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Gépek, berendezések
összevont vagyonbiztosításának
szerzõdési feltételei

A jelen biztosítási szerzõdési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító
Rt.-nek – Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52. – (a továbbiakban: biztosító) a jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerzõdéseire alkalmazni kell.

kozóan halasztásban állapodnak meg, vagy a biztosító a díj
iránti igényét bírósági úton érvényesíti.
1.4.2. Ha a felek a szerzõdésben a biztosítási szerzõdés
hatálybalépését illetõen az 1.4.1. pontban meghatározottnál
késõbbi idõpontban állapodnak meg, a biztosító kockázatviselése legkorábban ebben az idõpontban kezdõdik.

1. Általános rendelkezések
1.1. A biztosítás tárgya
A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal
kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte
esetén a jelen szerzõdési feltételek szerinti biztosítási szolgáltatást teljesíti.

1.5. A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és
a biztosítási idõszak
1.5.1. A biztosítási szerzõdés határozott idõtartamra, de
legfeljebb 5 évre jöhet létre.
1.5.2. A biztosítási tartamot a felek a szerzõdésben rögzítik.

1.2. A biztosított/szerzõdõ

1.2.2. A szerzõdõ köteles a biztosítási díj megfizetésére, valamint jogosult és köteles a biztosítási szerzõdéssel összefüggõ
jognyilatkozatok megtételére. A közlési és változásbejelentési
kötelezettség a szerzõdõt és a biztosítottat egyaránt terheli.
A biztosító jognyilatkozatait minden esetben a szerzõdõhöz
intézi.

1.5.4. A biztosító kockázatviselése a biztosítási tartam alatt
bekövetkezett károkra terjed ki.
1.6. A biztosítás területi hatálya
A biztosítási fedezet a Magyarországon bekövetkezett káreseményekre terjed ki.

1.3. A biztosítási szerzõdés létrejötte

2. A biztosított vagyontárgyak és költségek

1.3.1. A biztosítási szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával
jön létre.

2.1. A biztosított vagyontárgyak
A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgyak a szerzõdõ
által meghatározott és a szerzõdésben biztosítási összeggel
megjelölt
a) gépek, berendezések,
b) mezõgazdasági vontatók és önjáró vagy vontatott munkagépek,
c) különleges felépítményû gépjármûvek a munkavégzésbõl
eredõ károk tekintetében.

1.3.2. A szerzõdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra
tizenöt napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzõdés visszamenõ hatállyal jön létre attól az idõponttól, amikor
az ajánlatot a biztosító vagy képviselõje részére átadták.
1.4. A biztosítási szerzõdés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete
1.4.1. A biztosítási szerzõdés – létrejötte esetén – egyéb
megállapodás hiányában az azt követõ napon lép hatályba,
amikor a szerzõdõ az elsõ díjat a biztosító számlájára befizeti,
illetve amikor a szerzõdõ felek a díj megfizetésére vonat-

2.2. A biztosított költségek
A jelen feltételek alapján biztosított költségek a biztosítási
események folytán a biztosított vagyontárgyak káraival összefüggésben indokoltan felmerülõ alábbi költségek:
a) mentési, oltási költségek,
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1.2.1. A jelen biztosítási szerzõdés keretében
a) biztosított az, akinek a biztosított vagyontárgy megóvásához érdeke fûzõdik.
b) szerzõdõ az, aki a biztosítási szerzõdést – mint a biztosított
vagyontárgy megóvásában érdekelt – megköti, vagy aki
a szerzõdést az érdekelt javára köti meg.

1.5.3. Több évre szóló szerzõdés esetén a biztosítási idõszak
egy év, a biztosítási évforduló – ettõl eltérõ megállapodás
hiányában – azon hónap elsõ napja, amely számánál fogva
megegyezik a kockázatviselés kezdetének hónapjával.
A biztosítási évfordulót a biztosítási szerzõdés (ajánlat, adatközlõ) tartalmazza.

3. A biztosítási esemény
A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított
vagyontárgyaknak elõre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerûen bekövetkezett minden olyan károsodása
(dologi kár), amely a vagyontárgy rendeltetésszerû használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy
javítását, helyreállítását, illetõleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban
a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
Nem minõsül biztosítási eseménynek, ha a helyreállítás vagy
pótlás kizárólag meghibásodás, mûködési zavar, mûködésképtelenség miatt válik szükségessé.
Több, azonos okból bekövetkezett, idõben összefüggõ és
egymással ok-okozati összefüggésben álló káresemény egy
biztosítási eseménynek minõsül.

