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Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú
biztosításának különös feltételei (ELBKF)
Általános rész
A biztosításra az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók.

3.6. röntgencsövekben, egyenirányító-csövekben, képerõsítõ
csövekben, vákuumcsövekben és képcsövekben keletkezett károk diagnosztikai, terápiás és anyagvizsgálati berendezéseknél.
4.

Különös rész

A biztosítási védelem nem terjed ki

4.1. üzemi anyagokra, segédanyagokra semmilyen kopó alkatrészre és, szerszámokra, valamint a fogyó eszközökre;

I. fejezet
4.2. filmekre, raszterekre, fóliákra, textil- és mûanyagbetétekre, hengerbetétekre, formákra;

Biztosított vagyontárgyak és költségek
1.

A biztosítási védelem a biztosítási helyen üzemkész állapotban felállított (2. pont) és a biztosítási szerzõdésben feltüntetett vagyontárgyakra terjed ki.

1.1. Elektronikus készülékek és berendezések, mint pl.:
– informatikai-;
– elektronikus adatfeldolgozó-;
– kommunikációs-;
– folyamatirányító-;
– elektronikus fényszedõ- és nyomtató-berendezések.

4.4. vásárolt és saját fejlesztésû szoftverekre és adatokra.

II. fejezet

1.2. Elektromechanikus és egyéb berendezések, készülékek,
mint pl.:
– orvostechnikai berendezések és készülékek;
– röntgenkészülékek;
– kép- és hangtechnikai készülékek;
– mérés- és szabályozástechnikai berendezések
– és azok belsõ adathordozói (amelyek a felhasználó által
rendeltetésszerûen nem cserélhetõk), de a rajtuk lévõ
adatok nélkül.
– a felhasználó által rendeltetésszerûen cserélhetõ, aktív alkatrészt (motor, elektronika) tartalmazó külsõ adathordozók
Pl.: cserélhetõ winchester ), de a rajtuk lévõ adatok nélkül.
2.

Egy berendezés akkor minõsül üzemképesnek, ha a próbaüzem befejezése után alkalmas a gyártó utasításainak megfelelõ normál üzem megkezdésére és a berendezés mûszaki
átvétele megtörtént.
Amennyiben a berendezések már üzemképes állapotban
vannak, úgy a biztosítási védelem a tisztítás, az ellenõrzés, az
áthelyezés, a javítás és a karbantartás idõtartamára is kiterjed,
ha ezeket a tevékenységeket a biztosítási helyen végzik.

3.

4.3. külsõ adathordozókra (amelyek a felhasználó által rendeltetésszerûen cserélhetõk, és aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát nem tartalmaznak pl. floppy-lemezek,
mágnesszalagok, CD ROM-ok, DVD ROM-ok kép- és
hanghordozók);

Biztosított veszélyek és károk
1.

A biztosító biztosítási védelmet nyújt a biztosítási helyen
a biztosított vagyontárgyakban – egy bizonyíthatóan
kívülrõl ható elõre nem látható esemény következtében hirtelen fellépõ,
sérülés,
törés, vagy
megsemmisülés
esetén – keletkezõ károkra, mint például:

1.1. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú
rongálás vagy szabotázs, amennyiben a károk segédeszköz nélkül, szemmel láthatóan megállapíthatók;
1.2. mechanikusan ható erõ;
1.3. összeroppanás (robbanásszerûen gyors térfogat-csökkenés, összeomlás) vagy más vákuumhatások;
1.4. víz, nedvesség vagy folyadék minden fajtája;
1.5. földcsuszamlás, talajsüllyedés, kõ- és sziklaomlás, fagy,
jégverés, árvíz, lavina, hónyomás, vihar, árhullám;

Külön megállapodások alapján biztosíthatók:

3.1. mozgatható, vagy a forgalomban szokásosan használt szállítóeszközökbe (kivéve a vízi- és légijármûveket) beépített vagyontárgyak;

1.6. tûz, villámcsapás, robbanás (beleértve az oltáskor és
mentéskor keletkezõ károkat is);
1.7. perzselõdés, hõ hatására történõ zsugorodás, füst, korom;

3.2. Pénz és árutartalom;
3.3. Alapozás, földmunka és építési munka;
3.4. megemelt romeltakarítási költségek, valamint mentési költségek;

1.8. elektromos energia hatásai (légköri elektromosság, túlfeszültség, zavar a köz- és / vagy a saját áram ellátásban), amennyiben az elõbbi események által okozott károsodások segédeszköz nélkül, szemmel láthatóan
megállapíthatók;

3.5. légifuvarok többletköltségei, amelyeket egy térítésköteles kár
elhárítására kell fordítani;
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vagy a biztosítottnak ismernie kellett volna azokat;

1.9. betöréses lopás, lopás, rablás, beleértve a vandalizmust is.

3.4. a biztosított szándékos, vagy súlyosan gondatlan cselekedetei vagy mulasztásai;

1.10. üvegtörés;
2.

Kockázatviselés kiterjesztése az I. fejezet 1.2. pontja
szerinti elektromechanikus és egyéb berendezésekre
és készülékekre.
A biztosító biztosítási védelme kiterjed a biztosítási helyen a biztosított vagyontárgyak részegységeire, kivéve
a félvezetõ alkatrészek bizonyíthatóan elõre nem látható és hirtelen fellépõ
– károsodása,
– sérülése, vagy
– megsemmisülése
esetén a készülék belsejében keletkezõ károkra, ha ennek oka:

3.5. tartósan fellépõ vegyi, termikus, mechanikai, elektromos
vagy elektromágneses hatások, és / vagy az azokból eredõ korrózió, oxidáció, kavitáció, erózió és bármilyen jellegû lerakódások;
3.6. elhasználódási és elöregedési jelenségek;
3.7. a kár utáni üzembehelyezés vagy további üzemeltetés
amennyiben az a helyreállítás végleges befejezése és a
normál üzemmenet megindulása elõtt történik.
(ez a rendelkezés nem kerül alkalmazásra, amennyiben
az elõírt technológiai utasításokat betartották)

2.1. tervezési, számítási, anyag-, gyártási és szerelési hiba;
2.2. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, az
áramerõsség túlzott növekedése, átütések, átívelések;
2.3. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú
rongálás vagy szabotázs, akkor is, ha a károsodások
szemmel láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapíthatók meg.
A 3.13-tól 3.16-ig terjedõ kizárások az I. fejezet 1.2.
pontja szerinti berendezésekre nem érvényesek

3.9. a felület karcolódása, horzsolódása, vagy egyéb olyan
sérülései, amelyek csupán esztétikai hibának számítanak (pl. lakk, zománc és karcolási károk);
3.10. a vagyontárgy elvesztése, elhagyása
3.11. a biztosítási helyen kívüli szállítás
3.12. perzselõdés, hõ hatására történõ zsugorodás, füst, korom, amennyiben ezek az események nem külsõ hatások által keletkeznek;

Kizárások

3.

