TÁJÉKOZTATÓ AZ AXIÁL KFT. ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT GÉPEK, BERENDEZÉSEK
VAGYONBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
Érvényes: 2015. július 1.
A Biztosítási szerződés Szerződője, Biztosítottja és
Díjfizetője:

A gépet megvásárló ügyfél / finanszírozás esetén
Adós vagy Lízingbevevő, mint az eszköz
üzemeltetője
vagy
használója,
akire
a
kármegelőzéssel,
kárcsökkentéssel
és
kárbejelentéssel
kapcsolatos
kötelezettségek
vonatkoznak.

A Biztosítási szerződés Biztosítója:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
(1082 Budapest, Baross utca u. 1.)

Szerződő Megbízottja (Alkusz):

Marsh Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

Biztosított vagyontárgy:

Magyarországon
értékesített,
bérbe
vagy
használatba
adott
mobil
vagy
telepített
mezőgazdasági erő- és munkagépek, építő- és
földmunkagépek, anyagmozgató gépek, valamint
azok adapterei, tartozékai.

1)

Biztosítási fedezet
A Biztosító az alábbiakban felsorolt biztosítási feltételekben rögzítettek figyelembe vételével nyújt
fedezetet:
UNION Vienna Insurance Biztosító Zrt.
Általános Vagyonbiztosítási feltételek
Hatályos: 2 0 1 4 . 0 3 . 1 5 - t ő l
All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek
Hatályos: 2 0 1 4 . 0 3 . 1 5 - t ő l
2.sz. záradék: munkagépek, különleges felépítményű gépjárművek fedezetének kiegészítése
közúti forgalomra
3.sz. záradék Kölcsöngép többletköltségének fedezete
4.sz. záradék Gépek, berendezések lopás fedezete
5.sz. záradék Munkagépek szállítási kockázatának fedezete
A fenti feltételek elérhetőek a www.axial.hu honlapon is.

2)

A vonatkozó biztosítási feltételekben rögzítettektől eltérő fedezetek, megállapodások
a. Biztosító kockázatviselése a 4. sz. záradék 4. pontjának utolsó bekezdésétől eltérően
kiterjed a lopás kockázatra a szabadban tárolt, megfelelően lezárt mezőgazdasági
gépekre. Építőipari gépek esetében a záradékban írt rendelkezések továbbra is
érvényben maradnak azzal a kiegészítéssel, hogy a 24 órás élőerős őrzés kritérium
kiváltható további egy biztonsági zárral.
b. Előírt védelmi szint: működőképes gyári riasztó és indításgátló, bekapcsolt állapotban.
c. A fedezet kiterjed a rabláskárok, valamint a rablás és lopás kísérlete miatt keletkezett
károk fedezetére is.
d. A biztosítási fedezet kiterjed a közvetett villámcsapás károk térítésére is (villámcsapás
másodlagos hatása).
e. A fedezet kiterjed az üvegkárok térítésére is. Üvegkárok alatt a gépek, berendezések
üvegezett ajtóinak, ablakainak, fülkeüvegezéseinek törés és repedéskára értendő. (pl.
fényszóró nem)
f. A fedezet nem terjed ki az üzemszüneti károk térítésére.
g. Jelen keretszerződés alapján a sikkasztás nem minősül biztosítási eseménynek

3) Főbb kizárások
A biztosító kockázatviselése az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározott kizárásokon túl
nem terjed ki továbbá azon károk megtérítésére, melyek:
a. szabadban tárolt vagyontárgyakban eső, havas/ónos eső, hódara, hó, jégeső, homok, por, illetve
fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek,
b. a gép károsodás elleni védelmét szolgáló biztonsági berendezéseiben, a gép működésével
összefüggésben keletkeztek,
c. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
d. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból,
szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk,
termékek (készletek) miatti veszteségként keletkeztek,
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e.

