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V 702 számú kiegészítő biztosítás
A gépek és berendezések összevont biztosítása
különös biztosítási feltételeihez
A mezőgazdasági vontatók és az önjáró- vagy vontatott munkagépek
lopásfedezete
1. Biztosítási eseménynek minősül - pótdíj
megfizetése ellenében - a jelen szerződéssel
biztosított mezőgazdasági vontatók, önjáró- vagy
vontatott munkagépek (továbbiakban összefoglaló
néven: munkagépek) ellopása, jogtalan használat
céljából történő önkényes elvétele; valamint e
cselekményekkel vagy kísérletükkel
összefüggésben keletkezett sérülése (a
továbbiakban: lopáskár).
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”.
2. A biztosított vagyontárgyak
A jelen kiegészítő biztosítás szerint a fedezet kiterjed
a)
a biztosított munkagép széria-kivitelű
alaptípusára, annak ugyanilyen kivitelű
alkatrészeire és tartozékaira; továbbá
b)
a munkagép rendeltetésszerű használatához
kötelezően előírt, valamint a személy- és
vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira;
c)
alkatrészekre, tartozékokra
feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor
azok – rendeltetésüknek megfelelően – a
munkagépbe beszerelve, azon rögzítve vagy abban
elzárva voltak.
3. A biztosítási események
Jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában
lopáskárnak minősül, ha az elkövető
 a megfelelően lezárt munkagépbe,
jogtalanul behatolva a munkagépet
ellopta, vagy jogtalan használat céljából
– a rábízott munkagép jogtalan
használatát, elsikkasztását kivéve –
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önkényesen elvette; illetőleg azt
elrabolta, és az nem került meg, vagy
olyan állapotban került meg, hogy
helyreállítása nem gazdaságos (teljes
lopáskár);
a teljes munkagép eltulajdonítása nélkül
annak biztosított alkatrészeit,
tartozékait ellopta (lelopta), továbbá a
jogtalan behatolással vagy annak lopási
szándékra utaló kísérletével okozott kárt
a megfelelően lezárt munkagépben,
annak alkatrészeiben vagy
tartozékaiban (részleges lopáskár).

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár
elveszés, eltűnés, hiány, leltárhiány, veszteség,
megmagyarázhatatlan eltűnés (együttesen hiány)
következtében keletkezett. Megmagyarázhatatlan az
eltűnés, ha a vagyontárgy eltulajdonítása nem
bizonyított, nincs nyoma erőszakos cselekménynek,
illetve az eltűnés és körülményei nem
rekonstruálhatók.
Nem tekinthető megfelelően lezártnak a
munkagép, ha
 bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó,
ablak, motortér fedél) nyitott, le-, ill.
kiszerelt volta megkönnyíti vagy
lehetővé teszi a járműbe vagy a
munkagépbe történő jogtalan
behatolást,
 bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan
módon rongálódott, hogy a zár a jármű
vagy a munkagép kulcsainak használata
nélkül is működtethető.
4. A biztosítással nem fedezett káresemények,
illetőleg károk
A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosítás
alapján sem terjed ki:
a)
a munkagépnek attól elkülönítve tartott
bármely alkatrészére, tartozékára, pót-, vagy
tartalék alkatrészére;

b)

a munkagépnek – a rendeltetésszerű
használathoz jogszabályban kötelezően
előírtak kivételével – az olyan alkatrészeit,
tartozékait ért lopáskárra, amelyeket le-,
illetőleg kiszerelt állapotban vagy
tartalékként, a munkagépben tároltak a
biztosítási esemény időpontjában.

5. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési
kötelezettsége
A jelen kiegészítő biztosítás feltételei szerint a
szerződő fél/biztosított kármegelőzési kötelezettsége
az alábbiakra is kiterjed:
 mindazon zárakat (a gyújtáskapcsolót
és a jármű vagy a munkagép tárolására
szolgáló helyiség zárait is ideértve)
haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg
megjavíttatni, amelyek kulcsához
illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás
vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján
hozzájuthattak, illetőleg az említett
zárak bármilyen egyéb okból (pl. kopás
miatt) az eredeti kulcsok nélkül is
működtethetővé váltak;
 a biztosítási szerződésben megjelölt,
vagyonvédelmet szolgáló berendezést
mindig üzemképes állapotban tartani;
 a sérült szélvédőt vagy ablakot
kicseréltetni, ha azok sérülése folytán a
jármű vagy a munkagép jogtalan
behatolás ellen nem megfelelően
védetté válik.
6. Önrészesedések és vagyonvédelmi előírások
6.1. Közúti közlekedésre alkalmas önjáró
munkagép teljes lopáskára esetén
a)

