosított (szerzıdı) tudott vagy 
tudnia kellett; 

c) a természetes elhasználódás miatt keletkeztek; 

d) tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások, öregedési illetve anyagfáradási 
jelenségek, korrózió, vízkövesedés illetve más üledék hatása miatt keletkeztek; 

e) szándékos túlterhelés, tesztelés, kísérlet, vizsgálat, a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés; 

f) az energiaszolgáltatás, vagy más közmővek a kockázatviselési helyszínre irányuló szolgáltatásának kimaradása, 
amennyiben az elıidézı ok a kockázatviselés helyszínén kívül van; 

g) a gépek, berendezések karbantartásának elmulasztásával vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati 
összefüggésben keletkeztek; 

h) bekövetkezése a biztosított vagy képviselıje számára elıre látható volt, illetve a kárveszély felismerése tılük 
elvárható lett volna.  

i) E szerzıdésben képviselınek kell tekinteni biztosított vezetı, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt 
járó munkakört betöltı alkalmazottait, megbízottait, tagjait illetve testületeit; 

j) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenésébıl származnak, amelyek a további rendeltetésszerő használatot 
nem befolyásolják; 

k) a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának 
meghiúsulása miatt keletkeztek; 

l) a károsodott vagyontárgy(ak) újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy 
visszatérítésként biztosított, vagy a vagyontárgy tulajdonosa által igényelhetık, illetve visszaigényelhetıek; 

m) megtérítése jogszabály vagy szerzıdés alapján a biztosított - sérült, vagy megsemmisült - vagyontárgy gyártóját 
és/vagy forgalmazóját terhelik; 

n) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntetı jellegő költségek formájában merülnek fel, tekintet nélkül a 
keletkezés okára;  

5. Biztosítási szolgáltatás 

Az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelısségbiztosítási Feltételekben meghatározottak a következı ponttal egészül ki: 

Ha a károsodott vagyontárgy káridıponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési 
árának 50 %-át a biztosítási szolgáltatás maximuma a berendezés önrészesedéssel csökkentett káridıponti (avult) értéke. 
 

 


