7. Kiegészítő biztosítás
a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez

A kockázatviselés kiterjesztése a helyszíni szerelés és próbaüzem tartamára
1. A biztosítási szerződés ezen kiegészítő
biztosítással történő kiegészítése esetén a
biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított vagyontárgyaknak a kockázatviselés
helyszínén történő összeszerelésének és
max. 30 napos próbaüzemének tartamára,
amely időszak együttesen sem haladhatja
meg a 12 hónapot.
2. A kiegészítő biztosítás alapján az 1. pontban rögzített tartamidő alatt az alapbiztosítás feltételeiben vállalt káresemények bekövetkezéséből keletkező károkat téríti
meg a biztosító.
3. A biztosítási összeg:
a) a vagyontárgy megvalósításának előirányzott költségráfordítása,
b) a szerelési tevékenységhez szükséges
gépek és egyéb eszközök esetében –
amelyek az adatközlő lapon vannak
részletezve – által megjelölt összeg.
4. Nem terjed ki a biztosító kártérítési fedezete az alapfeltételekben ismertetett
eseteken túlmenően:
a) az építési-szerelési munka késedelméből a beruházás
üzembehelyezésének elmaradásából
származó károkra,
b) a próbaüzem termelési folyamatának
leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként (termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett
bér, kötbér, kamat- vagy egyéb veszteségként) jelentkező veszteségre,
c) a bírság vagy egyéb büntető jellegű
költségekre – különösen azokra nem,
amelyek a szállítási, kivitelezési, közbenső szolgáltatási határidők be nem
tartásából, a szerződések megszegéséből vagy egyéb kötelezettségek (esztétikai megjelenítés, minőség- és telje1/2

sítmény követelmény stb.) nem teljesítéséből származnak; még akkor
sem, ha azok egyébként térítésköteles
kárra vezethetők vissza,
d) a szerkezeti anyagok helytelen megválasztásából, anyag- vagy öntvényhibából, nem megfelelő megmunkálásból származó károkra; ez a korlátozás azonban kizárólag a közvetlenül
érintett részekre (alkotóelemekre)
vonatkozik és nem terjed ki a tökéletesen kivitelezett részek olyan káraira, amelyek a hibás részek miatt keletkeztek,
e) az üveg-, fém- vagy műanyag felületek, karcolás vagy más, esztétikai jellegű sérüléseiből származó károkra,
f) az építési-szerelési anyagok, szerszámok, készletek és minden e fogalomkörbe tartozó egyéb anyag elveszési
kárára, továbbá ezek leltározása vagy
ellenőrzése alkalmával megállapított
törésekre és hiányokra,
g) a kézi szerszámokban vagy megmunkáló gépekben előálló törési, kopási,
lopási és elveszési károkra,
h) a nyilvántartások, számlák, elszámolások, készpénz, bélyeg- vagy értékcikkek, értékpapírok, csekkek, művészeti tárgyak, valamint a használatra
kiadott tervek (rajzok és egyéb dokumentáció jellegű iratok) elvesztéséből, eltulajdonításából vagy rongálásából származó károkra,
i) az üzemi balesetből vagy foglalkozási
ártalomból származóan a biztosítottal
szemben támasztott igényekre,
j) az építési-szerelési munka teljes vagy
részleges megszakítása, illetve szüneteltetése alatt vagy miatt bekövetkezett káreseményekre és károkra; ki
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véve, ha ezzel ellentétes – a munkaszüneteltetés idejére is vonatkozó –
írásbeli megállapodás jött létre a biztosító és a biztosított között,
k) a használt gépek, berendezések, illetve a másodkézből származó tételek
felszerelése utáni kipróbálásból eredő
eseményekre és károkra,
l) azokra az építési és/vagy szerelési, illetve technológiai módosításokra, kiegészítésekre és/vagy fejlesztésekre,
amelyek a létesítmény, a berendezés
vagy a szerkezet tervezett
teherviselőképességét, szilárdsági
vagy üzemi tulajdonságait a felelős
tervező, a gyártó, illetve a konstrukciókért felelős szervezet hozzájárulása vagy tudomása nélkül megváltoztatják, jelentősen befolyásolják és a
káresemény bizonyíthatóan emiatt
következett be.
5. A 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 kártérítése nem haladhatja meg a
károsodott vagyontárgynak az adatközlőben szereplő értékét.
Ha a biztosított vagyontárgyak adatközlőben meghatározott értéke legalább 10%-kal
alacsonyabb a káridőponti utánpótlási értéknél, a biztosító a teljes kárt csak olyan
arányban téríti meg, ahogyan a biztosított
érték aránylik az utánpótlási értékhez.
6. 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) adatközlőn meghatározott értékének erejéig.
7. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben foglaltak az irányadók.
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