4. Kizárások, szolgáltatáskorlátozások
4.1. A biztosítási fedezetbõl kizárt vagyontárgyak
A jelen biztosítás nem nyújt fedezetet
a) számítógépekre és elektronikus berendezésekre,
b) építési vagy szerelési tevékenységgel együtt járó
beruházás tárgyát képezõ vagyontárgyakra,
c) forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezõ
személy- és teherszállító közúti gépjármûvekre,
d) vízi jármûvekre és légi jármûvekre,
e) szerszámokra (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezõszerszámokra), gyártóeszközökre, öntõformákra,
öntõmintákra és öntõüstökre,
f) sûrûn cserélendõ alkatrészekre, porlasztófúvókákra,
sajtolóformákra (formázófelületekre), védõrácsokra, hõés tûzálló falazatokra, burkolatokra, fogaskerekekre,
meghajtószíjakra, meghajtóláncokra, szállítószalagok
hevederére és gördülõ elemeire, gumiabroncsokra,
összekötõ kábelekre, nem fémbõl készült alkatrészekre,
tömlõkre, tömítésekre, szûrõkre, szitákra és csomagolóanyagokra,
g) elektromos, elektronikus egységek részét képezõ
elektron- és elektronsugárcsövekre, lámpákra.

4.2 A biztosítási fedezetbõl kizárt károk
4.2.1 Nem biztosítási esemény, ha a kár oka
a) háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül
attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem),
polgárháború,
b) a tulajdonjog hatósági korlátozása közérdekbõl állandó
vagy ideiglenes jelleggel,
c) lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, katonai vagy népfelkelés, ellenforradalom, forradalom, továbbá bármilyen olyan esemény vagy ok,
amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szükségállapotot hirdettek ki,
d) terrorcselekmény
(A jelen kizárás szempontjából terrorcselekményen
olyan cselekményt értünk, amely esetében politikai,
vallási, ideológiai vagy hasonló célok érdekében
bármely személlyel vagy csoporttal szemben erõt,
erõszakot és/vagy fenyegetést alkalmaznak, beleértve
a bármely kormány befolyásolására irányuló szándékot
és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének
megfélemlítését, akár egyénileg, akár szervezet(ek)
vagy kormány(ok) nevében követik el.)
e) nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugárzás vagy
radioaktív szennyezés, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerzõdés szerint biztosítási eseménynek minõsülõ események okozták-e,
vagy sem,
f) mûhold és ûrjármû lezuhanása, becsapódása,
g) vandalizmus, illetõleg vandál cselekmény.
4.2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra,
amelyek
a) kopás, normális elhasználódás és állagromlás,
korrózió, oxidáció vagy lerakódás, használaton kívüli
állás, illetõleg a normális légköri viszonyok hatására
keletkeztek,
b) a biztosított vagyontárgynak a biztosítás megkötésekor
már meglevõ, a biztosított által ismert hiányosságából
erednek,
c) szabadban tárolt vagyontárgyakban esõ, havas/ónos
esõ, hódara, hó, jégesõ, homok, por, illetve fagyhatás,
napsütés hatására keletkeztek,
d) a biztosított vagyontárgy szállítása (ideértve a fel-, leés átrakodást is), átrakása, össze- és szétszerelése,
próbanyomása, próbaterhelése, illetõleg próbaüzeme
alatt vagy által következnek be,
e) a gép károsodás elleni védelmét szolgáló biztonsági
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b) bontási, romeltakarítási és maradványeltávolítási költségek, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és
megsemmisítési költségeinek kivételével,
c) a biztosított vagyontárgy helyreállítása kapcsán felmerülõ
szakértõi díjak, illetõleg az ezzel kapcsolatos költségek.

4.2.3. A biztosítási fedezet nem terjed ki a következményi
és/vagy közvetett károkra, így különösen
a) a termelési folyamat félbeszakadásából, szünetelésébõl, a teljesítés késedelmébõl, illetõleg elmaradásából
származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti veszteségként felmerült károkra,
b) a kedvezmények elvesztésébõl vagy piacvesztésbõl
adódó károkra,
c) az éjszakára, munkaszüneti napra, pihenõnapra soron
kívül elrendelt munka, valamint a rendkívüli munkavégzés miatti munka bérköltségére, illetõleg az
expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltségre,

d) a kötbérre, és egyéb, a szerzõdéses kötelezettségek
nem vagy késedelmes teljesítésébõl eredõ, a 4.2.3. a)
pontban nem említett károkra, továbbá a bírságra és
egyéb büntetõ jellegû költségekre,
e) a jótállás (garancia) és szavatosság elvesztésébõl eredõ
károkra,
f) a károsodott biztosított vagyontárgy használhatatlanságából eredõ olyan többletköltségekre, amelyek
a károsodott vagyontárgy helyreállításáig, vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítõ gép, berendezés,
vagy jármû igénybevételéhez szükségesek.
4.2.4. A biztosítási fedezet nem terjed ki továbbá
a) azokra a károkra, amelyekért a szerzõdõ vagy a biztosított mint a biztosított vagyontárgy tulajdonosa,
bérlõje, üzembentartója, használója e minõségében
kártérítési felelõsséggel tartozik,
b) a jótállás (garancia) és szavatosság körében megtérülõ
károkra,
c) a lopásból – beleértve a betöréses lopást is –, jogtalan
használat céljából történõ önkényes elvételbõl vagy
rablásból eredõ károkra.