b)

a biztosítási szerződésben feltüntetett
önrészesedés kerül levonásra a kárból, ha a
kár időpontjában az alábbi vagyonvédelmi
előírások egyidejűleg teljesültek:
 a munkagép üzemképes és bekapcsolt
indításgátlóval rendelkezik;
 a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel;
 a hivatalos munkaidőn kívül a
munkagép tárolása zárt, kerítéssel
körülvett telephelyen történik;
a kárösszeg 20 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés kétszerese kerül
levonásra a kárból, ha a kár időpontjában az
alábbi vagyonvédelmi előírások egyidejűleg
teljesültek:
 a munkagép üzemképes és bekapcsolt
indításgátlóval rendelkezik;
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c)

a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel;
a kárösszeg 30 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés háromszorosa
kerül levonásra a kárból, ha a kár
időpontjában az alábbi vagyonvédelmi
előírások egyidejűleg teljesültek:
 a munkagép üzemképes és bekapcsolt
indításgátlóval rendelkezik;
 a hivatalos munkaidőn kívül a
jármű/munkagép tárolása zárt,
kerítéssel körülvett telephelyen történik;
vagy az alábbi vagyonvédelmi előírás
teljesült: a munkagép üzemképes és
bekapcsolt indításgátlóval nem rendelkezik,
de a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel.
Nem téríti meg a biztosító közúti
közlekedésre alkalmas önjáró
jármű/munkagép teljes lopáskárát, ha a fenti
a), b) vagy c) pontokban felsorolt
vagyonvédelmi előírások nem valósultak
meg a biztosítási esemény időpontjában.

6.2. Közúti közlekedésre nem alkalmas és/vagy
nem önjáró munkagép teljes lopáskára esetén
a)
a biztosítási szerződésben feltüntetett
önrészesedés kerül levonásra a kárból, ha a
kár időpontjában az alábbi vagyonvédelmi
előírások az alábbi vagyonvédelmi előírások
egyidejűleg teljesültek:
 a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel;
 a hivatalos munkaidőn kívül a
munkagép tárolása zárt, kerítéssel
körülvett telephelyen történik;
b)
a kárösszeg 20 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés kétszerese kerül
levonásra a kárból, ha a kár időpontjában az
alábbi vagyonvédelmi előírás teljesült:
 a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel;
c)
a kárösszeg 30 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés háromszorosa
kerül levonásra a kárból, ha a kár
időpontjában az alábbi vagyonvédelmi
előírás teljesült:
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a hivatalos munkaidőn kívül a
munkagép tárolása zárt, kerítéssel
körülvett telephelyen történik.

Nem téríti meg a biztosító közúti
közlekedésre nem alkalmas és/vagy nem
önjáró munkagép teljes lopáskárát, ha a fenti
a), b) vagy c) pontokban felsorolt
vagyonvédelmi előírások nem valósultak
meg a káresemény időpontjában.
6.3. A biztosított munkagép részleges lopáskára
esetén
a)
a biztosítási szerződésben feltüntetett
önrészesedés kerül levonásra a kárból, ha a
kár időpontjában az alábbi vagyonvédelmi
előírások egyidejűleg teljesültek:
 a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel;
 a hivatalos munkaidőn kívül a
munkagép tárolása zárt, kerítéssel
körülvett telephelyen történik.
b)
a kárösszeg 20 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés kerül levonásra a

c)

kárból, ha a kár időpontjában az alábbi
vagyonvédelmi előírás teljesült:
 a munkagép 24 órás megfigyelése
biztosított legalább egy fő (porta vagy
szakszolgálat által biztosított) élőerős
őrzéssel.
a kárösszeg 30 %-a, de minimum a
biztosítási szerződésben összegszerűen
feltüntetett önrészesedés kerül levonásra a
kárból, ha a kár időpontjában az alábbi
vagyonvédelmi előírás teljesült:
 a hivatalos munkaidőn kívül a
munkagép tárolása zárt, kerítéssel
körülvett telephelyen történik.
Nem téríti meg a biztosító a munkagép
részleges lopáskárát, ha a fenti a), b) vagy c)
pontokban felsorolt vagyonvédelmi előírások
nem valósultak meg a káresemény
időpontjában.

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

Allianz Hungária Zrt.
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