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AZ ELEKTRONIKUS MÛSZERBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(EMU1403)

Jelen biztosítási szerzôdésre a vagyonbiztosítások általános
szerzôdési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403), valamint a különös
feltételek együttesen érvényesek. Ha az általános, valamint a
különös feltételekben foglalt feltételek egymásnak ellentmondanak, a különös feltételekben foglaltakat kell érvényesnek tekinteni.

1. A biztosítási esemény
1.1. A jelen biztosítás alapján biztosítási esemény a biztosított
vagyontárgyak
1.1.1. elôre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerûen történt minden olyan külsô hatásra bekövetkezett fizikai
károsodása, amely miatt az nem képes rendeltetésszerû használatra, valamint
1.1.2. betöréses lopás, rablás, illetôleg feltöréses lopás folytán
történt kára,
mely esemény a vagyontárgy rendeltetésszerû használata
érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását,
pótlását teszi szükségessé, és amellyel kapcsolatban a Biztosító
szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.
1.2. A jelen szerzôdés értelmében
1.2.1. Betöréses lopás, ha a tettes a lopást úgy követte el,
hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt,
illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erôszakos módon
behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a
behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt
helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal,

Ügyfélszolgálat:

illetve más eszközzel kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat
igazolja. E szerzôdés szempontjából behatolás ellen védett helyiségnek a betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi
szabályzatban (FUV/03/1403) részletezett határoló szerkezetekkel körülzárt légtér minôsül.
1.2.2. Rablás, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a Biztosított vagy alkalmazottja (vagy
megbízottja) ellen erôszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében
öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása
végett erôszakot, élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.
1.2.3. Feltöréses lopásnak minôsül, ha a tettes a jármû
feltörését, ellopását úgy követi el, hogy a szabályosan lezárt, zárt
karosszériás jármûbe a zár vagy a retesz erôszakos felfeszítésével, az üvegfelület kitörésével vagy a karosszérialemez
felvágásával hatol be.
1.2.3.1. E szerzôdési feltételek szempontjából megfelelôen
lezártnak a jármû akkor minôsül, ha az ajtók zárását a gyárilag
beépített zár végzi és a jármû el van látva biztonsági berendezéssel (pl. elektronikus jelzôrendszer, indításgátló, riasztó).
Jelen 1.2 pont alapján a Biztosító szolgáltatást nyújt az eltulajdonított, de késôbb megkerült vagyontárgyakban rongálással okozott
kárai esetén is a biztosítási összeg erejéig.

2. A kockázatviselés helye
2.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerzôdésben (kötvényben) meghatározott kockázatviselési helyen bekövetkezett káreseményekre terjed ki.
2.2. A biztosított vagyontárgyakra akkor is vonatkozik a
fedezet, ha a biztosítási szerzôdésben meghatározott
kockázatviselési helyen (telephelyen) belüli áthelyezésükre,
mozgatásukra kerül sor.
2.3. A mozgatható vagyontárgyak (laptopok, mobiltelefonok,
mûszerek, mikroszámítógépek, stb.) esetén a biztosítási
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A Pannónia Általános Biztosító Zrt. jelen különös feltételekben foglaltak szerint arra vállal kötelezettséget, hogy
megfizeti azokat a károkat, amelyek a következôkben felsorolt
biztosítási események miatt a biztosított vagyontárgyak véletlen, váratlan, elôre nem látható okból, bekövetkezett olyan
fizikai károsodását okozzák, amelyekkel összefüggésben a
Biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.
A Biztosító ezen felül megfizeti a biztosítási események
következtében alábbiakban részletezett költségeket, a biztosítási
kötvényben feltüntetett biztosítási összeg erejéig.
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4.2.1.2. gyártásuk a szerzôdéskötést megelôzô 7 évnél
régebben történt.

fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig az egész világon, nem a biztosítási
helyszínen bekövetkezô károkra.

5. Kizárások
3. Biztosítható vagyontárgyak
3.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak
minôsülnek a kötvényen biztosítási helyszínenként, ezen
belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt, a
Biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével
kapcsolatos vagyontárgyak.
3.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint
biztosíthatók:
3.2.1. A biztosítási kötvényben felsorolt olyan berendezések, eszközök, mûszerek, amelyek üzemszerû mûködésükben
elektronikus alkatrészeket tartalmaznak (pl. számítógépek,
gyógyászati eszközök stb.) a mûködésükhöz szükséges kiegészítô berendezésekkel együtt, így tápegységek, meghajtók,
nyomtatók, kijelzôk, érzékelôk stb.
3.2.2. Biztosított vagyontárgynak minôsülnek azok az adathordozók (a gép által olvasható információkat tartalmazó
adattárolók) is, amelyek nem kicserélhetôk (pl. merevlemez,
félvezetô, memória).
3.2.3. Biztosított vagyontárgynak minôsülnek az adatok
(a gép által olvasható információk), amelyek a biztosított
elektronikus berendezés alapfunkciójának ellátásához szükségesek, például a gyári beépített szoftverek (BIOS), ha a
biztosított adatok elveszésének vagy megváltozásának,
sérülésének oka az adatokat tároló biztosított adathordózót
ért biztosítási káresemény.