3.8. idõjárási hatások, amelyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell;

A biztosítási védelem, tekintet nélkül a keletkezési okokra, nem terjed ki azokra a károkra vagy veszteségekre,
amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

3.1. arra az idõszakra vonatkozóan, amíg a gyártók, az eladók, a bérlõk, vagy a javítást, karbantartást végzõ cég) a
törvénybõl vagy szerzõdésbõl (karbantartási szerzõdés)
eredõen felelnek;
Azok a ráfordítások, amelyeket az általános gyakorlat
szerint egy karbantartás keretében kell megtenni, nem
képezik a biztosítás tárgyát.
Jelen feltétel értelmében karbantartásnak minõsülnek az
alábbi szolgáltatások:
– biztonsági felülvizsgálat,
– megelõzõ karbantartás,
– elöregedés következtében fellépõ zavarok elhárítása,
– a normál üzemeltetés következtében, külsõ hatások
nélkül bekövetkezett zavarok, ill. károk elhárítása,
– a nevezett munkálatokhoz szükséges összes anyag
és alkatrész
3.2. belsõ zavargások, sztrájk, háborús események, felkelés,
zendülés, katonai megszállás, invázió, terror, valamint
valamely felsõbb hatalom vagy hatóság által történõ elkobzás vagy lefoglalás;
földrengés, erupció, robbantások és nukleáris energia
károsító hatásai;
3.3. olyan hibák vagy hiányosságok, amelyek a biztosítás
megkötésekor, vagy a káresemény bekövetkezése elõtt
fennálltak, és a biztosított számára ismertek voltak,

Az alábbi kizárások csupán az elektronikus alkatrészekre
érvényesek:

3.13. tervezési, számítási, anyag-, gyártási és szerelési hiba;
3.14. a készülék belsejében az elektromos energia közvetlen
hatásaként fellépõ, földzárlat, rövidzárlat, áramerõsség
túlzott megnövekedése, átütések, átívelések következményei;
3.15. az elektromos energia kívülrõl érkezõ hatásai (légköri
elektromosság, túlfeszültség, zavar a köz- és / vagy a
saját áramellátásban), ha a károsodások szemmel láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapíthatók meg;
3.16. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú
rongálás vagy szabotázs, akkor ha a károsodás szemmel
láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapítható meg.
4.

A biztosítási védelem nem terjed ki

4.1. azokra a veszteségekre, amelyeket leltározás vagy ellenõrzés során állapítanak meg;
4.2. semmilyen jellegû vagyoni károkra (üzemszüneti költségekre és állásidõkre) helyreállítás vagy javítás utáni teljesítmény csökkenésre, értékcsökkenésre;
4.3. azokra a lopáskárokra, amelyeknél, a biztosított vagyontárgyak felett sem a biztosított, sem egy általa megbízott felnõtt személy nem gyakorolt folyamatos felügyeletet.
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III. fejezet

– mindenféle vizsgálatot engedélyezni a kár okára és mértékére vonatkozóan,
– a bizonylatokat mellékelni.

Biztosítási érték
1.

A biztosítási érték a biztosított vagyontárgyaknak a kár napján érvényes újértéke, azaz ezeknek a vagyontárgyaknak az
újrabeszerzési költségei (árengedmények nélkül, mint például: szezonális engedmény, mennyiségi engedmény), beleértve a fuvart (kivéve légifuvar), a vámot és a szerelést.

2.

Ha egy biztosított vagyontárgyat már nem gyártanak, akkor
az utolsó, a gyártás idejében érvényes újértéket kell felhasználni az árviszonyok változásainak figyelembevételével.

3.

A biztosított vagyontárgyak értékkövetése egyedi megállapodás alapján a szerzõdõ kezdeményezésére történik.

IV. fejezet
Biztosítási hely
A biztosítás a biztosítási szerzõdésben megnevezett telepítési helyen érvényes.

1.4. A biztosított a bejelentés megtétele után, amennyiben a biztosító hozzájárul azonnal hozzákezdhet a végleges kijavításhoz, de nagyobb mértékû kár esetén a kár által elõidézett állapoton a biztosító megbízottja által történõ megtekintésig amelynek a biztosítóhoz való bejelentés beérkezésétõl számított öt munkanapon belül meg kell történnie – csak olyan
mértékben szabad változtatnia, amennyi az üzem mûködéséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a fent említett öt
napos határidõn belül nem került sor a megtekintésre, úgy a
biztosított mentesül a kár által elõidézett állapot fenntartásának kötelezettsége alól és korlátozás nélkül hozzákezdhet a
károsodott vagyontárgy kijavításához vagy felújításához. A javítás során fel nem használt károsodott, illetve kicserélt részeket azonban ebben az esetben is a biztosító rendelkezésére kell bocsátania megtekintés céljából.
1.5. A biztosított a kár felmérése során köteles minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelõen és hiánytalanul megadni a biztosítónak.
2.

Ha a biztosított az elõbbiekben felsorolt kötelezettségek valamelyikét megszegi, és a biztosító számára a fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényegeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, a biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól.

3.

Az 1.1. pontban meghatározott kárelhárítási és kárenyhítési
kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén
abban az esetben marad fenn a biztosító fizetési kötelezettsége, amennyiben a kár nagysága a kötelezettség kellõ teljesítése esetén sem lett volna csökkenthetõ.

4.

A biztosított a kárt köteles bejelenteni az illetékes hatóságoknak.

V. fejezet
A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezése elõtt
1.

2.

A biztosított saját maga, vagy másokat megbízva köteles
gondoskodni arról, hogy a biztosított vagyontárgyak
– mûszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyenek,
– gondos karbantartásuk és állagmegóvásuk biztosítva legyen,
– tartósan vagy szándékosan a mûszakilag megengedhetõ
mértéken túl ne legyenek terhelve.
– az üzemeltetése a gyártó utasításai szerint történjen.
Ha a biztosított a fenti kötelezettségeket nem teljesíti, és ez összefüggésben áll a bekövetkezõ káreseménnyel,
akkor a biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatások teljesítése alól.

VII. fejezet
Kártalanítás
1.

VI. fejezet
A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor
1.

A kártalanítás felsõ határát a biztosítási összeg érintett
vagyontárgyra jutó részének, valamint a vagyontárgyra
meghatározott önrészesedésnek a különbsége képezi.

A biztosított kötelezettségei kár esetén:

1.1. Minden tõle telhetõt meg kell tennie a kárelhárítás és kárenyhítés érdekében. Amennyiben a körülmények megengedik,
egyeztetnie kell a biztosítóval a kárelhárítás, illetve kárenyhítés érdekében szükséges teendõket.
1.2. A kárt haladéktalanul, legkésõbb annak tudomására jutásától számított kettõ munkanapon belül írásban, telefaxon, telefonon, vagy elektronikus úton jelentenie kell a biztosítónak. A bejelentési határidõ betartása szempontjából a feladás idõpontja a mérvadó. Betöréses lopás, lopás, rablás,
vandalizmus és tûzkárok esetén haladéktalanul bejelentést
tennie az illetések hatóságoknak is.

Ha a szerzõdés elõírja, a biztosítottnak minden káresetnél saját magának kell viselnie a kötvényben önrészesedésként meghatározott összeget. Lopáskároknál az
önrészesedés káreseményenként a kár 25%-a, de
legalább a kötvényben önrészesedésként meghatározott összeg.

2.

A kártalanítás az alábbiak szerint történik:

2.1. A károsodott vagyontárgynak a káresemény bekövetkezése elõtti üzemképes állapotába történõ helyreállítása
esetén a benyújtandó számlák alapján, melyek magukban foglalják
– a javítási költségeket a káresemény bekövetkezésének idõpontjában, beleértve
– a szétszerelés, összeszerelés, fuvar (kivéve légifuvar)
és a vám költségeit is.

1.3. A biztosított, amennyiben ez elvárható, köteles a biztosítónak
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A megállapított maradványérték levonásra kerül.

