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Különös biztosítási feltételek

A jelen különös biztosítási feltételek azokat a
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz
Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a
szerződő fél között az Általános biztosítási feltételekvagyonbiztosítások (a továbbiakban: általános
biztosítási feltételek), és jelen különös biztosítási
feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre
alkalmazni kell.

2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak
Jelen különös biztosítási feltétel alkalmazásában nem
biztosítható vagyontárgyak:

1. A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény

a)

1.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben
meghatározott kockázatviselési helyeken lévő
vagyontárgyakban bekövetkező biztosítási
eseményekre vonatkozik.

b)
c)
d)

1.2. A biztosító kockázatviselése kiterjed:
a)
üzembe helyezett vagyontárgyakra, függetlenül
attól, hogy azok működnek, vagy nem
működnek,
b)
leállított állapotban levő vagyontárgyakra,
c)
mozgatás alatt levő vagyontárgyakra.

e)
f)

1.3. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
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 helytállási kötelezettségét nem zárta ki.
1.4. Az általános biztosítási feltételek 4.1. pontjában
leírtaktól eltérően a jelen különös biztosítási
feltételekkel létrejött biztosítási szerződés – ellenkező
megállapodás hiányában – határozott időtartamú,
amely maximum öt (5) évre köthető meg.
Lízingmegállapodás esetén a biztosítás tartama
megegyezik a biztosított vagyontárgyra vonatkozó
lízing szerződés időtartamával.
2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek és a nem
biztosított vagyontárgyak
2.1. Biztosítható vagyontárgyak
2.1.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgyak a biztosított nyilvántartásában
kimutatott és a szerződő fél által egyedi azonosításra
alkalmas módon meghatározott, a biztosítási
szerződésben egyedileg biztosítási összeggel megjelölt
vagyontárgyak.
2.1.2. A biztosítható vagyontárgyak a jelen különös
biztosítási feltételek alapján az alábbiak:
a)
gépek, berendezések,
b)
mezőgazdasági vontatók és önjáró vagy
vontatott munkagépek,
c)
különleges felépítményű gépjárművek (darus,
létrás, billenő rakterű, továbbá úttisztító, hókotró,
tűzoltó rendeltetésű jármű).
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2.1.3. Jelen különös biztosítási feltétel alkalmazásában
munkagép minden olyan eszköz, amely a kapott
mechanikai energiát munkavégzésre hasznosítja, és
nem minősül szállító vagy vontató járműnek.

g)
h)
i)
j)

számítógépek és egyéb elektronikus
berendezések,
építés vagy szerelés alatt lévő vagyontárgyak,
légi járművek, vízi járművek,
közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal
rendelkező személy- és tehergépkocsik,
kötöttpályás járművek,
műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a
termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,
szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és
fényezőszerszámok), gyártóeszközök,
öntőformák, öntőminták és öntőüstök,
elektromos, elektronikus egységek részét
képező elektron- és elektronsugárcsövek,
üzemanyagok, tüzelőanyagok, kenőolajok,
olajadalékok,
a biztosított vagyontárgy/aktól
elkülönítetten tárolt alkatrészek és
tartozékok.

2.3. Biztosítható költségek
Az általános biztosítási feltételek – vagyonbiztosítások
5. pontja szerint a szerződő fél a biztosítási összeg
megjelölésével a biztosítási események folytán a
biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal
összefüggésben indokoltan felmerülő alábbi
költségeket biztosíthatja:
a)
mentési, oltási költségek,
b)
bontási, maradványeltávolítási költségek, a
veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és
megsemmisítési költségeinek kivételével,
c)
szakértői költségek, amennyiben a szakértő
megbízásához a biztosító előzetesen, írásban
hozzájárult,
d)
a károk súlyosbodásának megakadályozását
vagy hatásának enyhítését szolgáló intézkedések
következtében felmerült költségek, amelyek a
károsodott vagyontárgy elszállításával,
ideiglenes fedéssel, dúcolással, állványozással,
ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá a
szükséges kényszer-kitelepítéssel vagy a
megmentett vagyon biztonságát szolgáló
intézkedésekkel összefüggésben merülnek fel,
e)
a mentés, bontás, maradványeltávolítás során a
közművekben, közüzemi berendezésekben,
közutakban keletkező károk helyreállítási
költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a
biztosítottat terhelik.
Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási
szerződésben a költségekre biztosítási összeg került
meghatározásra.

2/4

3. A biztosítási összeg különös szabályai
3.1 A szerződő félnek a vagyontárgyakra vonatkozó
biztosítási összegeket vagyontárgyanként tételesen, a
költségekre vonatkozó biztosítási összeget egy összegben
kell megadnia a biztosítónak.
3.2 Jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött
szerződésekre az automatikus indexálás nem
alkalmazható.

e)

f)
g)

4. Kizárások, biztosítással nem fedezett károk
4.1. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjában
felsorolt kizárásokban foglaltakon túl, nem minősül
biztosítási eseménynek, ha a kár oka
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
vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont
részeinek a jelen pontban felsoroltak miatti
károsodása.
4.2. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjában
felsorolt kizárásokban foglaltakon túl, 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,

AHE-13929/1P

h)

a gumiabroncs légvesztése,
futófelületének leválása, szétrobbanása
vagy rendellenes kopása miatt keletkezett
a biztosított vagyontárgy balesete nélkül,
ideértve a vészfékezés miatti kopást is,
a motor által beszívott víz miatti keletkezett,
a rendeltetésüknél fogva tűznek kitett
vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált
tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a
rendeltetésszerű használattal összefüggésben
tűzkárként keletkezett,
a nyomás alatti tartályokban, vagy
lendítőkerekekben szétszakadás vagy
repedés, törés miatt keletkezett.

4.3. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjában
felsorolt kizárásokban foglaltakon túl, a biztosítási
fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek
a)
a biztosított vagyontárgy próbaüzeme
során keletkeztek,
b)
szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszolóés fényezőszerszámokban),
gyártóeszközökben, öntőformákban,
öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá
az alapgépre fel nem szerelt
alkatrészekben és tartozékokban
keletkeztek,
c)
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;
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d)

e)

f)

g)

h)

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 fél vagy a
biztosított mint a biztosított vagyontárgy
tulajdonosa, bérlője, üzembentartója,
használója e minőségében kártérítési
felelősséggel tartozik.

5. A biztosító szolgáltatásának különös szabályai
A biztosító a gumiabroncsokban keletkezett károkat a
káridőponti műszaki avult értéken téríti meg.
6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól
A jelen különös biztosítási feltételek átdolgozását a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerint módosított általános biztosítási feltételek új
hivatkozásaihoz igazítás indokolta. A fedezetben nem
történt módosítás.
Allianz Hungária Zrt.

4.4. Jelen különös biztosítási feltételek alapján nem
térülnek meg azon töréskárok, amelyek a
munkagépként használható, forgalmi rendszámmal
ellátott gépjárművek közúti forgalomban való
részvétele során keletkeztek.
4.5. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjában
felsorolt kizárásokban foglaltakon túl, a biztosító
nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a nem
biztosított, biztosítási fedezet alá nem vonható
vagyontárgyakban (2.2. pont) keletkeztek.
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