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Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Üzemszünet biztosítás megtéríti meghatározott géptörés, gépbaleset események következtében fellépő árbevétel csökkenést és
megnövekedett üzemi költségeket a nem biztosított költségek kivételével.

Mire terjed ki a biztosítás?
Meghatározott géptörés biztosítási események miatt olyan kár keletkezik, melyért a
biztosító (az alapbiztosítás alapján is) kártérítéssel tartozik. Ennek megfelelően
üzemszüneti biztosítási esemény okozója lehet:
géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan, előre nem látható
formában fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes
működésképtelenségét eredményezi.
gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt
bekövetkező kára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét
eredményezi.
A géptörés és gépbaleset üzemszüneti biztosítás kiterjed az alábbiak töréséből, vagy
balesetéből a kényszerű üzemszünet miatt előálló károkra:
a termelő tevékenységben résztvevő gépek (függetlenül attól, hogy üzemelnek, vagy
állnak, ide nem értve a termelésből kivont gépeket);
javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy mozgatás alatt álló
gépek.
Géptörés (gépbaleset) biztosítási káreseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka: anyaghiba,
tervezési vagy kivitelezési hiba, rázkódás (rezonancia), alkatrészek kilazulása, hibás beállítás
vagy szabályozás, rossz elhelyezés, telepítés, olajozás, kenés kimaradása, túlterhelés,
túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket), túlpörgetés
(centrifugális erő hatása), rövidzárlat, szigetelési hiba, mérő-, szabályozó-, vezérlő-, és
biztonsági berendezések meghibásodása, leesés, lökés, ütközés, idegen tárgy(ak)
akadályozása, a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai
tévedése, a biztosított más alkalmazottja vagy harmadik személy szerződésen kívüli
károkozása.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
Kizárások teljes listája és részletezése a hivatkozott szabályzatban található:
Nem terjed ki a géptörés-üzemszüneti biztosítás olyan géptörésekből eredő
kényszerű üzemszünetekre, amely gépkárokat a hatályos géptörés biztosítás alapján
a biztosító nem térít meg.
Az olyan eseményekből bekövetkező üzemszüneti károkat, amely a vállalkozásnak egyéb
okból történő tényleges szünetelése alatt következtek be
Az olyan károkat, amelyek üveg térelválasztó elemek törése miatt állottak elő.
A felsorolt géptörés, gépbaleset események körébe nem tartozó egyéb károkok miatt
bekövetkezett kényszerű üzemszüneti veszteségeket.

1-2018

A hatósági intézkedésekkel elrendelt építési (vagy helyreállítási és üzemkorlátozási) tilalom
miatti üzemszüneti kárt.
A megsemmisült, károsodott vagy elvesztett vagyontárgyak előállításához, illetve
újrabeszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet, hitelfedezet részleges vagy teljes hiánya,
továbbá késedelmes megszerzése miatti többletidőre eső üzemszüneti kárösszeget, kivéve ha
az a biztosítónak a dologi kár megtérítésénél jelentkező késedelmére vezethető vissza.
Ha a kárt a helyreállítási vagy újrabeszerzési tevékenység indokolatlan és jelentős késedelme
vagy nem körültekintő, gondatlan szervezése okozta és emiatt a kár mértéke jelentősen
megnövekedett. Ebben az esetben a biztosító térítési kötelezettsége csak az üzemmenet
megszakadásának műszakilag indokolt tartamára - a tényleges veszteség ilyen arányában - áll
fenn.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Bizonyos vagyoncsoportokra külön elbírálás és tárolási szabályok vonatkoznak
Nem biztosíthatóak a feltételben felsorolt vagyontárgyak
A biztosító maximum a vagyoncsoportonként megadott biztosítási összegig vagy a
meghatározott kártérítési limit vagy szublimit összegig terjedően térít
Fedezet/kockázat szinten önrészesedés kerül meghatározásra
Hol érvényes a biztosításom?
•
Megjelölt kockázatviselési helyen/helyeken és területi hatályon belül
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség
•
Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség
Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetének napján, a további biztosítási
időszakokra pedig a biztosítási évforduló napján esedékes. Az egy biztosítási időszakra
járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell megfizetni, amennyiben a felek ettől
eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy évnél rövidebb
határozott időtartamú biztosítás díjfizetése egyszeri és ez a biztosítási időtartam első
napján esedékes. A biztosítási időszak egy év.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége
határozott tartam esetén a kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam
esetén fordulónapon évente megújul (amennyiben nem kerül felmondásra).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére
(évforduló) mondhatják fel. A felmondási idő harminc nap. Határozott tartamú szerződés
egyoldalú felmondására nincs lehetőség.