Ha a biztosított saját maga végzi el a javítást, akkor
csak az önköltségek, legfeljebb azonban egy szakvállalat javítási költségei számíthatók fel.
Az elektroncsövekben és az elektronsugárcsövekben
keletkezett károk esetén csak a káridõponti avult érték
megtérítésére kerül sor.
A káreset bekövetkezésekor károsodott alkatrészek értékcsökkenésének kiszámításánál a beépített állapot értékét kell alapul venni.
2.2. A biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése esetén a káresemény közvetlen bekövetkezése elõtti káridõponti avult értéket téríti a biztosító.
Teljesen megsemmisültnek tekintendõ egy vagyontárgy,
ha kijavításának költségei elérik vagy meghaladják a
káridõponti avult értéket.
Az ennek során felszámolt értékcsökkenési leírás az
elektronikus adatfeldolgozó berendezésekre és készülékekre vonatkozóan évente a III fejezet szerinti újérték 10%-a, de összesen legfeljebb 70%. Az új vagyontárgyakban keletkezett károk esetén (kivéve az
elektronsugárcsöveket és az elektroncsöveket) az elsõ
üzembehelyezést követõ 6 hónap alatt a biztosító nem
érvényesíti az értékcsökkenési leírást.
Minden egyéb biztosított vagyontárgyra vonatkozóan
egyedileg kerül sor az értékcsökkenési leírás megállapítására.
2.3. Ha nem kerül sor újbóli helyreállításra vagy újbóli beszerzésre, akkor legfeljebb a piaci értéket téríti a biztosító.

3.2. az ideiglenes javítás költségeit;
3.3. készenléti költségeket.

VIII. fejezet
Biztosítási fedezet korlátozása egyéb fennálló biztosítások esetén
Ha az egyes biztosított veszélyekre vonatkozóan egyéb biztosítások (pl. tûz, betöréses lopás, stb.) is fennállnak, akkor káresemény
esetén ezek a biztosítások elsõdlegesek.
Ha ezek a biztosítások nem nyújtanak elegendõ védelmet, akkor
az ezeken túlmenõ kötelezettségeket a jelen szerzõdést kötõ biztosító vállalja az elektronikus biztosítási szerzõdés keretében, ha a
káresemény jelen feltétel alapján biztosítási eseménynek minõsül.

IX. fejezet
Szakértõi eljárás
Kiegészítés az ÁVF (Általános Vagyonbiztosítási Feltételek) IX fejezetéhez:
A szakértõk által adott szakértõi véleménynek a kár nagyságának
részletes becslése mellett minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
1.

a kár megállapított vagy vélelmezett keletkezési okát és annak terjedelmét;

2.

a károsodott vagyontárgy értékét közvetlenül a kár keletkezése elõtt a VI.I fejezet 2.2 és 2.3 pontjának megfelelõen;

3.

a károsodott vagyontárgy újértékét a kár keletkezésének idõpontjában;
javítható kár esetén a károsodott alkatrészek értékét közvetlenül a kár keletkezése elõtt a VII. fejezet 2.1 pontjának megfelelõen;

4.

a javítás utáni esetleges többletértéket;

6.

a fennmaradó alkatrészek értékét javítási vagy egyéb célokra
történõ felhasználhatóságuk figyelembe-vételével.

2.4. A még értékesíthetõ alkatrészek értéke a kártérítés
összegébõl levonásra kerül.
2.5. Ha egy biztosított vagyontárgy egy tétele alatt több,
egymáshoz tartozó egységet biztosítanak és ezek közül
valamelyik megsemmisül, akkor ezeket a káreseteket
úgy kell elbírálni, mintha a teljesen megsemmisült egységeket külön tétel alatt biztosították volna.
2.6. Összetartozó vagyontárgyaknál a biztosító nem veszi figyelembe azt az esetleges értékcsökkenést, amelyet az
épen maradt vagyontárgyak a többi vagyontárgy károsodása révén elszenvednek.

X. fejezet
Jogviszony a káresemény után

A világító-, sugárzó-, fûtõtestekben és fûtõelemekben
keletkezett károk esetén csupán a káridõponti avult érték megtérítésére kerül sor.
2.7. A biztosító kártalanítási kötelezettsége kiterjed azokra a
romeltakarítási költségekre is, amelyeket egy térítésköteles kár elhárítására fordítanak, mégpedig a károsodott
vagyontárgyak biztosítási összegének 2%-áig.
3.

A káresemény napjától a biztosítási összeg az adott biztosítási idõszak hátralévõ részére vonatkozóan a kifizetett kártérítés összegével csökken, kivéve, ha a szerzõdõ haladéktalanul, még mielõtt további károk keletkeznének, befizeti a biztosítási idõszak hátralévõ
részére az eredeti biztosítási összeg eléréséhez szükséges díjkülönbözetet.
Ha a szerzõdõ a következõ biztosítási idõszakra is a teljes összegre vonatkozó biztosítási díjat fizeti, akkor ettõl az idõponttól kezdõdõen a biztosítás ismét a korábbi biztosítási összegre érvényes.

A biztosító nem téríti meg:

3.1. azokat a többletköltségeket, amelyek azáltal keletkeznek, hogy egy javításkor változtatásokat, feljavításokat,
átalakításokat vagy felülvizsgálatokat hajtanak végre;

Teljes megsemmisülés esetén (VII. fejezet 2.2. pont) a megsemmisült
vagyontárgyakra vonatkozó biztosítás a rájuk esõ biztosítási összeggel együtt részarányos díjvisszafizetési igény nélkül megszûnik.

–5–

Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának külön feltételei
EL.1.

Tûz, villámcsapás és robbanás kockázatának kizárása .........................................................................................................7

EL.2.

Betöréses lopás, lopás és rablás kockázatának kizárása.......................................................................................................7

EL.3.

Mindenfajta vízkár kockázatának kizárása .............................................................................................................................7

EL.4.

Elektronikus adatfeldolgozó berendezések újérték biztosítása, 6 hónapnál nem régebbi berendezések esetén........................7

EL.5.

Az értékcsökkenés érvényesítése részkárok esetén..............................................................................................................7

EL.6.

Elõgondoskodási biztosítás .................................................................................................................................................7

EL.7.

Klimatizált helyiségben telepített adatfeldolgozó berendezések ..............................................................................................7

EL.8.

Készpénz és áru együttbiztosítása .......................................................................................................................................7

EL.9.

Alapozás, földmunka és építési munka ................................................................................................................................7

EL.10.

Megemelt romeltekarítási költségek .....................................................................................................................................7

EL.11.

Mentési költségek...............................................................................................................................................................7

EL.12.

Biztosítás szállítási kockázattal .............................................................................................................................................8

EL.13/A Minimális mechanikai védelem.............................................................................................................................................8
EL.13/B Részleges mechanikai védelem...........................................................................................................................................8
EL.13/C Minimális mechanikai védelem és riasztás állandó készenléti ügyeleten .................................................................................8
EL.13/D Minimális mechanikai védelem és állandó portaszolgálat .......................................................................................................9
EL.14.

A szolárium üvegezésében és plexijében keletkezõ töréskárok kizárása .................................................................................9

EL.15.

Elektroncsõ záradék............................................................................................................................................................9

EL.16.

Karbantartási szerzõdés ....................................................................................................................................................10

EL.17.

Automata távjelzõkészülék.................................................................................................................................................10

EL.18.

Automata tûzoltókészülék ..................................................................................................................................................10

EL.19.

Külön feltétel az elektronikus berendezések és készülékek kiállításbiztosításához .................................................................10

EL.20.

Nagyértékû, speciális berendezések javítása ......................................................................................................................11

EL.21.

Akkumulátortelepek...........................................................................................................................................................11

EL.22.

Software és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépõ adatvesztésre ......................................................................11

EL.23.

Adathordozók tárolása ......................................................................................................................................................12

EL.24.

