TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest Lízing-csoport által finanszírozott

ELEKTRONIKUS GÉPEK, BERENDEZÉSEK, MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGYÉB GÉPEK
FINANSZÍROZÁSBA BEÉPÍTETT BIZTOSÍTÁSÁRÓL

A Budapest Lízing-csoport által finanszírozott elektronikus gépek, berendezések, mezőgazdasági és egyéb gépek finanszírozásba
épített vagyonbiztosítását (továbbiakban: beépített biztosítás) az UNIQA Biztosító Zrt. nyújtja a Gépek, berendezések összkockázatú
vagyonbiztosítása és a Perfekt Géptörés biztosítási módozat alapján, és a jelen Tájékoztató 1. pontjában írt eltérésekkel.
A biztosítás szabályzatát megtekintheti a www.budapestlizing.hu honlapon a ’Biztosítás’ menüpont alatt.
Jelen tájékoztatónkban megtalálja továbbá a biztosításra vonatkozó leglényegesebb információkat, és egy esetleges saját hibás
káresemény bekövetkezése esetén a teendőket.
1.) Beépített biztosítás esetén az UNIQA Biztosító Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása és a Perfekt
Géptörés biztosítási Szabályzatának alábbi rendelkezései nem alkalmazandók, vagy eltérően alkalmazandók

•

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása 2. fejezet és a Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 1.2. fejezet: A
kockázatviselés kezdete kapcsán az adott eszközre kötött finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadóak.

•

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása 4. fejezet és a Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 2.1.
fejezet:Biztosított vagyontárgyak a Finanszírozási szerződésben megjelölt finanszírozott vagyontárgyak.

•

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása 9. fejezet és a Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 1.7. fejezet: A
biztosítási összeg és egyben a díjszámítás alapja a biztosított vagyontárgynak a Finanszírozási szerződés alapját is képező
vételi számláján feltüntetett nettó, a berendezés extratartozékait is tartalmazó eszközértéke. Devizaszámla esetén a számla
teljesítési dátuma napján érvényes MNB-középárfolyamot kell alkalmazni a biztosítási összeg forintra átszámításánál.

•

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása 12. fejezet és a Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 1.11.1. fejezet:
A Biztosító szolgáltatása Teljes kár esetén: Ha a biztosítási szerződés megkötésekor új gép kerül finanszírozásra, akkor teljes
kár esetén 40%-ot elérő (60%-os mértékű) avulásig új értéken, a felett a káridőponti műszaki valós értéken (de mindkét
esetben maximum a biztosítási összegig) térít a Biztosító. A szerződés megkötésekor használt állapotú gépek esetében a
kárkifizetés a káridőponti műszaki valós értéken (maximum a biztosítási összegig) történik.

•

A Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 1.7.4, 2.2 és 2.3 fejezetei nem kerülnek alkalmazásra, az itt felsorolt költségek nem
biztosíthatóak.

•

A Perfekt Géptörés biztosítási Szabályzat 3. fejezete nem kerül alkalmazásra, a géptörés-üzemszüneti biztosítás nem
választható.

•

Hordozható számítógépek és orvosi gépek esetében a Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítási Szabályzatának
7.27. pontja (lopáskárok kizárása) az alábbiak szerint módosul: Megtérülnek azon lopáskárok, amelyek a szállítójármű
feltörése, ellopása során következtek be 06 és 22 óra között, amennyiben a biztosított vagyontárgy a szállítójármű lezárt,
kívülről nem látható részében került elhelyezésre és a gépjármű riasztóberendezése élesítve volt. Önrészesedés:
Gépjárműből történő eltulajdonítás és rabláskár esetén a kár 25 %-a, de minimum 50.000 Ft.

•

A biztosítás évfordulója minden naptári év január 01.

