8. Kiegészítő biztosítás
számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez

Belföldön szállított munkaeszközök biztosítása
1. A biztosítási szerződés ezen kiegészítő biztosítással történő kiegészítése esetén a biztosító megtéríti a biztosított részére a sajátés idegen tulajdonú munkaeszközeiben,
Magyarország területén járművel, valamint
gyalogosan történő szállítása során bekövetkező károkat az alábbiak szerint:

4. A biztosítási fedezet a kockázatviselés tartamán belül valamennyi szállításra érvényes. A biztosító kockázatviselése akkor
kezdődik, amikor a munkaeszközt a telephelyen kívüli külső munkavégzés céljából
kiviszik és tart annak oda-, visszaérkezéséig.
5. A biztosítás nem nyújt fedezetet azokra
a károkra, amelyeknél a kár rendezése
más (kötelező, vagy önkéntes) felelősségbiztosítás keretében történik.

2. A jelen kiegészítő biztosítással kiterjesztett
biztosítás a biztosított munkavállalója által
telephelyen kívüli, külső – de belföldi –
munkavégzés céljából használt, biztosított
munkaeszközökben (műszerek, mikroszámítógépek, készülékek, alkatrészek, szerszámok, adathordozók stb.)
a) a szállító járművet ért közlekedési baleset,
b) a biztosított munkavállalóját ért közlekedési baleset,
c) lezárt szállítójármű feltörése, ellopása
vagy önkényes elvétele, amennyiben az
a kár napján 06 óra és 23 óra között következik be,
d) rablás, kifosztás valamint
e)
• tűz,
• robbanás,
• árvíz,
• villámcsapás
• a Mercalli-Sieberg táblázat alapján
legalább 5-ös fokozatúnak jelzett
földrengés,
• min. 15m/sec. sebességű szél szívó-,
nyomóereje
miatt keletkező károkra nyújt fedezetet.

8. A szállított munkaeszközök minden egyes
szállítás vonatkozásában az adatközlőn
rögzített összegig biztosítottak.

3. Jelen szerződésben munkaeszköz alatt –
számlahelytől, nyilvántartástól függetlenül
– azokat az eszközöket kell érteni, amelyeket a biztosított valamilyen folyamatos
vagy időszakos munkavégzés céljából
munkavállalója részére felelősséggel átad.

9. 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
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6. Önrészesedés: minden egyes káreseményből 5 000 Ft-ot a biztosított maga
visel, amely összeggel minden elismert
kárigényt csökkent a biztosító.
7. A biztosító megtéríti a kárt, de fenntartja
visszakövetelési jogát a biztosított munkavállalójával szemben, ha bizonyított, hogy
a munkaeszköz-kár a munkavállaló
a) szándékos és jogellenes magatartásával
összefüggésben,
b) 2,5‰-ot meghaladó súlyosan ittas állapotával közvetlen okozati összefüggésben,
c) érvényes gépjárművezetői engedély
nélküli gépjárművezetéssel okozati öszszefüggésben,
d) nem a biztosított által kiadott munkafeladat-végzés céljából történő szállítás,
munkavégzés, tárolás közben keletkezett.
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téríti meg, amely azonban nem lépheti túl a
biztosítási összeget.
10. 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) újrabeszerzési értékéig, illetve a
biztosítási összeg erejéig.

11. A biztosító megtéríti továbbá – az alapbiztosítási feltételek 30. pontjában felsorolt – a káreseményekkel kapcsolatos
költségtérítéseket is.
12. A kártérítési összeget a biztosító a maradványok értékével csökkenti.
13. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók.
Allianz Hungária Biztosító Rt.
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