Másolás ellen hardwarekulccsal védett programok biztosítása.............................................................................................12

EL.25.

Többletköltség..................................................................................................................................................................12

EL.26.

Díjvisszatérítés (1 000 000 Ft éves díjtól) ............................................................................................................................13

EL.27.

Légifuvar költségei ............................................................................................................................................................13

–6–

EL.1. Tûz, villámcsapás és robbanás kockázatának kizárása
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.6.
pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a
keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket tûz, villámcsapás és robbanás bármely fajtája okoz (beleértve az oltás és mentés során keletkezett károkat).

EL.2. Betöréses lopás, lopás és rablás kockázatának kizárása
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II.fejezet 1.9.
pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a
keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károkra, amelyek
betöréses lopás, lopás és rablás során keletkeznek.

EL.3. Mindenfajta vízkár kockázatának kizárása
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet
1.4.pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károkra,
amelyeket vízkárok bármilyen fajtája okoz.

EL.4. Elektronikus adatfeldolgozó berendezések újérték biztosítása, 6 hónapnál nem régebbi berendezések esetén
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF VII. fejezet 2.2. pontjától eltérõen a biztosított berendezés totálkára esetén a biztosító kártérítési kötelezettsége
a káreset idõpontjában érvényes beszerzési költségekre
(újérték) terjed ki, beleértve az egyszeri fuvar (kivéve légi fuvar), vám és szerelési költségeket.
Ha azonban a sérült, összetört vagy totálkáros vagyontárgy
kárkori avult értéke alacsonyabb, mint az újrabeszerzési költség (újérték) 50%-a, akkor minden esetben legfeljebb a kárkori avult érték kerül térítésre.

EL.5. Az értékcsökkenés érvényesítése részkárok esetén
Eltérõen az Elektronikus berendezések- és készülékek
összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek ELBKF VII. fejezet 2.1. pontjától, részkárok kártérítésekor a kártérítés mértékének megállapításakor le kell
vonni a pótolt részek öregedés, elhasználódás és más
okok miatti értékcsökkenését. Az értékcsökkenés megállapításakor a cserélt alkatrészek értékét a teljesen beépített
állapotban kell figyelembe venni.

EL.6. Elõgondoskodási biztosítás
Az ajánlaton felvett elõgondoskodási biztosítási összeg a jelen szerzõdésbe tévedés miatt fel nem vett a káresetet
megelõzõ legutóbbi 6 hónapon belül utólag beszerzett, biztosításba még fel nem vett azonos kategóriájú gépekre valamint az esetleges alulbiztosítás kiegyenlítésére szolgál.
Az elõgondoskodási biztosítási összeg kár esetén a kár
napjáig a biztosítási szerzõdésbe fel nem vett (az elõzõ bekezdésben felsorolt) gépekre, valamint valamennyi alulbiztosított tételre osztandó fel.
Ha kár esetén a szerzõdésbe fel nem vett gépre vagy berendezésre kárkifizetés történt vagy egy alulbiztosított gépnél a kárkifizetés az elõgondoskodás figyelembevételével
történt, akkor ezzel egyidejûleg a káreset napjától kezdve a
meglévõ szerzõdésbe új tételszámmal fel kell venni a ko-

rábban fel nem vett gépet, illetve az alulbiztosítással felvett
biztosítási összegeket megfelelõen meg kell emelni.

EL.7. Klimatizált helyiségben telepített adatfeldolgozó berendezések
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF II. fejezet 1. bekezdésének kiegészítéseként a klímatizált helyiségekben telepített elektronikus berendezések
olyan korrózió okozta kárai is biztosítás alá esnek, amelyek
a klímaberendezés zavarai vagy sérülései következményeiként megnövekedett páratartalom miatt keletkeztek.
A biztosítás kiterjesztésének elõfeltétele egy olyan jelzõkészülék beszerelése, amely vizuálisan vagy akusztikusan jelzi, ha a klímaberendezés meghibásodik vagy kikapcsol és a
káreset bekövetkezésekor rendeltetésének megfelelõen
mûködik.
A szerzõdõnek kötelessége gondoskodni a jelzõkészüléket
megóvó megelõzõ karbantartásról. Ha a szerzõdõ e kötelességét megszegi, akkor a biztosító az ELBKF V. fejezet értelmében mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

EL.8. Készpénz és áru együttbiztosítása
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.2.
bekezdése értelmében, a biztosítási kötvényben megnevezett berendezések áru és pénztartalma a kötvényben meghatározott biztosítási összeg szerint együttbiztosított. A biztosított árura és készpénzre a biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a kár az áru-automatáknál bekövetkezett térítésköteles kárnak a következménye.

EL.9. Alapozás, földmunka és építési munka
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF I. fejezet 3.3. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, elsõ kockázatra, kártérítést fizet azon alapozás, földmunka és építési munka költségekre, amely egy térítésköteles kár megszüntetése érdekében merültek fel.

EL.10.Megemelt romeltekarítási költségek
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF I. fejezet 3.4. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, elsõ kockázatra, kártérítést fizet azokra a romeltakarítási
költségekre, amelyek egy térítésköteles kár megszüntetése
érdekében merültek fel.

EL.11.Mentési költségek
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF I. fejezet 3.4. pontja értelmében, a mentési költségek kötvényben megnevezett vagyontárgyakra a kötvényben dokumentált biztosítási összeg nagyságáig, elsõ kockázatra biztosítás alá esnek.
A mentési költségek azok a költségek. melyeket a térítésköteles káresemény során arra kell fordítani, hogy a sérült
biztosított vagyontárgyakat olyan helyzetbe hozzuk, amelyben lehetõvé válik a megjavításuk.
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Ezek a védelmi elõírások értelemszerûen nem vonatkoznak
szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre,
berendezésekre. Az erre vonatkozó elõírásokat az EL.12.
külön feltétel tartalmazza.

Az elsõ kockázatra szóló biztosítási összeg ezekre a költségekre egy biztosítási idõszakon belül – 1 évben egyszer áll
rendelkezésre

EL.12.Biztosítás szállítási kockázattal
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF IV. fejezetétõl
eltérõen, valamint ELBKF I. fejezet 3.1. pontja értelmében a
kötvényben felsorolt mozgatható vagy közlekedési eszközökkel szállított vagyontárgyakra a biztosítási védelem kiterjed a szállítás, közben (kivétel légi- és vízi közlekedés) illetve
használat során az elõre nem látható és hirtelen fellépõ károkra lopáskárok kivételével a Magyar Köztársaság területén, illetve az ajánlaton rögzített kockázatviselési helyeken.
Az Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.9.
pontjától eltérõen a gépjármûbe beépített (csavarokkal rögzített) berendezések kivételével- hordozható berendezések esetén a lopáskár ki van zárva.
A biztosítási védelem elõfeltétele, hogy a vagyontárgyak
hordozható kivitelûek, szállításra alkalmasak legyenek.
Szállítás közben elõírás szerint rögzítve, a gyártó rendelkezéseinek megfelelõ csomagolásban, burkolatban, hordtáskában, szállításra alkalmas állapotban legyenek.
A gépjármûbe beépített (csavarokkal rögzített) berendezés
esetén a biztosító kockázatvállalása a következõk szerint
érvényes:
Gépjármûbõl, gépjármûvel együtt történõ lopás esetén biztosító csak akkor teljesít kártalanítást, ha a gépjármû szilárd
tetõvel, felépítménnyel, valamint riasztóberendezéssel rendelkezett, és a gépjármûvet lezárt állapotban, élesített riasztóberendezéssel parkolták le.
Levehetõ elõlapú autórádió esetén a lopáskároknál a kártérítés feltétele a levehetõ elõlap átadása biztosító részére.
22 és 6 óra között a gépjármûbõl való lopásra vonatkozó biztosítási védelem további feltétele, hogy a lezárt gépjármû idegenektõl elzárt területen vagy zárt garázsban állt. Idegenektõl
elzárt területnek minõsül az õrzött parkoló, a családi ház, társasház vagy intézmény kerítéssel és zárható kapuval védett
udvara. A kapunak 22 és 6 óra között zárva kell lennie.
A mobil (nem beépített) kézi készülékeknél és a részben
beépített készülékek mobil egységeinél a gépjármûbõl történõ, illetve a gépjármûvel együtt történõ lopáskár ki van
zárva.