2.) A beépített biztosításra vonatkozó lényeges információk
A beépített biztosítást a Finanszírozó kötötte meg a Biztosítóval. Káresemény bekövetkezése esetén a kárkifizetés kedvezményezettje a
Finanszírozó.
Mekkora az önrész?:
Ön az alábbi önrész-opciók közül választotta ki az önrészét, melyet a finanszírozási szerződés tartalmaz.:
- 10 %, de minimum 100 000 Ft
- 20 %, de minimum 200 000 Ft
Tájékoztató a beépített biztosításról – Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása; Perfekt Géptörés biztosítás

Az utastér üvegezésben keletkezett töréskárok önrészesedése megegyezik az általános önrész mértékével.
Hordozható számítógépek és orvosi gépek gépjárműből történő eltulajdonítása és rabláskár esetén az önrész a kár 25 %-a, de minimum 50.
000 Ft.
Mire terjed ki a biztosítás?
A. Összkockázatú vagyonbiztosítás: Minden előre nem látható, véletlen és váratlan kívülről ható esemény, erőhatás okozta kár a feltétel
szerinti kizárások alkalmazásával.
B. Géptörés: A biztosított vagyontárgyaknak belső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti
(szabályzat 2.5.2), az alábbiakban részletezett kár okokból – véletlenül, váratlanul, hirtelen – bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a
Biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza:
a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
b) rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
c) hibás beállítás vagy szabályozás,
d) rossz elhelyezés, telepítés,
e) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
f) kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
g) túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket),
h) a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
i) az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési
hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
j) a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
k) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
l) idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
m) a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
n) a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.
C. Betöréses lopás, rablás / lopás:
Épületek helyiségében tárolható gépek, berendezések esetén a feltétel 22.c. pontja szerinti védelem szükséges.
1. Épületek helyiségeiben nem tárolható gépek, építőgépek esetén:
Védelmi előírások: Külső területen való munka (pl. építkezés) esetében a lopás kockázatra: a gépeket munkaidőn túl őrizni kell –őrző-védő
céggel / elfogadható, ha az építkezésen résztvevő kivitelezők, beruházó vagy a megbízó valamelyik munkatársa vagy megbízottja végzi az
őrzést. Saját telephelyen való tárolásnál (a lopás biztosításhoz) kerítéssel elkerített, zárt, kivilágított telephely.
2. Mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassú járművek, önjáró gépek, járművek felépítményei
Védelmi előírások: Üzemen kívüli, lezárt vezetőfülkéjű gép.
3. Hordozható számítógépek (laptop) és orvosi gépek esetében a Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítási Szabályzata az
alábbi záradékkal egészül ki: Megtérülnek azon lopáskárok, amelyek a szállítójármű feltörése, ellopása során következtek be 06 és 22 óra
között, amennyiben a biztosított vagyontárgy a szállítójármű lezárt, kívülről nem látható részében került elhelyezésre és a gépjármű
riasztóberendezése élesítve volt.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra:
1. amelyeket háborús események, megszállás, harci cselekmények bármely fajtája okozott, illetve fenti események
következményeképp keletkeztek, függetlenül attól, hogy történt-e hadüzenet, vagy sem;
2. amelyeket hadi eszközök okoztak;
3. amelyeket katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak, vagy azok miatt keletkeztek;
4. amelyek felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk miatt, vagy velük bármilyen módon összefüggésben keletkeztek;
5. amelyek elbocsátott munkások, vagy munkahelyi rendzavarásban résztvevők, valamint bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban,
illetve annak nevében fellépő személyek miatt, vagy velük (fellépésükkel) összefüggésben keletkeztek;
6. azok a károk, amelyeket közvetlenül, vagy közvetve bármilyen terrorista cselekmény okozott, eredményezett, vagy amelyek azzal
összefüggésben keletkeztek, függetlenül attól, hogy akár egyidejűleg, akár valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok, vagy
esemény is közrehatott a kár keletkezésében.
7. amelyek a nukleáris energia károsító hatása, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben
/ miatt keletkeztek, még abban az esetben sem, ha ezek a károk a szabályzatban definiált biztosítási események képében jelentkeztek;
8. bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy egyéb büntető jellegű költségek;
9. pénzügyi veszteségek;
