6. Kiegészítő biztosítás
a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez

A berendezések és alkatrészeik helyszínre
szállításának biztosítása
1. A biztosítási szerződés ezen kiegészítő
biztosítással történő kiegészítése esetén a
biztosító megtéríti a biztosított részére a
belföldről belföldi rendeltetési helyre
végzett fuvarozás során a biztosított
küldeményben az alapbiztosítás feltételei
szerint vállalt káresemények
bekövetkezése miatt előálló károkat.

tartamára a mennyiséggel és értékkel
egyaránt megjelölt saját vagy idegen
tulajdonú (pl. bérelt) küldeményekre
(fuvarozásra kerülő vagyontárgyakra)
terjed ki.
5. A biztosító kockázatviselése (a kiegészítő
biztosítás hatálybalépését követően) a
szállítójárműre történő rakodás
megkezdésétől kezdődik, és tart a
fuvarozás egész folyamata alatt (beleértve
a szükséges fel-, le- és átrakásokat,
valamint a közbenső tárolásokat), a
szállítmány rendeltetési helyén a
szállítójárműről történő leemeléséig.
Ha a fuvarozó vállalat a címzettet a
szállítmány érkezéséről értesítette, a
biztosító kockázatviselése az értesítést
követő 5. nap 24. órájával megszűnik.

2. A kiegészítő biztosítási kiterjesztés nem
nyújt fedezetet az alapbiztosítás
feltételeiben felsorolt kizárásokon
túlmenően az alábbi károkra:
a) sértetlen külső burkolaton belül (pl.
palack, csomagolás, konténer,
szállítótartály stb.) megállapított
hiányokra,
b) azokra a károkra, melyeket a címzett
kifogás nélküli átvételt követően
állapított meg; kivéve, ha a kár
külsőleg nem volt felismerhető és az
észlelést követően azonnal, de
legkésőbb az érvényben lévő
fuvarozási szerződés feltételeiben
megjelölt határidőn belül az illetékes
szerveknek (helyi önkormányzat,
fuvarozó vállalat stb.) jelenti azt és
bevonásukkal jegyzőkönyvben
igazolja, hogy a kár a fuvarozás
tartama alatt következett be,
c) azokra a károkra, melyeknek oka a
szükséges csomagolás hiánya vagy
hiányossága – és a helytelen
berakodás vagy elhelyezés,
amennyiben ezt maga a biztosított
végzi (felügyeli).

6. Biztosítási összeg: a küldeménynek a
fuvarokmányban szereplő összege.
7. A fuvarozás során kárt szenvedett (saját
vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes
megsemmisülése, hiánya vagy olyan
mértékű sérülése esetén, amikor a javítása
(helyreállítása) sem műszakilag sem
gazdaságilag nem indokolt, a biztosító a
biztosításra feladott vagyonértéket téríti
meg, amely azonban nem haladhatja meg a
károsodott vagyontárgynak a pótlási
értékét.
8. A vagyontárgyak javítással, pótlással
helyreállítható kárainál az érvényben lévő
árképzési-, anyag- és munkanormák
alapján számított, az eredeti állapot
visszaállítására fordított teljes javítási
költség kerül megtérítésre, a károsodott
vagyontárgy(ak) biztosításra feladott
értékének erejéig.

3. Ezen kiegészítő biztosítás csak az
alapbiztosításban már biztosított vagy
biztosításra kerülő vagyontárgyakra
terjeszthető ki.

9. Az itt nem érintett kérdésekben az
alapbiztosítás feltételeiben foglaltak a
mérvadók.
Allianz Hungária Biztosító Rt.

4. A biztosítási fedezet az adatközlőben
meghatározott feladási helytől a
rendeltetési helyig folytatott fuvarozás
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