5. A biztosítási összeg
5.1. A biztosított vagyontárgyak, továbbá a biztosított költségek biztosítási összegét a szerzõdõ határozza meg biztosítási
idõszakonként az 5.3. és az 5.4. pontban foglaltak alapján, és
azt a biztosítási szerzõdés (ajánlat, adatközlõ) tartalmazza.
A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának felsõ határa.
5.2. A biztosítási összegek egymástól függetlenek, és nem
csoportosíthatók át.
5.3. A biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét
a) az új értékhez viszonyított 40%-os mértékû technikai
avultságot el nem érõ vagyontárgyak esetén – a felek
megállapodása szerint – az új érték vagy a valóságos
érték,
b) az új értékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó
mértékû technikai avultságú vagyontárgyak esetén
a valóságos érték
alapján kell megállapítani.
Új érték: a mûszaki jellemzõiben, kapacitásában, gazdasági
mutatóiban azonos vagy egyenértékû új vagyontárgy beszerzési vagy elõállítási értéke (utánpótlási érték), amely a vételáron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, a telepítés, a ter4/10
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berendezésben, a gép mûködésével összefüggésben
keletkeztek,
f) a biztosított vagyontárgyak bármilyen belsõ erõhatás
miatti meghibásodásából, mûködési zavarából vagy
mûködésképtelenségébõl – így különösen elektromos
vagy mechanikai meghibásodásból, törésbõl vagy
üzemzavarból, hûtõ- vagy egyéb folyadékok megfagyásából, nem megfelelõ kenésbõl, az olaj vagy a hûtõfolyadék hiányából, kimaradásából – erednek, kivéve
az ilyen okokból bekövetkezett tûz- és robbanáskárokat,
g) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt
adatállományban, információkban keletkeztek,
h) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeibõl,
tartályaiból, csõvezeték-hálózataiból, szerelvényeibõl,
a konténerekbõl, kohókból, kemencékbõl, üstökbõl)
kiömlõ, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek)
miatti veszteségként keletkeztek,
i) a károsodott vagyontárgyak esztétikai sérülése miatti,
a további rendeltetésszerû használatot nem befolyásoló értékcsökkenésként jelentkeztek,
j) a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben, vagy nem
mentett árterületen, vagy olyan területen elhelyezett
biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények következtében elõre látható, azaz statisztikai átlagban tízévenként
legalább egyszer ilyen áradás bekövetkezik,
k) a rendeltetésüknél fogva tûznek kitett
vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelõ- és
egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetésszerû
használattal összefüggésben tûzkárként keletkeztek,
l) a nyomás alatti tartályokban, vagy lendítõkerekekben
szétszakadás vagy repedés, törés miatt keletkeztek,
m)a jelen biztosítással fedezetbe vont különleges felépítményû gépjármûvekben nem a munkavégzésbõl
eredõen keletkeztek.

vezés, a szakértés, az összeszerelés, a próbaüzem költségeit,
a licencia és a know-how díját, valamint az egyéb aktiválható
költségeket is magában foglalja árengedmény nélkül.
Valóságos érték: a technikai avulás mértékével csökkentett
új érték.
A technikai avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása a jelen feltételek szerint a következõ fõbb szempontok
alapján történik: a biztosított vagyontárgy kora, mûszaki állapota, üzemelési idõ, folyamatos vagy idõszakos használat,
üzemelési körülmények, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetõsége.
5.4. A biztosított költségek biztosítási összege a biztosítási év
folyamán bekövetkezõ biztosítási eseményekkel összefüggésben felmerülõ, a 2.2. pontban felsorolt költségeknek – a szerzõdõ által (pl. becsléssel) meghatározott – összevont biztosítási összege.
5.5. A biztosítási összegeknek a vagyontárgyak értékének
változása miatti módosítása a biztosított/szerzõdõ kötelezettsége. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával jár együtt.
5.6. A vagyontárgyak biztosítási összege nem haladhatja meg
• a vagyontárgy helyreállításának, illetõleg az új állapotban
való beszerzésének költségét, vagy
• a vagyontárgy valóságos értékét, ha a szerzõdõ a biztosítási összeget a valóságos érték alapján határozta meg.

