UNION-MOZAIK
Gép-, géptörés-biztosítás
Különös Biztosítási Feltételek
Az UNION Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a jelen
Gép-, géptörés-biztosítás Különös feltételek alapján arra
vállal kötelezettséget, hogy megtéríti a 2. §-ban meghatározott - véletlen, váratlan, balesetszerûen bekövetkezõ biztosítási események által a biztosított gépekben okozott
anyagi károkat.
A biztosítási fedezet a szerzõdés mellékletét képezõ adatközlõkben meghatározott kockázatviselési helyeken (telephelyeken) a biztosított összeggel megjelölt gépekre terjed ki.
1. § Fogalmak
1.1. Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan, elõre nem látható formában fellépõ töréskára, amely azok részleges vagy teljes mûködésképtelenségét eredményezi.
1.2. Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen
külsõ erõhatás, baleset miatt bekövetkezõ kára,
mely részleges vagy teljes mûködésképtelenségüket
eredményezi.
1.3. Géptörés és gépbaleset kiterjed mindazon gépekre,
amelyek üzembe helyezettek, függetlenül attól,
hogy azok üzemelnek vagy állnak; illetve javítás,
karbantartás, áthelyezés céljából le-, illetve felszerelés, vagy mozgatás alatt állnak.
2. § Biztosítási esemény
Jelen szerzõdési feltételek alapján biztosítási eseménynek
minõsül, ha a géptörésbõl vagy gépbalesetbõl eredõ kár
oka:
– tervezési vagy kivitelezési hiba;
– anyaghiba;
– rázkódás (rezonancia);
– alkatrészek kilazulása;
– hibás beállítás vagy szabályozás;
– rossz elhelyezés, telepítés;
– olajozás, kenés kimaradása;
– túlterhelés, túlhevülés, kivéve a hõnek, lángnak rendeltetésszerûen kitett berendezések, gépek;
– túlpörgés (centrifugális erõ hatása);
– rövidzárlat;
– szigetelési hiba;
– mérõ-, szabályozó-, vezérlõ- és biztonsági berendezések
meghibásodása;
– leesés, lökés, ütközés;
– a gépet üzemeltetõ dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése;
– a biztosított más alkalmazottjának vagy harmadik személynek szerzõdésen kívüli károkozása.
3. § Biztosítható vagyontárgyak
3.1. Gépek, gépi berendezések, mûszerek, szállító és hírközlõ berendezések, igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek, jármûvek közül a munkagépként
mûködõ rendszámos jármûvek és munkagépek.
3.2. Bérelt, kölcsönvett, lízing szerzõdéssel bérbevett, kipróbálásra átvett gépek, gépi berendezések.
3.3. Nem biztosítható vagyontárgyak a 3.1. és 3.2. pontban felsoroltak közül.
– számítógépek;
– légi jármûvek;

– személy - és teherszállító jármûvek;
– mûszaki elhasználódás, vagy avultság miatt a termelésbõl (üzemeltetésbõl) kivont gépi, tárgyi eszközök.
4. § Kizárások
A biztosítás nem terjed ki az alábbi káreseményekre:
4.1. ha azok próbaüzem, túlterhelés, biztosítási határt
meghaladó üzemi próba, telephelyen kívüli szállítás
során keletkeztek;
4.2. azokra a közlekedési balesetekre, melyeket a jármûvek és az önjáró munkagépek okoznak, illetve azokkal okozati összefüggésben állnak.
4.3. Nem minõsül biztosítási eseménynek ha a kár:
– gépek, gépalkatrészek természetes elhasználódása;
– gépek fokozatos lassú állagromlása (korrózió, kopás, felületek karcolódása, vízkövesedés, szenynyezõdés);
– lassan végbemenõ deformálódás - hasadás, törés,
repedés, réteges hasadás, hibás csõcsatlakozás,
tömítések javítása miatt következett be, kivéve, ha
az elõbbiek géptörés kárt idéznek elõ más gépszerkezetben, alkatrészekben.
4.4. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
– épület szerkezetekben, emelõszerkezetekben,
szerszámokban, gyártóeszközökben, öntõformákban és öntõüstökben, továbbá pótalkatrészekben,
tartozékokban keletkeztek, ha az alapgép semmisül meg;
– a gyakori elhasználódás miatt cserére szoruló alkatrészekben, porlasztókban, tûzálló burkolatokban, védõrácsozatban, fogaskerekekben, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülõ elemeiben, gumiabroncsokban, összekötõ
kábelekben és tömlõkben, tömítésekben, szûrõkben és szitákban, csomagolóanyagokban keletkeztek;
– oka a biztosított elõtt a biztosítási szerzõdés megkötésekor ismert volt, és nem hozta a biztosító tudomására;
– a géptörés, gépbaleset miatt üzemszünetbõl eredõ
veszteségekbõl, kötbérekbõl, bírságokból erednek;
– következményi károk;
– más, érvényes vagyonbiztosítási szerzõdés alapján megtérülnek.
5. § Önrészesedés
Káreseményenként a biztosított a kár összegébõl 5%-ig
terjedõ önrészesedést visel, azonban az önrészesedés
nem lehet kisebb, mint 30 ezer Ft. A szerzõdésben a felek
ettõl eltérõen is megállapodhatnak.
6. § Biztosítási összeg
6.1. A vagyontárgyak biztosítási összegét a biztosított
határozza meg. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának felsõ határa, és egyben a biztosítási díj
megállapításának alapja.