a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben, vagy nem mentett árterületen, vagy olyan területen
elhelyezett biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi
körülmények következtében előre látható, azaz statisztikai átlagban tízévenként legalább egyszer
ilyen áradás bekövetkezik,
f. munkagépekben, különleges felépítményű gépjárművekben nem a munkavégzés helyén és azzal
összefüggésben keletkeztek,
g. a próbaüzem során keletkeztek,
h. törés, repedés nélkül meghibásodás, működési zavar, vagy működésképtelenség formájában
merült föl,
i.
szolgáltatás-kimaradással összefüggésben következtek be,
j. szerszámokban, gyártóeszközökben, öntőformákban és öntőüstökben következtek be,
k. gyakori elhasználódás miatt cserére szoruló alkatrészekben, porlasztókban, tűzálló burkolatokban,
védőrácsozatban, fogaskerekekben, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő
elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és
szitákban, csomagolóanyagokban keletkeztek, abban az esetben, ha a kár kizárólag ezekre
korlátozódik,
l.
a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újra beszerzése, helyreállítása során állami támogatásként
vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által visszaigényelhetők,
m. olyan károk, amelyekért a szerződő vagy a biztosított, mint a biztosított vagyontárgy tulajdonosa,
bérlője, üzembentartója, használója e minőségében kártérítési felelősséggel tartozik,
n. a biztosító a hiány formájában előálló károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a biztosított
bizonyítja, hogy a hiány
•
a telephely területén elkövetett rablással, vagy
•
a telephelyen lévő lezárt helyiségbe történő erőszakos behatolással
összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben
meghatározott vagyonvédelmi előírások teljesültek, az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer,
berendezés működőképes és üzembe helyezett állapotú volt.
A jelen feltételek szerint rablás akkor történik, amikor a biztosított vagyontárgyak jogtalan
eltulajdonítása során a tettes a biztosított alkalmazottja vagy megbízottja ellen erőszakot, élet vagy
testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve ezen személy(eke)t ennek érdekében
öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, továbbá, ha a tetten ért tolvaj a
vagyontárgy megtartása végett erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést
alkalmaz.
A rablás vagy erőszakos behatolás során történő eltulajdonítási és rongálási károkkal kapcsolatban
a biztosító szolgáltatása a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig, ezen belül a
vagyonvédelmi előírások szerinti limitösszegig terjed.
A rablás vagy erőszakos behatolás esemény kísérlete és a szándékos károkozás (vandalizmus)
során keletkező károkra vonatkozóan a Biztosító szolgáltatása a biztosítási szerződésben
meghatározott limitösszegig terjed.
o. következményi és/vagy közvetett károk, így különösen:
•
a termelési folyamat félbeszakadásából, szüneteléséből, a teljesítés késedelméből, illetőleg
elmaradásából származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti veszteségként felmerült
károkra,
•
a kedvezmények elvesztéséből vagy piacvesztésből adódó károkra,
•
az éjszakára, munkaszüneti napra, pihenőnapra soron kívül elrendelt munka, valamint a
rendkívüli munkavégzés miatti munka bérköltségére illetve az expressz vagy légiposta fuvar
miatti többletköltségre,
•
a kötbérre, és egyéb, a szerződéses kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítéséből
eredő, az a) pontban nem említett károkra, továbbá a bírságra és egyéb büntető jellegű
költségekre,
•
a jótállás (garancia) és szavatosság elvesztéséből eredő károkra
•
a károsodott biztosított vagyontárgy használhatatlanságából eredő olyan többletköltségekre,
amelyek a károsodott vagyontárgy helyreállításáig, vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítő
gép, berendezés, vagy jármű igénybevételéhez szükségesek
4)

A káreseményekkel kapcsolatos biztosított egyéb költségtérítések
A biztosítási fedezet kiterjed a kárenyhítési, mentési költségekre is. Ezen biztosított költségek
esetében a Biztosító káreseményenkénti kártérítési kötelezettségének felső határa a károsodott
vagyontárgy biztosítási összegének 10%-a, de maximum 1.500.000,- Ft (egymillió ötszázezer
forint).
Részkárok esetében a Biztosító megtéríti, az Axiál Kft. által kijelölt szállítótól történő bérgép
igénybevételének költségeit, úgymint a bérleti díj összegét, valamint a bérelt vagyontárgy ügyfél
telephelyére (telephelyéről) vagy munkaterületére (munkaterületéről) történő oda- és
visszaszállításának igazolt költségét. Jelen esetben a kártérítési limit: a biztosított vagyontárgy
biztosítási összegének 10%-a, de maximum 1.500.000,- Ft (egymillió ötszázezer
forint)/vagyontárgy/kár/év. Fedezeti időszak: maximum 15 nap/kár.
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5)

A kockázatviselés területi hatálya
A fedezet Magyarország, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria
területére terjed ki.

6)

Biztosítási összeg
A biztosított vagyontárgy biztosítási összege a gép nettó vételára. Amennyiben az eszközt nem a
biztosítással egy időben értékesítették, úgy a biztosítási összeg meghatározására a
kockázatviseléstől számított 30 napnál nem régebbi műszaki értékbecslés, vagy 180 napnál nem
régebbi vásárlási számla fogadható el. A biztosítási összeg meghatározása magyar forintban
történik.

7)

Önrészesedés
A jelen szerződés keretében a következők kerülnek alkalmazásra:
A kár 10%-a, de minimum 100.000 Ft / kár, levonásos, önálló üvegtörés esetén 10%, de
minimum 50 000 Ft/kár, levonásos.
Eltérő önrészesedések: lopás, és részlopás károk esetében a kár 20 %-a.
Az önrészesedés összege minden esetben levonásra kerül a kártérítési összegből.

8)

Kárbejelentés menete
Biztosított a káreseményt annak bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől
számított 1 napon belül - munkaszüneti vagy pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap
folyamán - írásban kell bejelentenie az Axiál Financial Services Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.)
részére. Axiál Financial Services Kft. a kárbejelentést 1 munkanapon belül - munkaszüneti vagy
pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán - továbbítja az Alkuszon keresztül
a Biztosító részére.
Elérhetőség: AXIÁL Financial Services Kft.
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 147.
Telefon: 79/525-477; 06-30-205-5148
Fax: 79/526-446
E-mail: nagyandrea@axial.hu
Értesítendő: Felső-Nagy Andrea
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
•
a károsodott vagyontárgy megnevezése, típusa, azonosítója,
•
káresemény helye,
•
káresemény időpontja,
•
káresemény rövid leírása,
•
becsült kárösszeg,
•
károsult ügyintézőjének a neve,
•
károsult ügyintézőjének a telefonszáma

9) A kártérítés mértéke
a. Totálkár esetén a Biztosító a biztosítási összeget téríti meg, avultatás alkalmazása nélkül.
b. Totálkár esetén a maradványérték a biztosító szolgáltatásának értékéből levonásra kerül.
c. „Részkárok esetében a teljes javítási költség megtérítésre kerül, avultatás alkalmazása nélkül,
maximum a biztosítási összeg erejéig, az önrész levonásával A Biztosító jelen keretszerződés
esetében eltekint az alulbiztosítottság vizsgálatától.
A részkárok a bérbe vagy használatba adott vagyontárgyak esetében a Biztosított részére
kiállított árajánlat, illetve helyreállítási számla alapján kerülnek megtérítésre.
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