6.2. A biztosítási díj fizetése
6.2.1. Ha a felek ettõl eltérõen nem állapodnak meg, a biztosítás elsõ díja a szerzõdés létrejöttekor, a további biztosítási
idõszakokra vonatkozó díj pedig a biztosítási évforduló
napján esedékes.
6.2.2. A biztosítási díjat biztosítási idõszakonként egy
összegben, elõre kell megfizetni, ha a felek a díjfizetésrõl
másként nem állapodnak meg.
Az egy évnél rövidebb idõtartamú biztosítás egyszeri díjfizetésû. Az egyszeri díjat a szerzõdés létrejöttekor kell
megfizetni.
6.2.3. A szerzõdõ felek az elsõ díj halasztott fizetésében is
megállapodhatnak.
6.2.4. Ha a felek részletfizetésben állapodnak meg, a díjrészletek a szerzõdésben (ajánlatban) megjelölt
idõpontokban esedékesek.
6.2.5. A díj meg nem fizetésének következménye a szerzõdés
14.6. pont szerinti megszûnése.

7. A biztosított és a szerzõdõ közlési és
változásbejelentési kötelezettsége
7.1. A közlési kötelezettség

6.1. A biztosítási díj megállapítása
6.1.1. A biztosítási díj megállapításának alapja a biztosított
vagyontárgyaknak és a biztosított költségeknek az 5. pont
szerint meghatározott, és az adott biztosítási idõszakra
vonatkozó biztosítási összege.
6.1.2. A biztosító a díjat a biztosított vagyontárgyakra és költségekre meghatározott biztosítási összegektõl (díjalapoktól)
függõen, biztosítási idõszakonként a vállalt kockázat függvényében határozza meg. A biztosítási díj a díjalapok és a kockázatra jellemzõ díjtételek szorzata.
A biztosított az adatközlõ visszaküldésével évente, a szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles a biztosítóval
közölni a következõ biztosítási évre vonatkozó biztosítási
összegeket.

7.1.1. A biztosítottnak és a szerzõdõnek a szerzõdés megkötésekor minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából
lényeges körülményt közölnie kell a biztosítóval, amelyet
ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásos kérdéseire
adott, a valóságnak megfelelõ válaszokkal a biztosított/szerzõdõ eleget tesz közlési kötelezettségének.
7.1.2. A biztosított/szerzõdõ köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a biztosító kockázatvállalása szempontjából
jelentõs okiratokat, dokumentációkat, szerzõdéseket és
hatósági határozatokat.
7.2. A változásbejelentési kötelezettség
7.2.1. A biztosított/szerzõdõ köteles a biztosítónak haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül írásban bejelenteni minden olyan lényeges változást, amely kihat a biztosító
kockázatviselésére.
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6. A biztosítási díj

7.2.2. A felek az alábbi körülményeket tekintik lényegesnek:
a) a biztosított vagyontárgy tulajdonosának, bérlõjének vagy
üzembentartójának megváltozása,
b) a biztosított vagyontárgy bérbeadása,
c) a biztosított elleni csõdeljárás, felszámolási eljárás,
valamint a biztosított jogutód nélküli megszûnését célzó
végelszámolási eljárás megindítása,
d) a biztosított jogállásában, társasági formájában bekövetkezett változás,
e) a biztosított vagyontárgyat terhelõ zálogjog alapítása,
f) az üzemeltetés helyének és körülményeinek megváltozása,
g) a biztosított vagyontárgy állapotában, mûszaki jellemzõiben, mutatóiban, felszereltségében bekövetkezett változás,
h) a biztosított vagyontárgyat érintõ technológiai változás,
i) a biztosított vagyontárggyal folytatott tevékenységben
történt változás,
j) a kármegelõzés, kárelhárítás rendszerében bekövetkezõ
módosulások.

Ha a biztosító a fenti jogával nem él, a szerzõdés az eredeti
tartalommal hatályban marad.

7.2.3. A közlési és változásbejelentési kötelezettség a szerzõdõt és a biztosítottat egyaránt terheli.

8.2. A kártérítés szabályai

7.3. A közlési és változásbejelentési kötelezettség
elmulasztásának következményei
7.3.1. A közlési, illetve változásbejelentési kötelezettség
megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be,
kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a biztosító a szerzõdéskötéskor
ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
7.3.2. Ha a biztosító csak a szerzõdéskötés után szerez tudomást a szerzõdést érintõ lényeges körülményekrõl, továbbá
ha a szerzõdésben meghatározott lényeges körülmények
változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot
tehet a szerzõdés módosítására, illetõleg – ha a kockázatot
szabályzata értelmében nem vállalhatja – a szerzõdést
harminc napra írásban felmondhatja.
Ha a biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy
arra tizenöt napon belül nem válaszol, a szerzõdés a módosító javaslat közlésétõl számított harmincadik napon megszûnik. Erre a következményre a biztosítottat a módosító javaslat
megtételekor figyelmeztetni kell.