EL.13/A Minimális mechanikai védelem
A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következõ elõírásokat kell teljesítenie. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség
falazatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:
– az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek;
– a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
– biztonsági zárnak minõsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos
zár, a szám- vagy betûjel kombinációs zár, amennyiben
variációs lehetõségek száma meghaladja a 10 000-et,
valamint az egyedi minõsített lamellás zár, a henger- vagy
mágneszár, illetve minimum 4 betû- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
– a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6
cm-es hagyományos, kisméretû, tömör téglafallal azonos
értékû legyen.

EL.13/B Részleges mechanikai védelem
A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következõ elõírásokat kell teljesíteni.
Részleges a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, födémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók
megfelelnek az alábbi követelményeknek:
– a 3 m-nél alacsonyabban fekvõ nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100×300 mm-es osztású, 12 mm átmérõjû köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékû más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet
által minõsített biztonsági üveggel) védettek. Ajtók esetében azonban rácsozat (pl. ollós rács) alkalmazására csak
akkor van szükség, ha az ajtó valamely alkotóelemére
elõírt védelem nem teljesül.
– a rács a falazathoz minimum 4 db falazókörömmel erõsítendõ, a minimális beépítési mélység 100 mm 15 cm-es
hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékû, kívülrõl nem szerelhetõ);
– a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon – a falazathoz kell erõsíteni;
– az ajtószerkezetek minõsített kivitelûek, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védettek;
– a zárást minimum kettõ darab biztonsági zár végzi;
– biztonsági zárnak minõsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos
zár, a szám- vagy betûjel kombinációs zár, amennyiben a
variációs lehetõségek száma meghaladja a 10 000-t, valamint az egyedi minõsített lamellás zár;
– az ajtó minimum 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve, az
ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem
befolyásolhatja;
– a zárnyelvek – ajtók esetében – legalább 20 mm mélyen
zárjanak;
– az ajtólap és az ajtótok zárási pontossága 5 mm-en belül
legyen;
– bevésõzár esetén az ajtólap külsõ, keskenyebbik oldalát
fémlemezzel meg kell erõsíteni;
– fatok esetén megerõsített zárlemez szükséges;
– a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum
15 cm-es, hagyományos, kisméretû, tömör téglafallal
azonos értékû legyen.
Részlegesnek tekinthetõ a mechanikai védelem akkor is, ha
a teljeskörû mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részelem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részelemek nem, vagy nem teljes egészében valósulnak meg.
Megjegyzés: A lakat nem minõsül biztonsági zárnak, kivéve
a minõsített biztonsági lakatokat és lakatzárakat.
Ezek a védelmi elõírások értelemszerûen nem vonatkoznak
szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre,
berendezésekre.az erre vonatkozó elõírásokat az EL.12. sz.
külön feltétel tartalmazza.

EL.13/C Minimális mechanikai védelem és riasztás állandó
készenléti ügyeleten
I.
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Minimális mechanikai védelem
A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következõ elõírásokat kell teljesíteni. Mini-

mális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:
– az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek;
– a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
– biztonsági zárnak minõsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos
zár, a szám- vagy betûjel kombinációs zár, amennyiben
variációs lehetõségek száma meghaladja a 10.000-et,
valamint az egyedi minõsített lamellás zár, a henger- vagy
mágneszár, illetve minimum 4 betû- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
– a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6
cm-es hagyományos, kisméretû, tömör téglafallal azonos
értékû legyen.
Ezek a védelmi elõírások értelemszerûen nem vonatkoznak
szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre,
berendezésekre. Az erre vonatkozó elõírásokat az EL.12.
külön feltétel tartalmazza.
II.

Riasztás állandó készenléti ügyeleten
A külön feltétel értelmében a biztosítási ajánlatban rögzített
kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek riasztó, illetve jelzõberendezéssel kell, hogy védettek legyenek , amelyre a továbbiakban
meghatározott technikai feltételeknek kell teljesülnie, valamint, a betörésjelzõ riasztó berendezés a jelzést (riasztást)
állandó készenléttel rendelkezõ rendõri ügyeleten vagy
szakhatósági engedéllyel rendelkezõ, állandó készenléti
ügyeletet biztosító vagyonvédelmi figyelõ rendszer központjában kell kiváltania.
Technikai feltételek
– a biztosított helyiségek valamennyi nyílászáró (ajtó, ablak,
felülvilágító, árukiadó stb.) szerkezete riasztással, jelzéssel védve legyen, vagy
– teremvédõ berendezés (infra stb.) alkalmazása esetében
minden helyiségre ki kell terjednie a védelemnek;
– betörésjelzõ központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre;
– a központi egység jelezze a ki és bekapcsolt állapotot a
védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon;
– a központi egység burkolata az üzemeltetõ által sem nyitható kivitelû, szabotázsvédett, minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékû szilárdságú anyagból készüljön;
– az élesítés kulcsos vagy számkombinációs kapcsolóval
történjék, a kapcsoló ház minimum 1,5 mm-es lágyacél
vagy ezzel egyenértékû mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást;
– az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
– élesbe kapcsolt állapotban a vezérlõ központnak valamennyi jelzõvonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül
riasztania kell;
– a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszûnte
után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szûnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelõ vagy a karbantartó
által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követõen ismételten kapcsoljon éles állapotba;
– a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektõl, tárgyaktól, építményektõl, épületszerkezetektõl, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok
elérhetõsége csak segédeszközzel legyen megoldható;

– a kültéri hangjelzõ szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es
lágyacél legyen vagy ezzel egyenértékû mechanikai védelemmel rendelkezzen a hangereje haladja meg a 100
decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
– az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás
mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor
biztosítása, elemes táplálás esetén a rendszer minimum
3 hónapig maradjon üzemképes;
– az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén
automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés
legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
– akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésrõl
gondoskodni kell;
– a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon
belül vagy acél védõcsõbe helyezve kell vezetni.

EL.13/D Minimális mechanikai védelem és állandó portaszolgálat
I.

Minimális mechanikai védelem
A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következõ elõírásokat kell teljesíteni. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:
– az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek;
– a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
– biztonsági zárnak minõsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos
zár, a szám- vagy betûjel kombinációs zár, amennyiben
variációs lehetõségek száma meghaladja a 10.000-et,
valamint az egyedi minõsített lamellás zár, a henger- vagy
mágneszár, illetve minimum 4 betû- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
– a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6
cm-es hagyományos, kisméretû, tömör téglafallal azonos
értékû legyen.
Ezek a védelmi elõírások értelemszerûen nem vonatkoznak
szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre,
berendezésekre. Az erre vonatkozó elõírásokat az EL.12.
külön feltétel tartalmazza.

II.

