
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosí-
tó) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díj-
fizetés ellenében megtéríti a jelen Különös Feltételekben meghatározott
– véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási események
miatt a biztosított gépekben a kockázatviselés helyén bekövetkezett do-
logi károkat.

1. Fogalmak
1.1. Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan, előre

nem látható formában fellépő töréskára, amely azok részleges vagy
teljes működésképtelenségét eredményezi.

1.2. Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás,
baleset miatt bekövetkező kára, mely részleges vagy teljes műkö-
désképtelenségüket eredményezi.

2. A biztosítható és a nem biztosítható vagyontárgyak
2.1. A jelen Különös Feltételek alapján biztosított vagyontárgyaknak

minősülnek a biztosított saját (számviteli nyilvántartásában sze-
replő), valamint általa bérelt (kölcsönvett, lízingelt, kipróbálásra
átvett), illetve működtetett, külön listán egyedi azonosító jellel, ér-
tékkel és életkorral felsorolt, működőképes és üzembe helyezett:
a) gépek, gépi berendezések, 
b) készülékek, műszerek, 
c) szállító és hírközlő berendezések, 
d) járművek közül a munkagépként működő, forgalmi rendszámos

járművek és munkagépek.
2.2. Üzembe helyezett az a gép, amely a próbaüzemet követően a nor-

mál üzemelésre készen áll, és – amennyiben az előírás – a szük-
séges hatósági vagy egyéb engedély rendelkezésre áll, függetlenül
attól, hogy azok üzemelnek vagy állnak, illetve javítás, karbantar-
tás, áthelyezés céljából le-, illetve felszerelés, vagy mozgatás alatt
állnak a telephelyen belül.

2.3. Nem biztosítható vagyontárgyak:
a) számítógépek, 
b) számítógép-vezérlésű elektronikus gépek és készülékek,
c) légi, illetve vízi járművek,
d) közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező sze-

mély-, illetve teherszállító járművek,
e) műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üze-

meltetésből) kivont gépek, berendezések.

3. A biztosítási esemény
3.1. A jelen Különös Feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül

a gép teljes vagy részleges működésképtelenségét okozó géptörés,
vagy gépbaleset, amennyiben annak oka:
a) tervezési vagy kivitelezési hiba,
b) anyaghiba,
c) rázkódás (rezonancia),
d) alkatrészek kilazulása,
e) hibás beállítás vagy szabályozás,
f) rossz elhelyezés, telepítés,
g) olajozás, kenés kimaradása,
h) túlterhelés, túlhevülés, kivéve a hőnek, lángnak rendeltetéssze-

rűen kitett berendezések, gépek,
i) túlpörgés (centrifugális erő hatása),
j) szigetelési hiba,
k) mérő-, szabályozó, vezérlő- és biztonsági berendezések meghi-

básodása,
l) leesés, lökés, ütközés,
m) a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hi-

ánya, szakmai tévedése,
n) a biztosított más alkalmazottja, vagy harmadik személy szerző-

désen kívüli gondatlan károkozása.
3.2. A biztosítási fedezet kizárólag a biztosított vagyontárgyak elektro-

mos, illetve elektronikai egységei tekintetében kiterjed az alábbi
okokból bekövetkező biztosítási eseményekre is:
a) elektromos energia közvetlen hatása, földzárlat, rövidzárlat, az

áramerősség túlzott megnövekedése, átívelés, fényívek képződé-
se, ha a sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők,

b) víz, vagy bármilyen jellegű nedvesség.

4. Kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:
a) próbaüzem, túlterhelés, biztosítási határt meghaladó üzemi

próba során keletkeztek, 

b) telephelyen kívüli szállítás során keletkeztek, beleértve a fel- és
lerakodást is,

c) jármű, illetve önjáró munkagép által okozott közlekedési bal-
esetekkel összefüggésben következtek be,

d) oka természetes kopás (elhasználódás és öregedés), még ha az
idő előtt következik is be, továbbá vegyi-, hő-, mechanikus jel-
legű állandó hatások, így korrózió, vízkő vagy egyéb lerakódás
következtében keletkeztek,

e) más módon megtérülnek a biztosított részére (garancia, jótál-
lás, kártérítés, más biztosítási szerződés stb.),

