EGYEDI ZÁRADÉKOK
EGYEDI ZÁRADÉK: GÉPTÖRÉS ÉS GÉPBALESET

Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és
záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett a biztosító kockázatviselése kiterjed a
műszaki és egyéb gépekben, berendezésekben, felszerelésekben géptörés és gépbaleset
következtében keletkezett károkra.
Jelen záradék alapján
Géptörés:
A gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan előre nem látható formában
fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét
eredményezi.
Gépbaleset:
A gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt bekövetkező
fizikai károsodása, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét
eredményezi.
•
•

A géptörés és gépbaleset biztosítás kiterjed a biztosított telephelyen lévő:
az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek, vagy állnak,
avítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy mozgatás alatt álló
gépekre.
Géptörés (gépbaleset) biztosítási káreseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka:
-anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
-rázkódás (rezonancia), alkatrészek kilazulása,
-hibás beállítás, vagy szabályozás,
-rossz elhelyezés, telepítés,
-olajozás, kenés kimaradása,
-túlterhelés,
-túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések),
-túlpörgés (centrifugális erő hatása),
-rövidzárlat, szigetelési hiba,
-mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
-leesés, lökés, ütközés,
-idegen tárgy(ak) akadályozása,
-a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai
tévedése,
-a biztosított más alkalmazottja vagy harmadik személy szerződésen kívüli
károkozása.

•

Jelen záradék szempontjából biztosítottnak minősülő vagyontárgyak a biztosított
gazdálkodó szervezetnek a szerződésben feltüntetett
saját tárgyi eszközei közül a:
-gépek,
-gépi berendezések,
-műszerek,
-szállító- és hírközlő berendezések,
-igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek (a továbbiakban
gépek, berendezések),

•

-járművek közül a munkagépként működő rendszámos járművek és a
munkagépek.
bérelt, kölcsönvett, leasing szerződéssel bérbevett, kipróbálásra átvett gépek, gépi
berendezések és műszerek, szállító- és hírközlő berendezések, igazgatási és egyéb
felszerelések közül a
-gépek.
A fenti vagyontárgyak közül nem minősülnek biztosítottnak a:
-a számítógépek,
-légi járművek, személy- és teherszállító járművek,
-műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt a termelésből
(üzemeltetésből) kivont gépi állóeszközök.
Nem terjed ki a biztosítás azokra a káreseményekre, amelyek a biztosított vagyontárgy
- próbaüzeme,
- szándékos túlterhelése,
- biztonsági határt meghaladó üzemi próbája,
- telephelyen kívüli szállítása
során keletkeztek.
Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:
-a gépjármű-biztosítások alapján téríthető káresemény,
-az összevont vagyonbiztosítás alapján téríthető káresemény,
-a gép, gépalkatrész természetes elhasználódása,
-a gép lassú, fokozatos állagromlása korrózió, kopás, felületek karcolódása,
vízkövesedés, szennyeződés),
- lassan végbemenő
deformálódás,
hasadás,
törés,
repedés,
réteges hasadás,
-hibás csőcsatlakozás, tömítések javítása, öntési hiba, kivéve ha géptörés-kárt
idéznek elő más gépszerkezetekben, alkatrészekben
-radioaktív szennyeződés.
A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek
-épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, szerszámokban,
gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá
pótalkatrészekben, tartozékokban, ha az alapgép semmisült meg;
-a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélődő alkatrészekben, a nem fémből
készült alkatrészekben, porlasztókban, tűzálló burkolatokban, védőrácsozatban,
fogaskerékben, meghajtószíjakban, meghajtó láncokban, szállítószalagok
hevederjében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelek- és
tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és szitákban, csomagolóanyagokban
keletkeztek.
-oka, a biztosított előtt a biztosítási szerződés megkötésekor ismert volt, és
nem hozta a biztosító tudomására;
-a géptörés miatt üzemszünetből eredő veszteségek, kötbérek, bírságok;
-következményi károk.
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