Állandó portaszolgálat
A külön feltétel értelmében a biztosítási ajánlatban rögzített
kockázatviselési helyen állandó portaszolgálatnak kell
mûködnie.. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely, vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap
24 órájában, - a pihenõ-, ünnep- és munkaszüneti napokat
is beleértve – kell ellátni. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, mûködõképes fõvonalú
telefonkészülék üzemeljen. A portaszolgálat tevékenységét
munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben
hagyja el szolgálati helyét.

EL.14.A szolárium üvegezésében és plexijében keletkezõ töréskárok kizárása
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása Különös Feltételei (ELBKF) II. fejezet 1. bekezdésétõl eltérõen a biztosítás nem fedezi a szolárium
üvegezésében (plexijében) keletkezõ károkat
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EL.15.Elektroncsõ záradék
Az elektroncsöveken keletkezett károknál az Elektronikus
berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása
különös feltételeinek ELBKF VII. fejezet 2.1 pontjától eltérõen az alábbi kártalanítási fokozatok szerint történik a kártalanítás.[az egyéb anyagköltségeket, mozgatási és szerelési
költségeket ELBKF VII. fejezet 2.1 pontja szerint térítendõ]
a.)
A csövek megnevezése
Az értékcsökkentés mértéke
(a computertomográfok
az értékcsökkentés Havonta
a „b”) pont alatt:
kezdete
Röntgen-/egyenirányítócsövek
(nem gyógyászati technika)
Lézercsövek
(nem gyógyászati technika)
6 hónap
5,50%
Röntgen-forgóanódú csövek
(gyógy techn.
Kórházaknál, röntgenológiai,
radiológiai intézeteknél
Lézercsövek
(gyógyászati technika)
Katódsugárcsövek (CRT)
Fényszedõ berendezések
regisztráló egységeiben
Tirátroncsövek (gyógyászati techn.)
Képfelvevõcsövek
(nem gyógyászati technika)
12 hónap
3,00%
Képcsövek
(nem gyógyászai technika)
Nagyfrekvenciás teljesítménycsövek
18 hónap
2,50%
Röntgen- forgóanódú csövek
(gyógyászati techn.)
a részröntgenológiáben
Állóanódú csövek
(gyógyászati techn.)
Képtároló kameracsöve
Fotomultipliercsövek
24 hónap
2,00%
Egyenirányítócsövek
(gyógyászati techn.)
Röntgenképerõsítõ csövek
Képfelvevõ csövek /képcsövek
(gyógyászati technika)
Lineáris részecskegyorsító csövek
24 hónap
1,50%
Az értékcsökkenés kezdetének meghatározásánál a használati
idõtartamot attól az idõponttól kezdve számítjuk, amikortól az elsõ
tulajdonosnak lehetõsége volt a használatra.
b.) A röntgen- forgóanódú csöveknél és a komputertomográfokban alkalmazott szint- és kiegyenlítõcsöveknél a kártalanítást a
P * 100
PG * X * Y
Képlet alapján számított százaléktétellel csökkentjük. Ahol:
P=
A kár bekövetkeztéig az érintett csõvel elvégzett letapogtási
folyamatok (Scan-ek) ill. üzemórák ill. –hónapok száma (beleértve az elõzõ tulajdonos alatti használatot is), mindig attól
függõen, hogy a gyártó garanciája mire vonatkozik.
PG= A mindenkori gyártó által az érintett csövekre szokásosan
megállapodott garancia-idõtartam (standard-garancia)
scan-ekben ill. üzemórákban ill. –hónapokban számolva.
X=
A kártérítés ill. jóváírás mértékének faktora, amelyrõl a mindenkori gyártó az érintett csövekre vonatkozóan szokásosan (standard-garancia) Megállapodik:
a) teljes kártérítés/jóváírás a teljes garanciaidõ alatt: 1-es faktor
b) teljes kártérítés/jóváírás a garanciaidõ egy korlátozott részére és
rész kártérítés/jóváírás a többi garanciaidõre:
0,75-ös faktor

c) rész kártérítés/jóváírás az eltelt ill. az el nem ért üzemidõnek /teljesítménynek megfelelõen
a teljes garanciaidõ alatt:
0,50-es faktor
Y=Térítési faktor
a) Röntgencsövek
2-es faktor
b) Szint- /kiegyenlítõcsövek
3-as faktor
Ha nincs „standard-garancia”, az egyénileg megállapodott szabályozás értelemszerûen nyer alkalmazást.

EL.16.Karbantartási szerzõdés
A biztosított készülékekre kötött karbantartási szerzõdésnek
az alábbi szolgáltatásokat kell tartalmaznia:
beállítás és rendszeres idõközönkénti ellenõrzések, a kezelési elõírásoknak megfelelõ ellenõrzések elvégzése, hibaelhárítás, beleértve a karbantartási (Fullservice) szerzõdés teljesítésével összefüggõ, nem bérmentesítendõ alkatrészszállításokat és díjtalan beszerelésüket.
A karbantartási szerzõdés felmondása vagy olyan módosítása, amely a karbantartási szolgáltatások körét csökkenti,
a kockázati veszély növekedéséhez vezet és a biztosítónak
haladéktalanul jelenteni kell.

EL.17.Automata jelzõkészülék
A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított állandó felügyeleten jelzõ automata tûzjelzõkészüléket (pl.
füstjelzõ) üzemeltet.

EL.18.Automata tûzoltókészülék
A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított automata tûzoltókészüléket (de nem permetezõt) üzemeltet.

EL19. Külön feltétel az elektronikus berendezések és készülékek kiállítás-biztosításához
Biztosított veszélyek és károk: ELBKF II. fejezete szerint, kivéve
lopás kockázat
A kockázatviselés kiterjed az oda- és visszaszállításra a Magyar Köztársaság területén belül, az össze- és szétszerelés,
valamint a kiállítás idõtartamára. Szállítás közben a biztosítási
védelem elõfeltétele, hogy a gépek és berendezések szállítása a gyártó által elõírt csomagolásban történjen, valamint
azok megfelelõen rögzítve legyenek. Gépjármûbõl, gépjármûvel együtt történõ lopás kockázat is kizárásra kerül.
A biztosított kármegelõzési kötelezettségei
A biztosított köteles gondoskodni arról és megkövetelni azt,
hogy a biztosított vagyontárgyak mûszakilag kifogástalan,
üzemképes állapotban legyenek, azokat gondosan ápolják
és karbantartsák és ne terheljék tartósan vagy szándékosan a mûszakilag megengedhetõ mértéken túl.
A biztosított a pavilon nyitvatartási ideje alatt köteles gondoskodni a stand õrzésérõl, beleértve a takarítás, építés, és
bontás idõtartamát is.
A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor
Valamennyi kárt legkésõbb 2 munkanapon belül jelenteni
kell a biztosítónak és annak megtekintését a kárszakértõnek
lehetõvé kell tenni. Olyan károkat, melyek a kiállítás tartama
alatt keletkeznek, különösen tûz-, betöréses lopáskárokat,
valamint rabláskárokat haladéktalanul jelenteni kell az illetékes rendõrhatóságnál, tûzoltóságnál illetve a vásár vagy kiállítás vezetõinél is.
Kár esetén az alábbi okmányok benyújtása szükséges a
kár rendezéséhez:
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– kárbejelentõ tételes kárigénnyel
– eredeti áruszámlák, kiállítási leltár
– vámokmányok
– kárjegyzõkönyv, melyet a kiállítás rendezõjével vesznek fel
– rendõrségi ill. tûzoltósági jegyzõkönyv
– rendõrségi határozat
Felelõsségbiztosítás
A biztosítási szerzõdésben szereplõ 2 millió Ft biztosítási
összeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben és a biztosítás tartama alatt bekövetkezett valamennyi káreseményre legfeljebb
kifizet.
A biztosítási szerzõdés itt nem szabályozott kérdéseiben a
biztosító FESZ, KFESZ rendelkezései irányadóak.
A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyért a magyar jog
szerint, ellenkezõ kikötés hiányában e szerzõdés biztosítottja tartozik helytállni.
A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetére
vállalja a biztosítottat a szerzõdésben megjelölt minõségében terhelõ azon kártérítési kötelezettség teljesítését, amelyet harmadik személy személysérülése, szerzõdésen kívül
okozott dologi kára, és az ezekre visszavezethetõ egyéb
vagyoni károk miatt támasztanak.
A jelen szerzõdés szempontjából tisztán vagyoni károk
(amelyek sem személysérülésre, sem dologi kárra nem vezethetõk vissza) nem állnak biztosítási védelem alatt.