f) a kezelési utasítás szándékos megszegésével összefüggésben
következtek be,

g) tartós időjárási hatások következtében keletkeztek,
h) raktározás, felújítás vagy karbantartás közben, a kockázatvise-

lés helyén kívül keletkeztek,
i) a felület megkarcolása, bevágása vagy egyéb olyan sérülések

formájában keletkeztek, amelyek csak esztétikai hibát jelente-
nek (lakk-, illetve zománcsérülések, egyéb karcolásos károk
stb.), és a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,

j) a káreset során sértetlenül maradt vagyontárgyak további, a sé-
rült vagyontárgyakkal való összetartozásuk folytán bekövetkező
felhasználhatatlansága miatt keletkeztek,

k) az üzemi, illetve a segédanyagok szivárgása, kiömlése, elfolyá-
sa miatt az elfolyt anyag értéke formájában merült föl,

l) törés, repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, vagy mű-
ködésképtelenség formájában merült föl, 

m) szolgáltatás-kimaradással összefüggésben következtek be,
n) lassan végbemenő deformálódás, hasadás, törés, repedés, réte-

ges hasadás, felhólyagosodás, hibás csőcsatlakozás, illetve tö-
mítés miatt következtek be, kivéve, ha az előbbiek géptörés
kárt idéznek elő más gépszerkezetben, alkatrészben,

o) valamely kár után a végleges helyreállítás befejeződése és az
(ismételt) üzembe helyezés között következtek be,

p) olyan hibák vagy hiányosságok következtében keletkeztek, ame-
lyek a biztosítás megkötésekor már fennálltak,

q) épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, szerszámokban,
gyártóeszközökben, öntőformákban és öntőüstökben következ-
tek be, 

r) gyakori elhasználódás miatt cserére szoruló alkatrészekben,
porlasztókban, tűzálló burkolatokban, védőrácsozatban, fogas-
kerekekben, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében
és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelek-
ben és tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és szitákban, cso-
magolóanyagokban keletkeztek,

s) géptörés, gépbaleset miatt üzemszünetből eredő veszteségek-
ből, kötbérekből, bírságokból erednek,

t) következményi károk,
u) karbantartás elmulasztásából erednek.

5. Biztosítási összeg
5.1. A vagyontárgyak biztosítási összegét a biztosított határozza meg. A

vagyontárgyak biztosítási összege a vagyontárgy újrapótlási értéke,
vagy tényleges (avult) értéke. A jelen feltételek alkalmazásában új-
rapótlási érték: a műszaki jellemzőiben, kapacitásában, gazdasági
mutatóiban azonos vagy egyenértékű új vagyontárgy beszerzési ér-
téke, amely a tényleges beszerzési áron felül a csomagolás, a szál-
lítás, a vám, a telepítés, a tervezés, az összeszerelés, a próbaüzem
költségeit, a licence és a fejlesztés díjat is magában foglalja, de
semmiféle árengedményt nem tartalmaz.

5.2. A biztosítási időszakon belül, vagyonnövekedés miatt a biztosítási
összegek módosítását a biztosított írásban kezdeményezheti és kö-
zös megegyezéssel a szerződés módosítható. Ennek hiányában az
újonnan beszerzett vagyontárgyakra nincs biztosítási fedezet.

6. A biztosító szolgáltatása
6.1. A jelen Különös Feltételekben meghatározott biztosítási esemé-

nyek miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban a biztosító a biz-
tosítási összegen belül az alábbi szolgáltatást nyújtja.
a) Javítással gazdaságosan helyreállítható vagyontárgy kára eseté-

ben a biztosító   
– újrapótlási értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a káro-

sodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával igazolt ja-
vítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés levoná-
sa nélkül,

– tényleges (avult) értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a
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károsodott vagyontárgy szakszervizben történő, számlával iga-
zolt javítási költségét téríti meg az esetleges értékemelkedés le-
vonása mellett.

