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V 701 kiegészítő biztosítás 
A gépek és berendezések összevont biztosítása 
különös biztosítási feltételeihez 
A gépek, berendezések betöréseslopás- és rablás fedezete 
 
 
 
1. A biztosító – pótdíj megfizetése ellenében – 
megtéríti a biztosított vagyontárgyak 
eltulajdonításával okozott kárt is, ha az betöréses lopás 
vagy rablás következménye. 
 
2. A gépek és berendezések összevont biztosítása 
különös biztosítási feltételeiben megfogalmazott 
alábbi kizárás nem vonatkozik a jelen kiegészítő 
biztosítással létrejött szerződésekre:” nem minősül 
biztosítási eseménynek, ha a kár lopás, betöréses 
lopás, rablás, jogtalan használat céljából történő 
önkényes elvétel, elveszés, eltűnés, hiány, leltárhiány, 
veszteség (együttesen hiány) következtében 
keletkezett.”  
 
3. Jelen kiegészítő biztosítási feltétel alkalmazásában 
betöréses lopásnak minősül, ha a tettes a jogtalan 
eltulajdonítást úgy követi el, hogy a biztosított 
vagyontárgyakat magába foglaló és a behatolás 
helyén és időpontjában megfelelően lezárt, 
illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe 

• erőszakos módon, vagy 
• hamis kulcs illetve más eszköz 

használatával – nem az adott zárhoz 
készült kulccsal vagy nem a zár 
rendeltetésszerű felnyitására használt 
eszközzel –, de kimutatható nyomot 
hagyva, vagy 

• a helyiség jogellenesen birtokba vett 
saját kulcsának a felhasználásával 

hatol be, ideértve azt az esetet is, amikor a tettes 
másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát 
kihasználja. 

 
A jelen feltételek szempontjából megfelelően 
lezártnak és behatolás ellen védettnek akkor minősül a 
helyiség, ha falazatai, födémszerkezetei, padozatai és 
a nyílászárók legalább a következőknek megfelelnek: 

• a falazatok, födémek, padozatok 
szilárdsága legalább a 6 cm vastag, 
hagyományos kisméretű téglából épült 
tömör téglafaléval azonos értékű, 

• az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen 
védve vannak, 

• az ajtók zárását biztonsági zár végzi. 

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos 
hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú 
kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs 
zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 
10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás 
zár. 
 
4. Jelen kiegészítő biztosítási feltétel alkalmazásában 
rablásnak minősül, ha a biztosított vagyontárgyak 
jogtalan eltulajdonítása érdekében  

• a tettes a biztosított, alkalmazottja, vagy 
megbízottja ellen erőszakot, élet vagy 
testi épség elleni közvetlen fenyegetést 
alkalmaz, illetve a személyt ennek 
érdekében öntudatlan vagy védekezésre 
képtelen állapotba helyezi, vagy 

• ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított 
tárgy megtartása végett erőszakot, élet 
vagy testi épség elleni közvetlen 
fenyegetést alkalmaz. 

 
5. A jelen kiegészítő biztosításban nem érintetteket 
illetően a gépek és berendezések összevont 
biztosítása különös biztosítási feltételeiben foglaltak 
az irányadók. 
 
 

Allianz Hungária Zrt. 


	V 701 kiegészítő biztosítás
	A gépek és berendezések összevont biztosítása
	különös biztosítási feltételeihez
	A gépek, berendezések betöréseslopás- és rablás fedezete