8.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító –
a szerzõdés 4. pontjában felsorolt kizárások és szolgáltatáskorlátozások figyelembevételével – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett károkat, továbbá azokat a biztosított
költségeket, amelyek a vagyontárgyak biztosítási eseménynek
minõsülõ károsodásával összefüggésben merültek fel.
A biztosító a károkat a biztosítási idõszakra vonatkozóan az
adatközlõn vagyontárgyanként, továbbá a költségekre összevontan meghatározott összeghatárig (biztosítási összeg), az
önrészesedéssel csökkentve, forintban téríti meg a biztosított
részére a kártérítésnek a 8.2.-8.3. pontban meghatározott
szabályai szerint.

8.2.1. A biztosító az új értéken biztosított vagyontárgyakban
keletkezett
• teljes (totál) károkat a káridõponti új értéken;
• részleges károkat a helyreállítási költségen a vagyontárgy
káridõponti új értékéig
téríti meg.
8.2.2. A valóságos értéken biztosított vagyontárgyak károsodása esetén, illetõleg ha az új értéken biztosított vagyontárgy technikai avultsága a káresemény idõpontjában eléri az
új értékhez viszonyított 40%-os mértéket, vagy ezt meghaladja, a biztosító a
• teljes károkat a káridõponti valóságos értéken;
• részleges károkat a helyreállítási költségen (az értékemelkedés levonásával a vagyontárgy káridõponti valóságos
értékéig)
téríti meg.
Az új érték, a valóságos érték és a technikai avulás fogalmát
az 5.3. pont tartalmazza.
8.2.3. A biztosított költségek térítése
A biztosító megtéríti a biztosítási események folytán ténylegesen felmerült, indokolt és igazolt költségeket a szerzõdésben (adatközlõben) megjelölt értékig.
8.2.4. A jelen feltételek alkalmazásában
• teljes (totál) kár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen
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7.2.4. A biztosító – elõzetes értesítést követõen – jogosult
a helyszínen ellenõrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerzõdõ által szolgáltatott adatok helyességét.

8. A biztosító szolgáltatása

megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy javítása, helyreállítása mûszakilag nem lehetséges, illetõleg
gazdaságilag indokolatlan.
Gazdaságilag indokolatlan a helyreállítás, ha gazdasági
számítással alátámasztva kimutatható, hogy a javítás várható költsége meghaladná az új értéken biztosított vagyontárgy káridõponti új értékét, illetõleg a valóságos értéken
biztosított vagyontárgy káridõponti valóságos értékét.
• részleges kár: ha a sérült vagyontárgy javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható, kivéve, ha a helyre
állítás gazdaságilag nem indokolt.
8.2.5. Nem az eredeti állapotra történõ helyreállítás vagy
pótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelõ
helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az elõzõ
pontokban foglaltak szerint.
8.2.6. Az ideiglenes javítás költségeit a biztosító csak abban
az esetben téríti meg, ha az a végleges javításnak is a részét
képezi, és nem növeli a javítási költségek végösszegét.
8.2.7. Az értékesíthetõ vagy egyéb módon hasznosítható
maradványok értékét a biztosító a kár összegébõl levonja.
8.2.8. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az
esetben téríti meg, ha a biztosítási összeg meghatározása az
általános forgalmi adó mértékének figyelembevételével
történt, és a biztosított a biztosító kérésére igazolja, hogy
általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult,
továbbá a vagyontárgyat helyreállították, illetõleg pótolták,
és ennek során az általános forgalmi adó igazoltan felmerült.
8.2.9. Alulbiztosítás
Ha a káresemény idõpontjában a biztosított vagyontárgy
biztosítási összege kisebb, mint a kárkori új érték, illetõleg
valóságos érték, akkor a biztosító a vagyontárgyban
keletkezett kárt csak olyan mértékben téríti meg, ahogy
a biztosítási összeg a kárkori új értékhez, illetõleg valóságos
értékhez aránylik (arányos kártérítés).
Az alulbiztosítás tényét a kárrendezés során a biztosító
minden vagyontárgynál külön-külön vizsgálja.

