UNION-MOZAIK
Kiegészítõ betöréses lopás
és rablás biztosítás
Különös Biztosítási Feltételek
1.§ Az UNION Biztosító Rt (továbbiakban: biztosító) a jelen
Különös Feltételek alapján kötött szerzõdés értelmében, a
szerzõdésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti a 2.§-ban meghatározott biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban
okozott anyagi károkat.
2.§ Biztosítási események
2.1. Betöréses lopás:
– Olyan biztosítási esemény, amikor a lezárt helyiségbe a tettes dolog elleni erõszakkal behatolt, és
onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította.
– Az erõszakos behatolás, illetve az eltulajdonítás
egyidejûsége feltétele a biztosítási esemény megvalósulásának.
– Betöréses lopásnak minõsül továbbá, ha a lezárt helyiség ajtaját hamis kulcs használatával nyitotta ki,
és onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította.
2.2. Rablás:
– Olyan biztosítási esemény, amikor a tettes a telephelyen a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása végett erõszakot, élet- vagy testi épség
ellen közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítottat, vagy alkalmazottját erõszakkal öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.
– ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított vagyontárgy
megtartása végett erõszakot, élet vagy testi épség
elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
2.3. Rongálás:
– Külön díj felszámítása nélkül megtéríti a biztosító
a 2.1. és 2.2. pontokban leírt biztosítási események során keletkezett, számlával igazolt rongálási károkat a biztosítási összeg 10%-a erejéig, a biztosítási összegen belül.
2.4. A biztosítási események tényét a biztosítottnak kell
az eredeti rendõrségi határozattal igazolnia.
2.5. Betöréses lopás biztosítás csak erõszakos behatolás
ellen védett épületekre, annak lezárt helyiségeiben
elhelyezett tárgyi eszközökre, készletekre, pénz és
értékcikkekre köthetõ.
2.5.1. Erõszakos behatolás ellen védettnek tekinti a
biztosító az épületet, ha annak falazata és tetõszerkezete a Védelmi Feltételekben elõírtaknak megfelelõen, szilárd és tömör anyagból készült. Nem tekinthetõk védettnek a jármûvek, lakókocsik, konténerek.
2.5.2. Lezártnak minõsül az a helyiség, amelynek
nyílászárói – a Védelmi Feltételekben elõírt –
biztonsági zárral vannak lezárva, üvegezett felületei 30 x 30 cm-nél nem nagyobbak,
hosszúságra való tekintet nélkül 20 cm-nél
nem szélesebbek, mérettõl függetlenül az
olyan üvegezett felületek, melyek elõtt redõny,
fatábla, telefaajtó, vagy megfelelõ szilárdságú
és hálójú vasrács van elhelyezve, valamint az
5 mm-es vagy annál vastagabb üvegbõl készült kirakatok, melyek hatékony törésérzékelõvel vagy törésvédõ fóliával vannak ellátva.
2.5.3. A biztosított vagyontárgyak kárveszélyességétõl