6.2. A biztosítási összeg meghatározása a biztosított választása szerint az alábbi értéken történhet.
6.1.1. Utánpótlási érték (új érték).
6.1.2. Valóságos érték (tényleges avult érték).
A 30%-náI nagyobb mértékben avult gépi tárgyi eszközök utánpótlási értéken nem biztosíthatók.
6.3. A szerzõdésben rögzíteni kell az értékelés módját.
6.4. A biztosított írásban kezdeményezheti a biztosítási
összegek biztosítási idõszakon belüli módosítását,
ha vagyonnövekedés következik be. A szerzõdés
közös megegyezéssel írásban módosítható. Ennek
hiányában az újonnan beszerzett vagyontárgyakra
a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
7. § A biztosító szolgáltatása
A szerzõdésben meghatározott biztosítási összeg erejéig
évente a következõ szolgáltatást nyújtja a biztosító a szerzõdésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor:
7.1. Teljes kár (totál kár) esetén – ha a biztosított vagyontárgy megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítása mûszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem
indokolt – az alábbiak szerint térít a biztosító:
7.1.1. Utánpótlási értéken: a biztosító a káreset idõpontjában Magyarországon alkalmazott
újrabeszerzési áron téríti meg a biztosított vagyontárgy értékét.
7.1.2. Valóságos értéken: biztosított vagyontárgy
esetén a káreset idõpontjában történõ újraelõállítási, újrabeszerzési árat az idõközbeni
értékcsökkenés (avulás) levonásával téríti
meg a biztosító.
7.2. Részleges kár esetén az alábbiak szerint térít a biztosító:
7.2.1. Utánpótlási értéken biztosított vagyontárgy
kára esetén a károsult vagyontárgynak az
eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes
javítási költségét téríti meg a biztosító.
7.2.2. Valóságos értéken biztosított vagyontárgy
esetén javítással, illetve a károsodott részek
pótlásával helyreállítható károknál az eredeti állapot helyreállítását, pótlását szolgáló
költség kerül megtérítésre, de a helyreállítás
során keletkezett értékemelkedést a biztosító
levonásba helyezi.
7.3. Ha a helyreállítás eltér az eredeti állapottól, a kártérítés alapja az eredeti állapot.
7.4. Ha a biztosítási összeg a valóságos értéknél alacsonyabb, a biztosító aránylagos térítést alkalmaz (prorata).
7.5. A termelésbõl kivont, használaton kívüli gépi tárgyi
eszközök kárát a valóságos értékig téríti meg a biztosító. Lebontásra, kiselejtezésre kijelölt gépi eszközök térítése a hasznosítási összeg.
7.6. Befejezetlen beruházásokban bekövetkezett károk
esetén a készültségi foknak megfelelõen térít a biztosító, a káridõpontig ténylegesen felmerült beruházási költségek mértékéig.
7.7. A biztosított áItal bérelt, kölcsönvett, lízingbe vett,
kezelésre, megõrzésre, tárolásra, javításra átvett gépi
tárgyi eszközök kárai esetén a választott értéken, a
biztosítási összegnek megfelelõen térít a biztosító.

7.8. A javítási költségekben a sürgõsségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint az alkatrészek
sürgõs szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit a biztosító nem téríti meg. Elektromos gépek újratekercselésének költségeit a biztosító 50%ban téríti; a belsõégésû motorok forgattyús tengelye,
hengerfeje, perselye, dugattyúi és szerelvényei kárkori elhasználódásuknak megfelelõen értékcsökkenéssel térülnek meg.
8. § Biztosítási díj
8.1. A biztosítási díjat kockázatarányosan határozza
meg a biztosító.
8.2. A biztosítás díjalapja a biztosított vagyon tárgyévi
biztosítási összege. A biztosító által meghatározott
díj a tárgyév 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 ;
a továbbiakban minden megkezdett hónapra 1/10nyi rész számítandó fel.
8 hónapon túli idõre a teljes évi díjat kell felszámítani.
8.4. A biztosítás biztosítási idõszakra vonatkozó díja a
szerzõdés hatályba lépésekor egy összegben elõre
esedékes, a továbbiakban annak az idõszaknak az
elsõ napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A
felek részletfizetésben is megállapodhatnak.
9. § Mentesülés
9.1. A biztosító mentesül a kártérítés fizetési kötelezettsége alól, ha:
9.1.1. a biztosított a szerzõdés mellékletében, illetve külön feltételeiben meghatározottakat
nem tartotta be;
9.1.2. az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer a
káresemény bekövetkezésének az idõpontjában nem volt üzembe helyezve, illetve a biztosítottnak felróható okból mûködésképtelen
volt, és a kár ezekkel okozati összefüggésben
keletkezett;
9.1.3. a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
Jelen szerzõdés alapján súlyosan gondatlan
magatartásnak minõsül, ha a biztosított vagy
alkalmazottja a kárt:
– súlyosan ittas állapotban vagy bódító kábítószerek hatása alatt, vagy ezen állapotával
összefüggésben okozta;
– hatósági engedélyhez kötött tevékenységet
ezen engedély nélkül folytatott;
– a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó
szabályokat súlyosan megszegte.
10. §Egyéb rendelkezések
A káreseménnyel kapcsolatban idegen vagyont vagy személyt ért károk kivizsgálását és összegszerû megállapítását a szerzõdõ felek csak a károsult, vagy megbízottjának
bevonásával közösen végezhetik.
Jelen biztosítási szerzõdésre vonatkozóan alkalmazásra
kerülnek az UNION Biztosító Rt. Általános Vagyonbiztosítási Feltételeinek és a Tûzbiztosítás Különös Feltételeinek rendelkezései.
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