Amennyiben a javítás során a szükségessé vált pótlás a károsodott al-
katrésszel azonos alkatrésszel nem lehetséges, a biztosító a szolgálta-
tást a károsodott alkatrészhez legközelebb álló műszaki paraméterekkel
rendelkező alkatrész beszerzési árának alapulvételével állapítja meg.
A biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító a károsodott va-
gyontárgy le/szétszerelési, illetve visszaszerelési költségeit is.  
b) Teljes (totál) kár esetén
– újrapótlási értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a káro-

sodott vagyontárgy újrapótlási értékét téríti meg, 
– tényleges (avult) értéken biztosított vagyontárgy kára esetén a

károsodott vagyontárgy tényleges (avult) értékét téríti meg.
A jelen feltételek alkalmazásában a teljes (totál) kár, ha a biztosí-
tott vagyontárgy a biztosítási esemény folytán megsemmisült, illet-
ve nem, vagy gazdaságosan nem javítható. 
Amennyiben a pótlás azonos vagyontárggyal nem lehetséges, a biz-
tosító a szolgáltatást egy a totálkárossá vált vagyontárggyal azonos,
vagy a hozzá legközelebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező
vagyontárgy beszerzési árának alapulvételével állapítja meg.

6.2. Ha a kárt szenvedett vagyontárgy káridőponti avult értéke nem éri
el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újra beszerzési árának
50%-át, a biztosítási szolgáltatás maximuma a vagyontárgy káridő-
ponti avult értéke.

6.3. Ha a károsodott vagyontárgy biztosítási összege kevesebb, mint a va-
gyontárgy újrapótlási vagy tényleges értéke (alulbiztosítás), a bizto-
sító aránylagos kártérítést fizet. Ha a biztosító a biztosított vagyon-
tárgyakban bekövetkezett károk térítése során aránylagos kártérítést
alkalmaz, akkor a biztosított költségeket is aránylagosan téríti meg.

6.4. Kár esetén a biztosítottnak a tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak
esetén a rendelkezési jogát (bérlet, lízing, őrzés, megmunkálás,
feldolgozás, eladás, javítás) bizonyítania kell, továbbá a tulajdonos
személyét meg kell neveznie.

6.5. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben térí-
ti meg, ha a biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a
vagyontárgy helyreállításra, illetve pótlásra került. 

6.6. Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás, vagy pótlás esetén
– ide nem értve a károsodott alkatrész, illetve vagyontárgy hozzá
legközelebb álló műszaki paraméterekkel rendelkező új alkatrész-
szel, illetve vagyontárggyal történő pótlásának esetét – a biztosító
csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás, vagy pótlás költ-
ségeit téríti meg.

6.7. A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét a
kártérítés összegéből levonja, amennyiben az meghaladja a kár 10%-
át. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül egyéb ká-
rosító esemény is közrehatott, a biztosító a kárt csak annyiban téríti
meg, amennyiben az biztosítási esemény következménye.

6.8. Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy van biztosítva és ezek
közül csak egyesek szenvedtek kárt, akkor ezek a kárrendezés so-
rán úgy kerülnek térítésre, mintha külön lettek volna biztosítva.

6.9. A biztosító jelen szabályzat alapján, összesen a károsodott vagyon-
tárgyra megállapított biztosítási összegen belül, annak 10%-áig
terjedő mértékben, a káresettel összefüggő következő költségeket
téríti meg:
a) a biztosítással fedezett károk súlyosbodását, vagy hatásai eny-

hítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költsé-
geket, amelyek a károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításá-
val, elszállításával, vagy egyéb vagyonbiztonságot mentő intéz-
kedéssekkel kapcsolatban merültek fel,

b) bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az
ezzel kapcsolatos szállítási költségeket,

c) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati,
ténymegállapítási költségeket,

d) az újra előállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos
tervezési, lebonyolítási költségeket.

6.10. Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételei-
ben írtakon túl a jelen Különös Feltételek alkalmazásában súlyo-
san gondatlan magatartás különösen 
a) a károsodott, illetve meghibásodott vagyontárgy – szükséges ja-

vítása (helyreállítása) nélküli – további üzemben tartása, 
b) a karbantartási kötelezettség elmulasztása, 
c) az üzembe helyezésre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó elő-

írások be nem tartása. 

7. Egyéb rendelkezések
A jelen Különös Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek
rendelkezései irányadóak.
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