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Perfekt Géptörés
és üzemszünet-biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban (biztosítási feltétel, adatközlő, díjkalkuláció,
ügyféltájékoztató) érhető el. A teljeskörű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Perfekt Géptörés és üzemszünet-biztosítás a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti kárbiztosításnak minősül. Ezt a típusú biztosítást annak
javasolt, de nem kötelező megkötni, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítási szerződést az ilyen személy javára köti meg és nem
minősül fogyasztónak.

Mire terjed ki a biztosítás?
a szerződés hatálya alatt a kockázatviselési helyen lévő Biztosított
vagyontárgyaknak belső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak
elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül,
váratlanul, hirtelen – bekövetkezett olyan törése, repedése,
amely a Biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működés-képtelenségét okozza,
a biztosítási feltételek szerint a töréses repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen,
repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő:
megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás,
(el)csavarodás,
Biztosítási események:
anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
n rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
n hibás beállítás vagy szabályozás,
n rossz elhelyezés, telepítés,
n hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
n kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
n túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett
berendezéseket),
n a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
n az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat,
átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési
n hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
n a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések
meghibásodása,
n befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
n idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
n gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
n a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.
n

Kiegészítő biztosítások:
n géptörés-üzemszünetbiztosítás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A kizárt kockázatok teljes felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza. A főbb kizárt kockázatok ezek közül:
terrorizmus,
amelyeket háborús események, megszállás, harci cselekmények
(függetlenül attól, hogy történt-e hadüzenet vagy sem) bármely
fajtája okozott, illetve fenti események következményeiképp keletkeztek,
amelyeket harci eszközök okoztak,
amelyeket katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak,
vagy azok miatt keletkeztek
amelyek információvesztés miatt, vagy azzal összefüggésben keletkeztek,
nukleáris energia károsító hatása,
amelyek felkelés, lázadás, zavargás, tüntetés, fosztogatás, sztrájk
miatt, vagy velük bármilyen módon összefüggésben keletkeztek,
amelyek bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy egyéb büntető
jellegű költségek megtérítésére vonazkoznak,
a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak
amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,
a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt
keletkeztek,
tűz, robbanás (kivéve a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése) és összeroppanás,
villámcsapás, vízvezetéktörésből eredő vízkár, technológiai csővezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás
(földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása),
jégverés és hónyomás, földrengés, légi járművek rázuhanása,
ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk, továbbá
tűzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és
szétszerelés, lopás, betöréses lopás és rablás.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti
önrész levonásával határozza meg,
A mentesülések teljes felsorolásáta biztosítási feltétel tartalmazza. A főbb mentesülések ezek közül:
A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben
bizonyítja, hogy a kárt
– a Biztosított, illetőleg a Szerződő fél,
– a Biztosított vezetője, vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő tagja(i), vagy szerve(i)
jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta(ák),
A Biztosító akkor is mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a fent felsorolt személyek, szervek bármelyike a
biztosítási szabályzatban illetve a hatályos jogszabályokban, óvórendszabályokban, hatósági határozatokban valamint a Biztosított felügyeleti szervének utasításaiban rögzített kármegelőzési
és kárenyhítési kötelezettségét megszegte.

Hol érvényes a biztosításom?
a kockázatviselés helye Magyarország, vagy a kötvényben kizárólagosan megjelölt kockázatviselési hely.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
szerződéskötéskor minden lényeges körülményre tájékoztatási,
a szerződés megkötését követően közlési és változás-bejelentési, továbbá kármegelőzési,
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési és állapotmegőrzési, együttműködési,
káresemény bekövetkezése esetén kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettsége,
díjfizetési.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított kötelezettégei az alábbiak:
a) A káresemény bekövetkezése (a kárról történt értesülése) után azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban be kell jelentenie
a Biztosítónak,
b) Tőle telhetően gondoskodnia kell a kár elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során követnie kell a Biztosító útmutatásait, előírásait,
c) A Biztosító, vagy a megbízottja és szakértője számára lehetővé kell tennie minden olyan vizsgálatot, amely a kár okának, nagyságának, valamint a biztosítási eseménnyel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás mértékének meghatározására vonatkozik,
d) A Biztosítottnak a kárügy vizsgálata során a Biztosító részére minden írásbeli és szóbeli felvilágosítást megfelelően és teljeskörűen kell megadnia,
e) A káresemény után a Biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a Biztosított a kárfelvétel napjáig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig
változtathat. Ha a Biztosító, vagy képviselője a kárbejelentéstől számított 5 napon belül nem szemlézi meg a károsodott vagyontárgya(ka)t,
a Biztosított intézkedhet a helyreállítás megkezdéséről, de a kicserélt, kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket további 30 napig változatlan
állapotban meg kell őriznie,
f) A biztosító a káresemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a káresemény bizonyítására. A biztosító
a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének
igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezését a Biztosító
részére a szerződőnek, biztosítottnak, károsultnak bizonyítania szükséges. A káresemény bekövetkezése esetén a károk, költségek bizonyítására
alkalmasak okiratok, számlák, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját,
valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződőnek, biztosítottnak, illetve a károsultnak joga van a biztosítási
esemény, a károk és költségek igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse,
g) A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a
bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási,
illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat
kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltűntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak
összege kiszámítható.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza,
a biztosítás első díja a biztosító által kiállított esedékességi értesítő kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes, minden későbbi díj
pedig annak az időszaknak első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik,
a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, a díjrészletet fizetési ütem szerinti időszak első napjáig kell megfizetni,
a díjfizetés történhet egy, kettő, négy részletben a termékre vonatkozó szabályzatban foglaltak figyelembe vételével; postai csekken, banki és
egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
a biztosítás a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
a biztosítási szerződés, egyéb kikötés hiányában határozatlan tartamú,
a biztosítási évforduló a kockázatviselés megkezdésének napja, de a felek ettől eltérően is megállapodhatnak,
a kockázatviselés vége határozott tartamú szerződésnél a szerződésben szereplő időpont, határozatlan tartamú szerződésnél a szerződés megszünéséig (lásd: „Hogyan szüntethetem meg a szerződést”).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
évfordulóra, azt meglelően legalább 30 nappal, indoklás nélkül írásbeli felmondással,
érdekmúlás, lehetetlenné válás esetén a biztosítónak történő írásbeli bejelentéssel,
díjnemfizetéssel,
közös megegyezéssel.
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