V 702 záradék
a gépek, berendezések összevont vagyonbiztosításához

A mezõgazdasági vontatók és
az önjáró vagy vontatott munkagépek lopásfedezete

2. A biztosított vagyontárgyak
A jelen záradék a biztosított jármû vagy munkagép szériakivitelû alaptípusára, annak ugyanilyen kivitelû alkatrészeire és
tartozékaira; továbbá a jármû vagy a munkagép rendeltetésszerû használatához kötelezõen elõírt, valamint a személy- és
vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira terjed ki; alkatrészek,
tartozékok esetében feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor azok – rendeltetésüknek megfelelõen – a jármûbe
beszerelve, azon rögzítve vagy abban elzárva voltak.
3. A biztosítási események
Biztosítási eseménynek minõsül a biztosított jármû vagy
munkagép, alkatrész vagy tartozék (l. a 2. pontot) ellopása,
elrablása; a jármû vagy a munkagép önkényes elvétele (az
alább említett kivételekkel); valamint annak e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése
(a továbbiakban: lopáskár).
A biztosítási szolgáltatásokat illetõen lopáskárnak minõsül, ha
az elkövetõ
• a megfelelõen lezárt jármûbe vagy munkagépbe, illetõleg
a tárolására szolgáló, megfelelõen (de legalább biztonsági
zárral) lezárt helyiségbe jogtalanul behatolva a jármûvet
vagy a munkagépet ellopta, vagy jogtalan használat céljából – a rábízott jármû vagy munkagép jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – önkényesen elvette; illetõleg azt
elrabolta, és az nem került meg, vagy olyan állapotban
került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes
lopáskár);

• a teljes jármû vagy munkagép eltulajdonítása nélkül annak
biztosított alkatrészeit, tartozékait (l. a 2. pontot) ellopta
(lelopta), továbbá a jogtalan behatolással vagy annak lopási
szándékra utaló kísérletével okozott kárt a megfelelõen
lezárt jármûben vagy munkagépben, annak alkatrészeiben
vagy tartozékaiban (részleges lopáskár).
Nem tekinthetõ megfelelõen lezártnak a jármû vagy a munkagép, ha
• bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortérfedél) nyitott, le-, ill. kiszerelt volta megkönnyíti vagy
lehetõvé teszi a jármûbe vagy a munkagépbe történõ
jogtalan behatolást,
• bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármû vagy a munkagép kulcsainak
használata nélkül is mûködtethetõ,
• a gyárilag beépített vagy utólag felszerelt és az ajánlaton
(adatközlõn) rögzített kiegészítõ vagyonvédelmi berendezés (pl. indításgátló) a lopáskár idõpontjában nem volt
üzemképes, vagy nem volt bekapcsolva (a jármû vagy
munkagép védelemre kész állapotba helyezve).
Jelen záradék alkalmazásában rablás: a jármû vagy munkagép jogtalan eltulajdonítása, az annak megszerzése céljából
személy ellen irányuló erõszak élet vagy testi épség elleni
közvetlen fenyegetés alkalmazásával, illetõleg a jármû vagy
munkagép vezetõjének a jármû vagy munkagép elvétele
céljából öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba
helyezésével.
4. A biztosítással nem fedezett káresemények, illetõleg
károsodások
A biztosítási fedezet nem terjed ki:
a) a jármûnek vagy a munkagépnek attól elkülönítve
tartott bármely alkatrészére, tartozékára, pót-, vagy
tartalék alkatrészére;
b) a jármûnek vagy a munkagépnek – a rendeltetésszerû
használathoz jogszabályban kötelezõen elõírtak
kivételével – az olyan alkatrészeit, tartozékait ért
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1. A jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban,
hogy bár a szerzõdési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul
érvényben vannak, a szerzõdési feltételek 4.2.4. c) pontjával
ellentétben a biztosító – különdíj megfizetése ellenében –
megtéríti a biztosított mezõgazdasági vontatókban (a továbbiakban: jármû) és az önjáró vagy vontatott munkagépekben
(a továbbiakban: munkagép), azok alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopáskárt is az alábbiakban meghatározott
módon és esetekben.

5. A biztosított kármegelõzési, kárenyhítési kötelezettsége
A kármegelõzési kötelezettség körében a szerzõdõ
(biztosított) kötelezettsége az alábbiakra is kiterjed:
• mindazon zárakat (a gyújtáskapcsolót és a jármû vagy
a munkagép tárolására szolgáló helyiség zárait is ideértve)
haladéktalanul kicseréltetni, illetõleg megjavíttatni, amelyek

kulcsához illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek
kísérlete, vagy rongálás útján hozzájutottak, illetõleg az
említett zárak bármilyen egyéb okból (pl. kopás miatt) az
eredeti kulcsok nélkül is mûködtethetõvé váltak;
• az ajánlaton vagy adatközlõn megjelölt, vagyonvédelmet
szolgáló berendezést mindig üzemképes állapotban tartani;
• a sérült szélvédõt vagy ablakot kicseréltetni, ha azok
sérülése folytán a jármû vagy a munkagép jogtalan
behatolás ellen nem megfelelõen védetté válik.
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lopáskárra, amelyeket le-, illetõleg kiszerelt állapotban
vagy tartalékként, a jármûben vagy a munkagépben
tároltak a káresemény idõpontjában.