8.2.11. A biztosító nem téríti meg, illetõleg a kártérítésbõl
levonja az ugyanazon vagyontárgyat vagy annak ugyanazon
részét ért elõzõ kár(ok)ra kifizetett kártérítésnek azon részét,
amelyet még nem fordítottak a kár helyreállítására.
8.3. Önrészesedés
A biztosított minden egyes biztosítási esemény kapcsán
a megállapított kár teljes összegébõl meghatározott részt
maga visel. Az önrészesedés mértékét a biztosítási szerzõdés (ajánlat, adatközlõ) a vagyontárgyakra meghatározva tartalmazza.
Teljes kárösszegen a biztosított vagyontárgyban bekövetkezett kár összegének és a vagyontárgy biztosítási eseménynek
minõsülõ károsodásával összefüggésben felmerült biztosított
költségeknek az együttes összege értendõ.

9. A biztosított kármegelõzési és
kárenyhítési kötelezettsége
9.1. A károk megelõzése és enyhítése érdekében a biztosított
köteles megtenni minden tõle elvárható intézkedést. A biztosított mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályokat,
szabványokat és hatósági határozatokat; a telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó
szakmai elõírásokat, valamint a gyártónak a fentiekre
vonatkozó utasításait, ajánlásait.
9.2. A biztosított köteles gondoskodni az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer megfelelõ mûködésérõl és folyamatos
karbantartásáról.
9.3. A biztosított köteles a biztosítóval együttmûködni a kár
megelõzése, illetõleg enyhítése érdekében. A biztosító jogosult ellenõrizni a 9.1. pontban elõírtak betartását.
9.4. Ha a biztosító a kármegelõzésre vonatkozó szabályok
súlyos megsértését vagy a betartásuk sorozatos elmulasztását
tapasztalja, kezdeményezheti a szerzõdés módosítását.

10.1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
• a szerzõdõ vagy a biztosított,
• a velük közös háztartásban élõ hozzátartozójuk,
• a biztosított – vezetõ munkakört vagy a biztosított
7/10

HE-13922

10. A biztosító mentesülése
8.2.10. A vagyontárgyakra és a költségekre meghatározott
biztosítási összegek a folyó biztosítási idõszak alatt kifizetett
kártérítési összegekkel csökkennek, kivéve, ha a szerzõdõ az
évi díjat megfelelõen kiegészíti.

vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört
betöltõ – alkalmazottja, megbízottja, tagja,
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
Ezeket a rendelkezéseket a kármegelõzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
10.2. A jelen szerzõdési feltételek alapján súlyos gondatlanságnak különösen az alábbiak minõsülnek:
• A kár a biztosítottnak (illetve a 10.1. pontban meghatározott személyeknek) 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l
légalkoholszintet meghaladóan ittas vagy bármilyen kábító
hatású szer miatti állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett;
• A károkozás engedélyhez kötött tevékenység engedély
nélküli végzése során, és ezzel okozati összefüggésben
történt;
• A kár korábbi károsodással azonos körülmények között,
továbbá azért következett be, mert a biztosított nem tette
meg a szükséges intézkedéseket a kármegelõzés érdekében annak ellenére sem, hogy a hatóság vagy a biztosító
írásban is figyelmeztette a kár ismétlõdésének veszélyére.

nem vagy késedelmesen teljesíti, és emiatt lényeges
körülmények kideríthetetlenekké válnak.
11.4. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító
kérésére rendelkezésre kell bocsátani mindazokat az iratokat,
amelyek a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek, így különösen:
• tûz- és robbanáskár esetén a tûzvédelmi hatóság igazolását,
• vagyon elleni bûncselekmény esetén a rendõrségi feljelentést
és a nyomozás kimenetelérõl szóló határozatot (értesítést),
• ha más hatósági eljárás is volt, a hatóság által kiadott
igazolást vagy határozatot,
• a biztosító által szükségesnek tartott egyéb okmányt, mint
pl. a beszerzési számlát, az adásvételi szerzõdést, a bérleti
vagy lízingszerzõdést.
11.5. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított
– tûz esetén – haladéktalanul köteles a tûzvédelmi hatóságnak bejelentést tenni, illetõleg – ha bûncselekmény gyanúja
forog fenn – a rendõrhatóságnak feljelentést tenni, és a bejelentés vagy feljelentés másolati példányát a kárbejelentéshez
mellékelni.