és értékétõl függõen a betörés elleni védelemnek
meg kell felelnie a biztosító védelmi elõírásainak.
3.§ Biztosított vagyontárgyak (vagyoncsoportonként)
3.1. 02. Mûszaki berendezések, felszerelések, gépek;
3.2. 03. Készletek (anyagok, befejezetlen termelés, félkész-, és késztermékek, áru;)
3.3. 04. Készpénz, értékpapír, értékcikk;
3.4. 05. Javításra, feldolgozásra értékesítésre átvett idegen tulajdonú vagyontárgyak;
3.5. 06. Egyéb vagyontárgyak (nevesítve).
A 03. vagyoncsoportban felsorolt készletek tárolására a
Védelmi Feltételekben meghatározott tárolási szabályok
vonatkoznak.
4.§ Általános kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki valamennyi biztosítási
esemény vonatkozásában az alábbi károkra:
4.1. tûz, robbanás, villámcsapás, földcsuszamlás, kõomlás, földrengés, árvíz, jégverés, hónyomás, felhõszakadás, vihar vagy bármely természeti jelenség során
keletkezett károkra;
4.2. amennyiben azok harci, háborús cselekmények felkelések, lázadások, zavargások vagy sztrájkok, tömegmegmozdulások, terrorcselekmények, szabotázs, hatósági intézkedés során keletkeztek, kivéve
ha a biztosított bebizonyítja, hogy a kár nem volt
kapcsolatban a felsorolt eseményekkel;
4.3. amennyiben a Védelmi Feltételekben leírt tárolási
elõírásokat nem tartották be;
4.4. jármûvekben, lakókocsikban, konténerben tárolt ingóságok, illetve maguk a jármûvek, lakókocsik illetve konténerek.
5.§ Biztosítási összeg
5.1. A biztosítási összeget a biztosított (szerzõdõ) határozza meg. A biztosító – szükség esetén – ajánlást
tehet a biztosítási összeg meghatározására.
5.2. A biztosítási összeg meghatározását követõen csak
olyan vagyontárgyak vonhatók össze, melyek egy
vagyoncsoportba tartoznak.
5.3. A biztosítási összeg meghatározása azonos a Vállalkozói tevékenységet folytatók Tûzbiztosítás Különös feltételekben leírtakkal.
5.4. A szerzõdésben rögzíteni kell az értékelés módját.
5.5. A biztosítási összegek, biztosítási idõszakon belüli
módosítását, ha vagyonnövekedés következik be a
biztosított írásban kezdeményezheti, és közös megegyezéssel a szerzõdés módosítható. Ennek elmulasztása esetén az újonnan beszerzett vagyontárgyakra nincs biztosítási fedezet.
6.§ A biztosító szolgáltatása
Azonos a Tûzbiztosítás Különös feltételekben leírtakkal.
6.1. Nem téríti meg a biztosító:
6.1.1. a szerzõdésben meghatározott önrész értékét;
6.1.2. az áruk, vásárolt készletek, saját elõállítású termékek értékét növelõ hasznot, illetve a kedvezmények elvesztésébõl fakadó kárigényeket;

6.1.3. a kár miatt beálló termeléskiesés költségeit,
illetve gazdasági hátrányokat;
6.1.4. a biztosított kárenyhítési kötelezettségének
elmulasztásából adódó kárigényeket;
6.1.5. a tényleges hiányból (káló) származó veszteségeket.
6.2. A biztosítási esemény bekövetkezésekor indokolt
esetben a biztosító felhívására a biztosítottnak
(szerzõdõnek) leltárt kell készítenie.
6.3. A biztosítási kártérítés felsõ határa függ a biztosító
védelmi elõírásainak betartásától. Ha a védettség
színvonala nem felel meg a biztosító elvárásainak, a
biztosítási összegnél alacsonyabb káreseményenkénti kártérítési limitet állapít meg a biztosító.
7.§

Önrészesedés
7.1. Az önrészesedés mértéke a biztosítási összeg függvényében:
Biztosítási összeg: (Ft)
Önrészesedés Ft
0 - 30 000 000
30 000.30 000 001 50 000.-

7.2. Az önrészesedés a kártérítési összegbõl káreseményként levonásra kerül.
8.§

Biztosítási díj
8.1. A biztosítási díjat kockázatarányosan határozza meg
a biztosító.
8.2. A biztosító által meghatározott díj 1 év (egy év) végleges díja.
8.3. Egy évnél rövidebb idõre kötött határozott tartamú
szerzõdés esetén a biztosítási díj:
1-3 hónapig terjedõ idõre az évi díj 4/10 része
4 hónapig terjedõ idõre az évi díj 5/10 része
és így tovább, minden megkezdett hónapra 1/10
rész számítandó fel. 8 hónapon túli idõre a teljes évi
díjat kell felszámítani.

9.§ Jelen biztosítási szerzõdésre és a záradékokra vonatkozóan alkalmazásra kerülnek az Általános Vagyonbiztosítási
Feltételek és a Tûzbiztosítás Különös Feltételek rendelkezései.

