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V 704 kiegészítő biztosítás  
A gépek és berendezések összevont biztosítása 
különös biztosítási feltételeihez 
Belső erőhatás miatti károk kiegészítő fedezete 
 
 
 
1. A jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási 
eseménynek minősül a kockázatviselés tartama alatt 
a biztosított vagyontárgyak belső erőhatás 
következtében, jelen kiegészítő biztosításban 
meghatározott okokból – véletlenül, váratlanul, 
balesetszerűen – bekövetkezett olyan törése, 
repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges 
vagy teljes működésképtelenségét okozza.  
 
2. A jelen különös biztosítási feltételek alapján a törés- 
és repedéskár gyűjtőfogalom, és ennek minősülnek 
azok a maradandó alakváltozással járó mechanikai 
károsodások is, amelyek a következő deformációk 
formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, 
összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, és 
(el)csavarodás. 
 
3. A gépek és berendezések összevont biztosítása 
különös biztosítási feltételeiben  megfogalmazott 
alábbi kizárás nem vonatkozik a jelen kiegészítő 
biztosítással létrejött biztosítási szerződésekre: „nem 
minősül biztosítási eseménynek, ha a kár a biztosított 
vagyontárgyak bármilyen belső erőhatás miatti 
meghibásodásából, működési zavarából vagy 
működésképtelenségéből – így különösen elektromos 
vagy mechanikai meghibásodásból, törésből vagy 
üzemzavarból, hűtő- vagy egyéb folyadékok 
megfagyásából, nem megfelelő kenésből, az olaj vagy 
a hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából – ered.  
 
4. Jelen kiegészítő biztosítás alapján nyújtott 
kiegészítő fedezet alapján biztosítási eseménynek 
kizárólag az a kár minősül, melynek oka: 
a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba, 
b) rázkódás (rezonancia), alkatrészek, 

részegységek kilazulása, 
c) hibás beállítás vagy szabályozás, 
d) nem megfelelő elhelyezés, telepítés, 
e) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés 

kimaradása, 
f) a szokásosnál, illetve az előírtnál nagyobb 

erőhatás, túlterhelés, 
g) kazánvízhiány miatti törés, repedés, 

deformálódás, 
h) túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak 

rendeltetésszerűen kitett berendezéseket, 

i) a centrifugális erő 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 mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági 
berendezések meghibásodása, 

l) leesés, lökés, ütközés, 
m) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás, 
n) idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás, 
o) gondatlanságból eredő hibás munkavégzés, 

mint pl. a gépet üzemeltető dolgozó 
figyelmetlensége, szakmai tévedése, a 
vonatkozó előírások be nem tartása. 

 
5. A jelen kiegészítő biztosításra vonatkozó további 
kizárások: 
Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem minősülnek 
biztosítási eseménynek azok a károk, melyek 
a)  a biztosított vagyontárgy 

• próbaüzeme, 
• szándékos túlterhelése, 
• biztonsági határt meghaladó 

próbanyomása, próbaterhelése, 
• telephelyen kívüli szállítása  

során keletkeztek, 
b)  magának a gépnek a – károsodás elleni 

védelmet szolgáló – biztonsági 
berendezésében, a gép működésével 
összefüggésben keletkeztek, és csak arra 
korlátozódtak, 

c)  törés és repedés nélküli meghibásodás, 
működési zavar, működésképtelenség 
formájában álltak elő, 

d)  a munkagépként működő, forgalmi 
rendszámos járművek közúti közlekedése 
során keletkeztek. 

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