EL.20.Nagyértékû, speciális berendezések javítása
Amennyiben egy térítésköteles kár elhárításához a szükséges szerelõszemélyzet belföldön nem áll rendelkezésre, hanem külföldrõl kell igénybe venni, a biztosítás keretében elszámolható
– napidíj és a napi járulékos költségek (szállás, ellátás)
összege maximum átlagosan napi
20 000 Ft/fõ,
– az elszámolható utazási költség:
számla ellenében
50 000 Ft/fõ
átalány esetén
25 000 Ft/fõ
Egy káresemény során ezeken a jogcímeken (utazási költség, szállás, ellátás) összesen a biztosítási összeg 10%-a
de maximum 500 000 Ft számolható el.

Együttbiztosítottak azok az adathordozók (gépi információk
adattárolói), melyeken a biztosított adatokat tárolják,
amennyiben ezek az adattárolók a felhasználó által cserélhetõk, pl. cserélhetõ mágneslemezek, mágnesszalagok,
CD ROM.
Nem biztosítottak:
a) azok az adatok, melyek a központi egység munkatárolóján belül tárolódnak. Még nem lezárt adatfeldolgozó folyamatok adatai, vagy még nem üzemkész programok,
valamint szerzõ által nem jóváhagyott programokból (pl.
kalózmásolatokból) származó adatok valamint a kereskedelmi forgalomban nem kapható saját fejlesztésû egyedi
programok.
b) a felhasználó által rendeltetésszerûen nem cserélhetõ
belsõ adathordozók, mint pl. merev lemezek, félvezetõs
tárolók, mágneses buboréktárolók, valamint aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát tartalmazó külsõ adathordozók pl.: cserélhetõ winchester és azokon tárolt adatok
2.

A biztosítás fennáll
a.) a biztosítás helyén és a tárolási helyeken;
b.) az üzemi és a tárolási helyeken történõ mozgatás közben;
c.) az ezek közötti utakon (2.a.) pont), amennyiben biztonsági másolatról van szó – az ELBKF II. fej. 3.11. ponttól
eltérõen.

3.

A biztosítási összeg feleljen meg a biztosítási értéknek;
adatok esetében a biztosítási érték az újrabeszerzési és
újrabeviteli költség (5. pont).

4.

A biztosító kártalanítást nyújt a biztosított adatokra (1. pont),
amennyiben a biztosított adatok vesztesége vagy változása
egy az érintett adathordozón, vagy az adatfeldolgozást végzõ biztosított berendezésen keletkezett biztosított vagyoni
kár miatt lépett fel. A lopás a vagyoni kárral egyenértékû.

5.

Az ELBKF VII. fejezettõl eltérõen a biztosító a biztosítási
szerzõdésben tételenként megnevezett biztosítási összeg
mértékéig téríti az adatok újrabeszerzésére és újrabevitelére
fordított szükséges költségeket.
A biztosító nem téríti – a közreható okokra való tekintet
nélkül – azokat a ráfordításokat,
a.) amelyek azon alapulnak, hogy a helyreállítás vagy az
újrabeszerzés kapcsán adatállományokat, programokat
vagy adathordozókat változtatnak, javítanak, vagy továbbfejlesztik azokat
b.)amelyek szerzõ által nem jóváhagyott programok vagy
hibás programok alkalmazása miatt keletkeznek;
c.) programok hibáinak elhárítása miatt keletkeznek;
d.)hibásan rögzített adatok javítása miatt merülnek fel.
Ha az újrabeszerzés vagy újrabevitel nem a kár bekövetkezte utáni két éven belül történik meg, a biztosító csak a biztosított adathordozók káridõponti értékét téríti.
Az ÁVF V. fej. 6. ponttól eltérõen a biztosító lemond az alulbiztosítottság alkalmazásáról.
A feltételek értelmében kártalanításként kiszámított összeg
káreseményenként a biztosítási szerzõdésben megnevezett
önrésszel csökken.

6.

A kármegelõzés érdekében a biztosított rendszeres adatmentésre kötelezett, és figyelembe kell vennie a gyártónak
az adatfeldolgozó berendezés és az adathordozók karbantartására és ápolására vonatkozó elõírásait/utasításait. Ha a
biztosított megsérti az adatmentési kötelezettséget, a biztosító mentesül a teljesítéstõl, kivéve, ha a szerzõdõ bizonyítja, hogy nem vétkes az adatmentés elmulasztásában.

EL.21.Akkumulátortelepek
A biztosított köteles a gépjegyzékben feltüntetett akkumulátortelepeket folyamatosan szakszerû felügyelet alatt tartani
és a használat során szükségessé váló karbantartásokat elvégeztetni.
Azokat a károkat, amelyek ennek a kötelezettségnek elmulasztása miatt következtek be, nem téríti a biztosító.
Ha a biztosított karbantartási szerzõdést kötött és kár esetében igazolni tudja, hogy ez a szerzõdés még hatályban
van, akkor az akkumulátorokat tartós szakszerû felügyelet
alatt állóknak kell tekinteni

EL.22.Software és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt
fellépõ adatvesztésre
1.
Az ELBKF I. fej. 1. pont kibõvítéseképpen biztosítottak a
biztosítási szerzõdésben megjelölt adatok (gépi információk), pl. adatállományok és adatbankok törzs- és változtatható adatai, kereskedelmi forgalomban kapható programok, illetve azokkal elõállított adatok, egyedileg elõállított
üzemkész programok adatai, üzemi rendszerek rendszerprogramadatai.
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7.

– azon alapulnak, hogy a biztosítottnak a károsodott dolgok helyreállításához vagy újbóli beszerzéséhez nem áll
idõben elegendõ tõke a rendelkezésére;
– amelyek azon alapulnak, hogy a károsult berendezés a
helyreállítás vagy az újrabeszerzés során megváltozik, minõségileg jobb vagy modernebb lesz;
– amelyek nyersanyagok, valamint félkész vagy kész gyártmányok megromlásán, megsemmisülésén vagy károsodásán alapulnak.

Az adatokra nem érvényes az ELBKF I. fej. 2., 3. és 4.
pontja, a II. fej. 3.1. pontja, valamint III. és IV. fejezet

EL.23.Adathordozók tárolása
A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított az
adathordozókat tûzbiztos szekrényben tárolja.

