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Tisztelt Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztatónkban röviden bemutatjuk a Gépek és
berendezések összevont vagyonbiztosítása elnevezésű
termékünket, amelyet elsősorban a lízing-, bérleti vagy
hitelkonstrukcióban működtetett gépeik, berendezéseik,
illetőleg a mobil erő- és munkagépeik, továbbá a
különleges felépítményű gépjárműveik all risks
(összkockázatú) típusú védelmére kínálunk.
Tájékoztatónk elolvasása előtt szeretnénk felhívni
figyelmét arra, hogy a tájékoztató nem helyettesíti az
általános szerződési feltételeket, kizárólag ügyfeleink
előzetes informálását szolgálja.
A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes
szabályozást az általános szerződési feltételek, valamint
az egyes biztosítási szerződések együttesen
tartalmazzák.

A jelen terméktájékoztató a kínált kárbiztosítási
fedezetekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást
tartalmazza, ezért kérjük feltétlenül tanulmányozza
át az Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosításokat ismertető ügyféltájékoztatót is.

Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak
balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül,
váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkezett olyan
közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy
rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé
teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását,
illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a
vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a
biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
A biztosító kockázatviselése kiterjed:
- az üzembe helyezett vagyontárgyakra, függetlenül
attól, hogy azok működnek, vagy nem működnek,
- leállított állapotban levő vagyontárgyakra,
- mozgatás alatt levő vagyontárgyakra.
Kiegészítő biztosítások:
Pótdíj ellenében az alábbi kiegészítő fedezetek
köthetők:
-

A gépek, berendezések betöréseslopás- és
rablás fedezete (V701)

-

A gépek, berendezések helyszínre szállításának
fedezete (V703)

-

Belső erőhatás miatti károk kiegészítő fedezete
(V704).

A biztosítási időszak és annak tartama
A Gépek és berendezések összevont
vagyonbiztosítása szerződési feltételek felépítése:
-

-

-

általános biztosítási feltételek, amelyek a
vagyonbiztosításokra vonatkozó közös
rendelkezéseket, részletes szabályozást
tartalmazzák,
a Gépek és berendezések összevont
vagyonbiztosítása különös biztosítási feltételei,
amely a biztosítási eseményt, továbbá a speciális
kizárásokat és rendelkezéseket tartalmazza,
az alapbiztosításhoz a biztosítási fedezet
terjedelmét növelő kiegészítő biztosítások
köthetők.

A kiegészítő biztosítások az alapfedezet mellé, különkülön vagy együttesen választhatóak. A kiegészítő
fedezetek pótdíj ellenében köthetők meg. Kérjük,
szerződéskötéskor egyértelműen határozza meg, hogy
melyik kiegészítő fedezetet / fedezeteket köti meg.

A biztosítási szerződés lízing esetén határozott
időtartamra, legfeljebb a lízing szerződés időtartamára
jöhet létre. A biztosítási tartamot a felek a szerződésben
rögzítik. A biztosítási kötvény tartalmazza a
kockázatviselés első és utolsó napját.
A biztosítási szerződés – ellenkező megállapodás
hiányában – határozott időtartamú, amely legfeljebb 5
év. Lízing esetén a biztosítás tartama csak határozott
lehet, és megegyezik a biztosított vagyontárgyra
vonatkozó lízing szerződés időtartamával.
A biztosítható vagyontárgyak
Gépek és berendezések összevont vagyonbiztosítási
szerződéssel az alábbi vagyontárgyak biztosíthatók:
gépek, berendezések, mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy
vontatott munkagépek, különleges felépítményű
gépjárművek.
Nem biztosítható vagyontárgyak:

