10. Kiegészítő biztosítás
a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez

Számítógépes tomográfok biztosítása

1. A biztosítási szerződés ezen kiegészítő biztosítással történő kiegészítése esetén a biztosító
megtéríti az adatközlőn megjelölt számítógépes tomográfban azokat a károkat, amelyeket
· tűz,
· villámcsapás,
· robbanás,
· 15 m/sec szélsebességet elérő vihar szívó – nyomó ereje,
· árvíz, belvíz, felhőszakadás,
· víz, gőz, szennyvíz vagy technológiai csővezeték és edényzet törése vagy meghibásodása
következtében a kiáramló közeg,
· a Mercalli – Sieberg táblázat alapján legalább 5. fokozatú földrengés
okozott.
2. Biztosítási összeg: az adatszolgáltatás időpontjában a tomográf új értékéből kiindulva az
alábbiak szerint meghatározott érték:
2.1. Röntgencsövek (üzemóra a számlálóval ellátott anódcsövek)
Az első üzembehelyezés óta
számlált üzemidő
óra
kevesebb, mint 400
401 – 440
441 – 480
481 – 520
521 – 600
601 – 720
721 – 840
841 – 960
961 – 1.080
1.081 – 1.200
1.200 felett

Felvételek száma
(Scan számlálón)
db
kevesebb, mint 10 ezer
10 000 – 11 ezer
11 001 – 12 ezer
12 001 – 13 ezer
13 001 – 15 ezer
15 001 – 18 ezer
18 001 – 21 ezer
21 001 – 24 ezer
24 001 – 27. ezer
27 001 – 30 ezer
30 ezer felett

Biztosítási összeg
az új érték %-ában
100
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2.1.1. Ha a biztosítási összeg eltér az üzemidő, illetve a felvételek száma szempontok alapján, akkor
az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.
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2.2. Feszültségstabilizáló és kiegyenlítőcsövek.
Az első üzembehelyezés óta
eltelt időtartam (hónap)
kevesebb, mint 36
36.01 – 39
39.01 – 41
41.01 – 44
44.01 – 47
47.01 – 49
49.01 – 52
52.01 – 55
55.01 – 57
57.01 – 60
60 felett

Biztosítási összeg
az új érték %-ban
100
90
80
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40
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3. A kárt szenvedett (saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése vagy olyan
mértékű sérülése esetén, amikor javítása (helyreállítása) sem műszakilag, sem gazdaságilag nem
indokolt, a biztosító a vagyontárgy újrabeszerzési értékét téríti meg, amely azonban nem lépheti
túl a biztosítási összeget.
4. A vagyontárgyak javítással, pótlással helyreállított kárainál az érvényben lévő árképzési-, anyagés munkanormák alapján számított, az eredeti állapot helyreállítására fordított teljes javítási
költség kerül megtérítésre, a károsodott vagyontárgyak újrabeszerzési értékéig, illetve a
biztosítási összeg eréjéig.
5. Ha a káresemény alkalmával megállapítást nyert, hogy a károsodott vagyontárgy valós
újrabeszerzési értéke legalább 10%-kal meghaladja az adatközlőn rögzített újrabeszerzési
értéket, akkor a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan az adatközlőn szereplő
újrabeszerzési érték a valós újrabeszerzési értékhez aránylik.
6. A biztosító megtéríti továbbá – az alapbiztosítási feltételek 30. pontjában felsorolt – a
káreseményekkel kapcsolatos költségtérítéseket is.
7. A kártérítési összeget a biztosító a maradványok értékével csökkenti.
8. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók.

Allianz Hungária Biztosító Rt.
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