EL.24.Másolás ellen hardwarekulccsal védett programok biztosítása
A biztosító kártalanítást nyújt azokra a költségekre is, amelyek a biztosítási kötvényben megjelölt programok engedélyének újbóli megszerzése kapcsán merülnek fel amiatt,
hogy a másolás elleni védelem (hardwarekulcs) egy biztosítási esemény miatt megsérült, tönkrement, vagy, betöréses lopás, ill. rablás során eltulajdonították.
A biztosító nem nyújt kártalanítást:
a) Az ELBKF II. fejezet 1.9. pontjától eltérõen a lopáskárokra.
b) azokra a költségekre, melyek akkor is keletkeztek volna,
ha a kár nem következik be (pl. karbantartás);
c) az olyan járulékos költségekre, melyek azáltal keletkeznek, hogy egy biztosítási esemény alkalmával változtatásokat vagy továbbfejlesztést végeztek;
d) a szükségjavítások vagy ideiglenes javítások többletköltségeire;
e) az olyan költségekre, melyek fajtájuk és mértékük szerint
nem foglaltatnak benne a biztosítási feltételekben.

3.

Biztosítási összegek – Alulbiztosítottság
Az ELBKF III. fejezetétõl eltérõen a többletköltségre vonatkozó biztosítási összeg az az összeg, amelyet a kárviselési
idõ alatt (4. pont) fel kellene használni (maximális felelõsségvállalási összeg), ha a biztosítási szerzõdésben megjelölt dolgok mûszaki alkalmazhatósága ezen idõszak alatt
szünetelne;
Az ÁVF V. fej. 6 ponttól eltérõen a biztosító lemond az alulbiztosítottság alkalmazásáról.

4.

Kárviselési idõ
Ha a biztosítási szerzõdésben nem szerepel más megállapodás, a kárviselési idõ 12 hónap.
A kárviselési idõ azzal az idõponttal kezdõdik, amelytõl
kezdve a kár az ELBKF II. fej. értelmében a biztosított számára a technikai lehetõségekhez képest a legkorábban felismerhetõ volt, legkésõbb azonban attól az idõponttól,
amelytõl számítva biztosított többletköltségek keletkeznek.

5.

Kártalanítás kifizetése
Az ELBKF VII. fejezetétõl eltérõen a biztosító a többletköltségekre munkanaponként kártalanítást fizet a megállapodott biztosítási összeg mértékéig, amennyiben azok a
kárviselési idõn belül keletkeznek.
A biztosító által fizetett kártérítés minden kiesési napra vonatkozóan arra az összegre korlátozódik, amely a biztosítási
összegnek a megállapodott kárviselési idõ napjainak számával történõ elosztásakor adódik.
A többletköltségek nem térülnek, amennyiben azok akkor is
felléptek volna, ha a berendezés mûszaki alkalmazhatósága
nem a rajta keletkezett kár miatt szünetelt vagy csökkent volna.
Ez különösen akkor érvényes, ha a többletköltségek tervezett vagy szükségessé vált karbantartási munkák vagy változtatások miatt mindenképpen felléptek volna.
A károsodás nem vezethet gazdagodáshoz; a megtakarított
költségek elszámolásra kerülnek, ugyanígy a gazdasági elõnyök, akkor is, ha azok a kárviselési idõ lejárta után, a szüneteltetés vagy csökkenés következményeként adódnak.

6.

Önrészesedés
Az 5. pont szerint megállapított összeg az 1. pont szerinti
káreseményenként a biztosítási szerzõdésben megállapított
önrészesedéssel csökken.
A többletköltségekre a megállapodott idõbeli önrészesedés
érvényes. Ha az önrészesedés munkanapokban van megszabva, a biztosítottnak a megállapított összeg azon részét
kell magának viselnie, amely úgy viszonyul a teljes összeghez, mint az idõbeli önrészesedés a mûszaki alkalmazási
lehetõség szünetelésének vagy csökkenésének teljes idõszakához. A számításban a szüneteltetés vagy csökkenés
teljes idõtartamához csak azok az idõk veendõk figyelembe, amikor a biztosított üzemben dolgoznak vagy a káresemény bekövetkezte nélkül dolgoztak volna. A teljes idõtartam legkésõbb a kockázatvállalási idõ lejártával ér véget.

EL.25.Többletköltség
1.
A biztosítás tárgya
Ha egy, a biztosítási szerzõdésben megjelölt olyan üzemkész berendezésnek, a mûszaki alkalmazhatósága, –
amelyre vonatkozóan ez a többletköltség-biztosítási megállapodás létrejött – az ELBKF II. fejezete alapján biztosított
káresemény következtében szünetel vagy csökken, akkor a
biztosító megtéríti az áthidaló intézkedéseknek (2. pont) a
költségeit (többletköltség), melyek azáltal keletkeznek, hogy
ennek a berendezésnek a korábbi üzemkész állapotát helyre kell állítani vagy ezt a berendezést újra be kell szerezni.
2.

Többletköltség
Biztosított az a többletköltség, melyet elsõsorban más berendezések használatára, más munka- vagy gyártási eljárás
alkalmazására, illetve fizetett szolgáltatások, egyéb fizetett
gyártómunka igénybevételére illetve félkész vagy kész termékek beszerzésére használnak fel.
Nem biztosítottak - a közreható okokra való tekintet nélkül –
azok a többletköltségek, amelyek
– az ELBKF II. fej. 3. és 4. pontja szerinti károk következtében lépnek fel
– az ELBKF I. fej. 1. pontjában meghatározottaktól eltérõ
adathordozókon keletkezett károk következtében lépnek fel
– az ELBKF I. fej. 4. pont értelmében nem biztosított anyagokon, nyersanyagokon és alkatrészeken keletkezett
károk következtében lépnek fel
– az elektroncsöveken és képmegjelenítõkön keletkezett,
az ELBKF I. fej. 3.6. pontja értelmében nem térítésköteles károk következtében lépnek fel
– magának a kár által érintett, biztosított berendezésnek a
helyreállításából vagy újrabeszerzésébõl adódnak,
– rendkívüli eseményeken (amelyek a mûszaki alkalmazási
lehetõségek szünetelése vagy csökkenése idején következnek be) vagy hatóságilag elrendelt újjáépítési vagy
üzemi korlátozásokon alapulnak;
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7.

Szakértõi eljárás
Az ELBKF I. fejezetétõl eltérõen a szakértõ megállapításainak tartalmazniuk kell:
– a többletköltségeket
– azokat a körülményeket, amelyek a biztosító kártalanítását befolyásolják;
– a megtakarított költségeket és a gazdasági elõnyöket.

EL.26.Díjvisszatérítés (1 000 000 Ft éves díjtól)
Ha 3 éves megfigyelési idõ lejárta után megállapítható,
hogy erre az idõtartamra a kárkifizetések. valamint a még el
nem számolt károkra vonatkozó tartalékösszegek kisebbek,
mint az azonos idõtartamra fizetett díjak 70%-a. akkor a díjak végleges elszámolása úgy történik, hogy a biztosítottal
fennálló elektronikus-berendezés és készülék biztosítási
szerzõdés díjából a kárkifizetések összege (beleértve a tartalékösszegeket is) és a díj 70%-a közötti különbség 50%át a biztosító visszatéríti.
Ezt követõen a számítást minden évre el kell végezni.
Ha az elsõ vagy a következõ elszámolásoknál az derül ki,
hogy a kifizetett károk, beleértve a még el nem számolt károkra vonatkozó tartalékösszegeket is, túllépik az elszámolási idõszakra befizetett díjak 70%-át, akkor az így meghatározott összeget a következõ évre, illetve évekre vonatkozó
elszámolásnál kell figyelembe venni.

EL.27.Légifuvar költségei
Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek
ELBKF I. fejezet 3.5. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, elsõ kockázatra, kártérítést fizet arra a légifuvar költségre, amely egy térítésköteles kár megszüntetése érdekében
merül fel.
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