A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény
A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra
vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezte esetén az általános és a különös biztosítási
feltételek alapján a feltételekben meghatározott
biztosítási szolgáltatást teljesíti. A biztosítási
eseményeket a különös biztosítási feltételek
tartalmazzák.
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Számítógépek és egyéb elektronikus berendezések,
építés vagy szerelés alatt álló vagyontárgyak, légi
járművek, vízi járművek, közúti forgalmi engedéllyel
és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító
járművek, kötöttpályás járművek, műszaki
elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből
(üzemeltetésből) kivont gépek, szerszámok (pl.
vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámok),
gyártóeszközök, öntőformák, öntőminták és
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öntőüstök, elektromos, elektronikus egységek részét
képező elektron- és elektronsugárcsövek,
üzemanyagok, tüzelőanyagok, kenőolajok,
olajadalékok, a biztosított vagyontárgyaktól
elkülönítetten tárolt alkatrészek és tartozékok.
Biztosítható költségek:
A szerződő a szerződésben biztosítási összeget
határozhat meg a biztosítási események folytán a
biztosított vagyontárgyak káraival összefüggésben
indokoltan felmerülő költségek fedezetére. E költségek
megnevezését a különös biztosítási feltételek
tartalmazzák.

A biztosítási összeg
A vagyontárgyak biztosítási összegének megállapítása a
biztosítás nagyon fontos kérdése. A biztosítási összeget
a szerződő határozza meg biztosítási időszakonként és
az általános, illetve a különös biztosítási feltételekben
foglaltak alapján. A biztosítási összeget a biztosítási
szerződés tartalmazza.
A biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó
biztosítási időszakra meghatározott biztosítási
összeg a biztosító szolgáltatási kötelezettségének a
felső határa.
A biztosítási összegre és annak meghatározására
vonatkozó rendelkezéseket az Általános biztosítási
feltételek – vagyonbiztosítások és a különös biztosítási
feltételek tartalmazzák.
Kizárások: kizárt kockázatok, illetve a biztosítással
nem fedezett károk
A kizárt kockázatokat egyrészt az általános biztosítási
feltételek, másrészt a különös biztosítási feltételek
tartalmazzák.
Az általános biztosítási feltételekben foglalt kizárásokat
kérjük, olvassa el az általános biztosítási feltételekre
vonatkozó ügyfél-tájékoztatóban.
A különös biztosítási feltételek kizárásai az alábbiak.
A különös biztosítási feltételek szerint nem minősül
biztosítási eseménynek, ha a kár oka

vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeinek
a jelen pontban felsoroltak miatti károsodása.
Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár
a) lopás, betöréses lopás, rablás, jogtalan használat
céljából történő önkényes elvétel, elveszés,
eltűnés, hiány, leltárhiány, veszteség (együttesen
hiány) következtében keletkezett,
b) szabadban lévő vagyontárgyakban eső, havas/ónos
eső, hódara, hó, hónyomás, jégeső, jégverés hatására
keletkezett,
c) a biztosított vagyontárgy szállítása (ideértve a
fel-, le- és átrakodást is), átrakása, össze- és
szétszerelése alatt vagy által következett be,
d) 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,
kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tűz- és
robbanáskárokat,
e) a gumiabroncs légvesztése, futófelületének
leválása, szétrobbanása vagy rendellenes kopása
miatt keletkezett a biztosított vagyontárgy
balesete nélkül, ideértve a vészfékezés miatti
kopást is,
f) a motor által beszívott víz miatti keletkezett,
g) a rendeltetésüknél fogva tűznek kitett
vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelőés egyéb technológiai anyagokat – a
rendeltetésszerű használattal összefüggésben
tűzkárként keletkezett,
h) a nyomás alatti tartályokban, vagy
lendítőkerekekben szétszakadás vagy repedés, törés
miatt keletkezett.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra,
amelyek
a) a biztosított vagyontárgy próbaüzeme során
keletkeztek,
b) szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és
fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben,
öntőformákban, öntőmintákban és
öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem
szerelt alkatrészekben és tartozékokban
keletkeztek,

a)