11. A biztosítási esemény bejelentésének szabályai

11.2. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
• a biztosítási kötvény számát,
• a káresemény idõpontját, rövid leírását,
• a károsodott vagyontárgy megnevezését, a kárszemle helyét,
• a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült
kárösszeget),
• a kárrendezésben közremûködõ, a biztosított/szerzõdõ
által meghatalmazott személynek a kapcsolattartáshoz
szükséges adatait,
• a kárbejelentésig megtett intézkedések leírását, valamint
• minden egyéb olyan lényeges tényt és körülményt, amely
az igény jogalapjának és összegszerûségének
elbírálásához szükséges.
11.3. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított
a 11.1. és a 11.2. pontban meghatározott kötelezettségét

12. A biztosító teljesítése
12.1. A biztosító a kárbejelentés beérkezésétõl számított öt
munkanapon belül köteles megkezdeni a kárrendezést.
12.2. Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétõl számított
ötödik munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgyak helyreállításáról. A fel nem használt, illetõleg kiselejtezett alkatrészeket,
berendezéseket és az egyéb károsodott vagyontárgyakat
azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megõrizni.
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11.1. A szerzõdõ/biztosított a biztosítási eseményt – a tudomására jutását követõen – haladéktalanul, de legkésõbb két
munkanapon belül köteles írásban bejelenteni a biztosító
ezen szerzõdést kezelõ egységének, valamint köteles megadni a szükséges információkat, és lehetõvé tenni a kárbejelentés tartalmának ellenõrzését.

11.6. A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított
a vagyontárgy állapotában, a kár helyszínén, a biztosító
kárfelmérésének a megkezdéséig, de legkésõbb a kárbejelentésnek a biztosítóhoz való beérkezésétõl számított ötödik
munkanapon 24 óráig csak olyan mértékben változtathat,
amennyire ez a kárenyhítéshez szükséges.
Nem áll be a biztosító fizetési kötelezettsége, ha a megengedettnél nagyobb mértékû változtatás következtében
lehetetlenné válik számára a fizetési kötelezettség elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása.

12.4. A károk felmérése céljából végzett helyszíni vizsgálat
megállapításait a biztosító a biztosítottal/szerzõdõvel közösen készített, a károkat tételesen felsoroló jegyzõkönyvben
rögzíti.
12.5. A biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosított
idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk összegszerû
megállapítását a szerzõdõ felek csak a tulajdonos vagy megbízottja bevonásával közösen végezhetik.
12.6. A biztosított a károsodott vagyontárgy helyreállításával
kapcsolatban felmerült valamennyi költséget káreseményenként köteles nyilvántartani és elszámolni, függetlenül attól,
hogy a helyreállítás saját kivitelezésben vagy idegen kivitelezõ útján – vagy mindkét módon, vegyesen – történik.
12.7. A biztosítási szolgáltatás teljesítésének határideje
A biztosító a szolgáltatását a biztosítási esemény bekövetkezését és a kár mértékét bizonyító összes adatnak, okmánynak, dokumentációnak és hatóság által kiadott határozatnak
a kárrendezésre illetékes egységéhez történt beérkezésétõl
számított harminc napon belül forintban nyújtja a biztosított
részére.

13. A biztosító megtérítési igénye

14. A biztosítási szerzõdés megszûnése
14.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzõdés
megszûnéséig áll fenn.
14.2. A több évre kötött szerzõdést a felek minden egyes
biztosítási idõszak végére (évforduló) írásban felmondhatják.
A felmondási idõ harminc nap.
14.3. A határozott idõtartam lejártával a biztosítási szerzõdés
– és ezzel a biztosító kockázatviselése is – megszûnik.
14.4. Ha a szerzõdés hatálya alatt a biztosítottnak a vagyontárgy megóvásához fûzõdõ érdeke megszûnik, akkor
a szerzõdés, illetõleg annak megfelelõ része az érdekmúlás
hónapja utolsó napjával szintén megszûnik.
14.5. Ha a biztosítási jogviszony érdekmúlás következtében
a szerzõdés lejárta elõtt megszûnik, a biztosítót csak annak
a hónapnak az utolsó napjáig járó díj illeti meg, amely hónapban az érdekmúlás bekövetkezett, kivéve, ha az érdekmúlás
biztosítási esemény következménye. Az utóbbi esetben
a biztosítót a teljes biztosítási idõszakra (biztosítási évre)
járó díj megilleti. Egy évnél rövidebb tartamú szerzõdés
esetén a biztosítás teljes tartamára járó díj illeti meg
a biztosítót.
14.6. Megszûnik a szerzõdés a biztosítási díj (díjrészlet)
esedékességétõl számított harmincadik nap elteltével, ha
addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított
díjhalasztást sem kapott, illetõleg a biztosító a díjkövetelést
bírósági úton nem érvényesítette.

13.1. Ha a biztosító a kárt megtérítette, õt illetik meg azok
a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg a kárért felelõs
személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös háztartásban élõ hozzátartozó. A biztosító visszkeresetének
érvényesítéséhez a biztosított minden elvárható támogatást
köteles megadni.