10. az információvesztés, vagy azzal összefüggésben keletkező károk: Adatok, vagy szoftver károsodása, vagy sérülése, így különösen
az adatokban, szoftverekben és számítógépes programokban keletkezett azon káros változások, amelyeket az eredeti struktúra törlése,
sérülése, vagy torzulása okoz, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások ill. sérülések eredményeznek.
Ettől a kizárástól függetlenül, továbbra is fedezetben marad az adatok ill. a szoftver olyan károsodása, vagy sérülése, amely valamely
biztosított, és a vagyontárgy lényegét érintő fizikai károsodás
közvetlen következménye. Azok a károk és veszteségek, amelyek a működés, a rendelkezésre állás, a használhatóság mértéke, vagy az
adatok, szoftverek ill. számítógépes programok elérhetőségének csökkenése miatt keletkeztek, továbbá
bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások illetve sérülések eredményeznek;
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11. az elkobzás, rekvirálás, vagy államosítás;
12. a csempészet és az illegális kereskedelem;
13. csalás, súlyos gondatlanság, szándékosság;
14. a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkezett károk, melyekről a Lízingbevevő tudott, vagy
tudnia kellett;
15. nem terjed ki a fedezet a használattal együtt járó kopásra, elhasználódásra, vagy fokozatos állagromlásra, rozsdásodás, erózió,
korrózió, oxidáció, hőmérséklet és páratartalom változás, molyosodás, élősködők, termeszek és más rovarok, baktériumok, valamint
vírusok miatti károk, továbbá erjedésből, párolgásból, súlycsökkenésből, íz-, szín-, textúra-, vagy kidolgozás-változásból adódó, illetve
fény, természetes hő, fagyás, hőtechnikai folyamat, vagy szárítás miatt bekövetkezett károk;
16. a mesterséges úton létrehozott földrengések (földalatti robbantás, stb.) által okozott károkat.
17. hangrobbanás által okozott károk;
18. árvízkárok, amelyek a hullámtérben, vagy a nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban keletkeznek;
19. minden olyan kár, amelyet szennyező, vagy azbesztet tartalmazó anyagok kibocsátása, szétszórása, szivárgása, terjedése, vagy
kiszökése okoz, illetve súlyosbít. A talaj, levegő és víz tisztítási költségei minden esetben ki vannak zárva;
20. gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok
be nem tartásával keletkezett károk;
21. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján rendezhető károk;
22. a karbantartás és szokásos fenntartás költségei;
23. a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származó károk, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem
befolyásolják;
24. a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt
keletkezett károk;
25. komputer vírus által okozott károk;
26. olyan eltűnések, hiányok, vagy egyéb veszteségek, amelyeket leltározás során fedeznek fel, vagy könyvelési hibából származnak;
27. a biztosított telephelyén kívülről származó közüzemi víz-, gáz-, villamos áram-, vagy üzemanyag-ellátás kimaradása, vagy
paramétereinek megváltozása miatti károk;
Mikortól érvényes a biztosítás?
A biztosítás a finanszírozási szerződésben megadott időpontban lép életbe.
Hol érvényes a biztosítás?
Területi hatály: Magyarország.
Meddig érvényes a biztosítás?
A beépített biztosítás a finanszírozási szerződés fennállása alatt.
Helyreállítási költségek térítése:
A részkárok javítási és helyreállítási költségei kerülnek térítésre, legfeljebb a vagyontárgy biztosítási összegének mértékéig.
Teljes kár (teljes megsemmisülés vagy gazdaságtalan javíthatóság) esetén:
A Biztosító, ha a biztosítási szerződés megkötésekor új gép kerül finanszírozásra, akkor totálkár esetén 40%-ot elérő (60%-os mértékű) avulásig
új értéken, a felett a kárkifizetés a káridőponti műszaki valós értéken történik (de mindkét esetben maximum a biztosítási összegig), a szerződés
megkötésekor használt gépek esetében a kárkifizetés a káridőponti műszaki valós értéken történik (maximum a biztosítási összegig).
3.) Kár bekövetkezése esetére hasznos tudnivalók
Kár esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az UNIQA Biztosítóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Kárrendezés
Név: Györfi Krisztina
Faxszám: +36 1 238-6393

Telefonszám: +36 1 238-6837
E-mail: krisztina.gyorfi@uniqa.hu

Köszönjük, hogy időt szakított Tájékoztatónk elolvasására!
Ha a fentiekkel vagy bármely más biztosítási igényével kapcsolatban kérdése merül föl, vagy bővebb információra lenne szüksége,
szerződött partnerünkön, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-n keresztül, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi
elérhetőségeken:

Molnár Katalin
E-mail: Katalin.Molnar2@budapestbank.hu
Telefon: +36 1 450-6696
Mobil: +36 20 2295339
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Zsigmond Ildikó
E-mail: Attilane.Zsigmond@budapestbank.hu
Telefon: +36 1 450-6009
Mobil: +36 20 2296857
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