vízkőlerakódás, szennyeződés, festett vagy
csiszolt felületek karcolódása, rozsdásodás,
korrózió, oxidáció, lerakódás, az anyag
természetéből eredő zsugorodás, használaton
kívüli állás,
b) homok, por, illetve fagyhatás, napsütés, légköri
szárazság vagy nedvesség, füst, gáz, köd, szmog,
továbbá a normális légköri viszonyok hatása,
c) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás,
törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás,
illetve hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési
hiba. Nem minősül kizárásnak a biztosított
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

a biztosított vagyontárgyban, hullámtérben vagy
nem mentett árterületen a nagymennyiségű víz
miatt bekövetkezett elázás, elsodródás, törés,
rombolás, továbbá szennyeződés által
keletkeztek. Hullámtér a természetes és
mesterséges vizek árvízvédelmi töltései közötti,
vagy – ahol töltések nincsenek – a magas partok
közötti terület. Nem mentett árterületnek minősül
a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az
a része, amely a folyómeder és az azzal közel
párhuzamosan vezetett (legfeljebb két
számjeggyel jelölt) közúti, vasúti töltés vagy
magaspart, illetve a települések belterületének
határa között fekszik;
a sűrűn cserélendő alkatrészekben,
porlasztófúvókákban, sajtolóformákban
(formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és
tűzálló falazatokban, burkolatokban,
fogaskerekekben, meghajtó szíjakban,
meghajtóláncokban, szállítószalagok
hevederében és gördülő elemeiben,
gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a
nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben,
tömítésekben, szűrőkben, szitákban, lámpákban,
félvezetőkben, érintő képernyőkben,
monitorokban és csomagolóanyagokban
keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre
a vagyontárgyakra korlátozódik. Nem vonatkozik
a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási
esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés
egyéb részei is károsodnak.
a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül,
kizárólag a biztosított vagyontárgynak a védelmi
rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében,
a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki
feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével
összefüggésben keletkeztek, és csak arra
korlátozódtak;
közúti közlekedésben való részvétel során olyan
járműben keletkeztek, amely – hatósági jelzés
vagy útvonal engedély hiányában, illetőleg lejárt
forgalmi engedély miatt – nem vehetett volna
részt a közúti közlekedésben, vagy – ha
útvonalengedéllyel rendelkező járművet ért
közúti baleset – nem az útvonalengedély területi
és/vagy időbeli hatálya alatt keletkezett,
a biztosított vagyontárgyakból (azok
tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezetékhálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből,
kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő,
elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek)
veszteségeként keletkeztek;
amelyekért a szerződő vagy a biztosított, mint a
biztosított vagyontárgy tulajdonosa, bérlője,
üzembentartója, használója e minőségében
kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek
a nem biztosított, biztosítási fedezet alá nem vonható
vagyontárgyakban keletkeztek.

A biztosítási szolgáltatás
A biztosító – az önrészesedés figyelembevételével –
biztosítási eseményenként és biztosítási
időszakonként és kockázatviselési helyenként a
szerződésben meghatározott biztosítási összegekig
téríti meg a károkat.
A biztosító szolgáltatásának részletes szabályait az
általános biztosítási feltételek tartalmazzák. Kérjük,
szíveskedjen elolvasni az Általános biztosítási feltételek
– vagyonbiztosítások ügyfél-tájékoztatójának a „A
biztosító szolgáltatása” c. fejezetét..
A biztosító szolgáltatásának különös szabályai
értelmében a biztosító a gumiabroncsokban keletkezett
károkat a káridőponti műszaki avult értéken téríti meg.

Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
A biztosítási fedezet terjedelme nem változott az
átdolgozás során.

Köszönjük figyelmét! Reméljük, hogy biztosítási
termékünk felkeltette érdeklődését, és hamarosan
ügyfeleink között üdvözölhetjük! Ha bővebb
információra van szüksége, munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésére.

Allianz Hungária Zrt.

Nem térülnek meg azon töréskárok, amelyek a
munkagépként használható, forgalmi rendszámmal
ellátott gépjárművek közúti forgalomban való
részvétele során keletkeztek.
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