14.7. A szerzõdés megszûnése után befizetett díj nem helyezi
újból hatályba a szerzõdést. A biztosító a szerzõdés megszûnése utáni idõtartamra vonatkozó díjat visszafizeti.

13.2. Ha a biztosító a kárt megtérítette, a biztosított köteles
a kárral kapcsolatban hozzá bármilyen jogcímen érkezett
megtérülést a kifizetett kártérítési összeg erejéig a biztosítónak nyolc napon belül befizetni, és errõl egyidejûleg írásban
tájékoztatást adni. Ha a biztosító a kárt részben térítette meg,
a biztosított ezen kötelezettsége csak akkor és csak arra az
összegre áll fenn, amely – a biztosító szolgáltatását is figyelembe véve – a tényleges kárt meghaladta.

15.1. A személyes adatok kezelése
Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható. A személyes adat
biztosítási titoknak minõsül.

15. Egyéb rendelkezések

A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesí9/10

HE-13922

12.3. A biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a károsodás bekövetkezését és annak mértékét bizonyító
hatósági vizsgálati jegyzõkönyveket, terveket, okiratokat,
számlákat, vagyonnyilvántartást, leltáríveket, költségszámításokat, szakértõi véleményeket és egyéb bizonylatokat.

Ha a személyes adat az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre
vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében
különleges adatnak minõsül, és kizárólag az ügyfél írásbeli
hozzájárulása alapján kezelhetõ.
A biztosító az ajánlatot a kockázat-elbírálás során számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált döntéssel
dolgozhatja fel. A biztosító a kockázatelbírálás módszerérõl
és annak lényegérõl a szerzõdõ kérelmére tájékoztatást nyújt.
Az adatkezelés idõtartama: a biztosító a személyes (és azon
belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony fennállása
alatt, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
A biztosító mint adatkezelõ az adatok feldolgozásával leányvállalatát, a Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft.-t
(Cg. 01-09-069554, 1553 Budapest, Pf. 40) bízza meg, amely
szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett Magyar Posta Rt. és a jogosult által
megnevezett bank adatfeldolgozónak minõsül.
A biztosító és az ügynöke, illetve megbízottja tevékenysége
során tudomására jutott, biztosítási titoknak minõsülõ adatokat (személyes és vagyoni adatokat, szerzõdéses adatokat) –
a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak akkor
hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási
kötelezettsége alól az érintett ügyféltõl vagy annak törvényes
képviselõjétõl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve, írásban
felmentést kapott. Nem sért biztosítási titokra vonatkozó
szabályt a biztosító, ha jogszabály alapján történõ megkeresés vagy kötelezõ adatszolgáltatás teljesítése során biztosítási
titoknak minõsülõ adatokat bocsát a jogszabályban meghatá-

rozott szerv(ezet) rendelkezésére. Az ügyfél-tájékoztató tartalmazza azon szerv(ezet)ek és személyek felsorolását, amelyeknek a biztosító az adatokat továbbítani jogosult és köteles.
A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe
vesz külsõ közremûködõket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van
szükség. A kiszervezett biztosítási tevékenységet végzõ megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény titoktartásra
kötelezi.
A biztosító ügyfele a saját személyes, nyilvántartott, illetve
továbbított adatairól – az említett törvényekben rögzített korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait
a biztosító nyilvántartásában módosítja.
A biztosító és ügynöke a személyes adatokat a biztosítási,
illetve megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint
azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási és megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
A biztosító és ügynöke köteles törölni az ügyfeleivel, volt
ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos
minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében
megszûnt az adatkezelési cél.
Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási
jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A biztosító mint
adatkezelõ köteles a bejelentést a törvény elõírása szerint
kivizsgálni, és az ügyfelet írásban tájékoztatni.
15.2. A jognyilatkozatok megtételének módja
A biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos bejelentéseket és
nyilatkozatokat írásban kell közölni.
15.3. Elévülés
A jelen szerzõdésbõl eredõ igények az esedékessé válástól
számított egy év alatt évülnek el.
15.4. A felek jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerzõdési feltételek alapján létrejött szerzõdésre az
itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv
szabályai az irányadók.
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tésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes,
de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok
közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez.
Az adatkezelés céljával összefüggésben a biztosító tudomására jutott adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:
Bit.) értelmében az ügyfél külön hozzájárulása nélkül kezelheti. E törvényi felhatalmazás kizárólag azon személyes
adatokra vonatkozik, amelyek nem minõsülnek különleges
adatnak.