Záradékok
ZÁ. 03. Záradék
A 04. Vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakra (pénz
és értékkészlet)
1. Jelen Záradék alapján a biztosítás kiterjed 04. Vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakra (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakõ, 100 eFt-nál nagyobb értékû páncélszekrényben elhelyezett vagyontárgy)
ha az elkövetõ a betöréses lopás biztosítási eseményénél
leírt módon bejutott a lezárt helyiségbe és az ott tárolt
páncélkazettát, pénzszekrényt, páncélszekrényt erõszakos módon vagy hamis kulcs használatával kinyitotta, és
az abban elhelyezett – Védelmi Feltételeknek megfelelõen
tárolt – biztosított vagyontárgyakat eltulajdonította.
2. A biztosítási védelem a biztosított által meghatározott
legmagasabb érték figyelembevételével kiterjed:
a) a készpénz és értékpapír készletre a megjelölt biztosítási összegen belül;
b) a bérfizetési napokon pénzkészletekre, havonta egy
alkalommal a biztosított által nevesített bérfizetési
napokra a készpénz biztosítotthoz történõ megérkezését követõ napi pénztárzárásig;
c) értékcikkre, értékkészletre, nemesfémre, ékszerre,
drágakõre a megjelölt biztosítási összegen belül.
3. Nem felel a biztosító azokért a károkért, melyek biztosítási esemény során úgy keletkeztek, hogy:
a) a biztosított vagyontárgyakat nem a Védelmi Feltételeknek megfelelõen helyezték el;
b) a biztosított vagy alkalmazottai a Védelmi Feltételekben
elõírt védelmi berendezések bezárását elmulasztották;
c) az értékkészletek tárolására szolgáló berendezés kulcsait zárás után a védelmi berendezéssel azonos lezárt helyiségben tárolták.
4. A rablás biztosítási esemény nem terjed ki a pénz- és értékkészletek szállítása során bekövetkezett rablás károkra.
5. A biztosítási összeg
Elhelyezés
Biztosítási összeg
felsõ határa Ft
lemezkazetta
20.000
pénztárgép (biztonsági zárral)
20.000
beépített páncélkazetta
50.000
tûzmentes pénzszekrény
50.000
tûzmentes pénzszekrény
50.000-100.000
kétzáras páncélszekrény*
2.000.000
többzáras páncélszekrény
10.000.000
páncélterem
korlátlan

* A kétzáras páncélszekrény biztosítási összegét hatásos
riasztóberendezés megléte esetén a biztosító felemelheti 10.000.000 Ft felsõ határig.
6. A biztosító szolgáltatása
Készpénz, értékpapír, értékcikk károk esetén az igazolt,
tényleges kárösszeg kerül megtérítésre, ezen készletek
biztosítási összegének erejéig. Az esetleges kamat és
egyéb veszteségeket a biztosító nem téríti meg.
ZÁ. 04. Záradék
Kirakatszekrények betöréses lopás és rablás biztosításához
1. Jelen Záradék alapján a biztosítás kiterjed a biztosított
által üzemeltetett kirakatszekrényekre azzal a feltétellel, hogy az ott elhelyezett áruk biztosítási összegét a
biztosító maximálja.
2. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha a kirakatszekrényben elhelyezett pénz és értékkészletekben, illetve
30.000 Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárgyakban
betöréses lopás során keletkezik.
3. Jelen záradék alapján számított biztosítási összeg egy
naptári évben a biztosítási események számától függetlenül a biztosító éves kártérítési felsõ határa.
A biztosítási összeg kimerülése esetén díjfizetés ellenében a biztosítás megújítható.
ZÁ. 05. Záradék
Küldöttrablás
1. A biztosítási védelem kiterjed az alapbiztosításon túl a
biztosított által meghatározott biztosítási összegre, a biztosított utasítása alapján készpénz rendeltetési helyére
történõ szállítására, a szállítás útvonalára és idejére.
2. A biztosító által elõírt pénzszállítási szabályok betartása kötelezõ, a mulasztás a biztosító mentesülését vonja maga után.
3. A biztosítási összeget az egy évben szállított várható
legmagasabb összeg figyelembevételével határozza
meg a biztosított.
ZÁ. 06. Záradék
Betörési kísérlet
1. Külön díj megfizetése mellett megtéríti a biztosító a betöréses lopás biztosítási esemény kísérlete során az elkövetõ által a biztosított vagyontárgyakban okozott és számlával igazolt rongálási károkat a biztosítási összeg 10%-a erejéig.
Ny.sz.: U70017/1