5.1. Jelen biztosítási szerzôdés nem nyújt fedezetet
5.1.1. azokra a biztosított vagyontárgyakhoz tartozó alkatrészekre, szerszámokra és anyagokra, amelyek igénybevételüknek megfelelôen ismételt és idôszakos cserére szorulnak speciális funkciójuk vagy
összetételük folytán, pl.:
5.1.1.2. segéd és fogyóeszközök, továbbá a munkaközegek és felhasználásra kerülô anyagok, mint pl.
elôhívó-folyadék, reagensek, nyomtatófestékek, hûtôés oldószerek, kazettába való szalag, film, kép- és
hanghordozók, film/fóliakombinációk, különlegesen
elôkészített papír, karakterformátum hordozó,
raszteres képernyô, pipetta)
5.1.1.3. mindenfajta szerszám (pl. fúró, maró, fogó) –
kivéve, ha a kár egy a biztosított vagyontárgyakat
ért káresemény következtében áll elô;
5.1.1.4. egyéb alkatrészek, amelyek a biztosított vagyontárgy üzemi élettartama során gyakran cserélendô
(pl. biztosíték, fényforrás, eldobható elem, szûrô)
5.1.2. közlekedés irányítási és felügyeleti rendszerekre, számítógépes takarmányozó rendszerekre,
jegy-automatákra, parkolójegyekre és parkoló
órákhoz szükséges jegyekre, benzinpumpákra, fúrólyuk- és vezetékes televíziós kamerákra,
5.1.3. árukészletekre.

4.2. Nem biztosítható vagyontárgyak
4.2.1. Nem biztosíthatók a 3.2. pontban felsoroltak közül
azok a vagyontárgyak, amelyek:
4.2.1.1. a szerzôdéskötéskor bármilyen okból rendeltetésszerû mûködésre alkalmatlanok,

5.2.4. a biztosítás megkötésekor fennálló, a biztosított vagyontárgynak a Biztosított által ismert hiányosságaiból eredô károkra,
5.2.5. a leltározás, illetve idôszakos ellenôrzés alkalmával feltárt hiányból eredô károkra, kivéve ha a

4. Nem biztosítható vagyontárgyak
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4.1. A Biztosító az elektronikus mûszerbiztosítás keretében
nem vállal fedezetet az alábbi berendezésekre:
4.1.1. még kereskedelmi forgalomba nem hozott vagy
rendeltetés szerinti használatra nem kész programokból
származó adatok;
4.1.2. jogellenesen használt programokból (kalózmásolatokból) származó adatok.

5.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki
5.2.1. a biztosított vagyontárgy bármely részének
rendeltetésszerû használatából, üzemébôl, vagy fokozatos állagromlásból származó természetes kopása és elhasználódása, felületi kopása és elöregedése (az egyéb cserélhetô alkatrészek biztosítási
eseménybôl bekövetkezô káraira a jelen szerzôdési
feltételek azonban fedezetet nyújtanak), valamint a
légköri tényezôk hatására kialakuló korrózió, oxidáció vagy lerakodás által bekövetkezô károkra,
5.2.2. fizikai károsodás nélküli meghibásodás, mûködési zavar, mûködésképtelenség formájában elôállt károkra,
5.2.3. esztétikai sérülésre,

2/4

Pannónia Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu

Biztosított bizonyítja, hogy a hiány betöréses lopás,
rablás, illetôleg feltöréses lopás következménye,
5.2.6. szállítás, átrakás, össze- és szétszerelés vagy
próbaüzem alatt vagy által bekövetkezett károkra,
kivéve, ha ezen tevékenységek részét képezik a karbantartási és szerviz munkáknak,
5.2.7. jogszabályban vagy szerzôdésben meghatározott többletköltségként, valamint a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányként jelentkezô károkra (pl.: kötbér,
bírság, egyéb büntetô jellegû költségek, termeléskiesés,
elmaradt haszon, állásidôre kifizetett bér, többletköltség, vagy egyéb veszteség), valamint kedvezmények elvesztésébôl, piacvesztésbôl adódó károkra,
5.2.8. feltöréses lopás kárra, ha a vagyontárgyakat a
gépjármû utasterébôl, vagy más kívülrôl jól látható
helyrôl tulajdonították el.
5.2.9. garancia és szavatosság körében megtérülô
károkra,
5.2.10. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenésébôl származó és a további rendeltetésszerû használatot nem befolyásoló károkra,
5.2.11. a külsô adathordozókban vagy az azokon
rögzített információk elvesztésébôl keletkezô károkra,
5.2.12. esztétikai sérülésekre.
5.3. Nem szolgáltat a Biztosító az éjszakára (22.00 órától 6.00 óráig) felügyelet nélkül hagyott jármûben/munkagépben keletkezett feltöréses lopás károk esetén.
5.4. Nem szolgáltat a Biztosító továbbá a lakott területen kívül felügyelet nélkül hagyott gépjármûben
keletkezett feltöréses lopás károk esetén, kivéve azt
az esetet, ha a jármûvet zárt és ôrzött telephelyen
vagy lezárt helyiségben hagyták.

(ÁSZF/vagyon/1403) 12. pontjában foglaltak az alábbiakkal
egészülnek ki:
6.1. Amennyiben a kockázatviselési helyhez (telephelyhez)
tartozó teljes vagyoncsoportonkénti biztosítható vagyont
biztosítják, akkor a biztosítási összeg megállapításánál a
biztosítási tárgyévre vonatkozó legmagasabb értéket kell
meghatározni. Berendezésenkénti biztosítás esetén a
biztosítási összegeket tételes jegyzékben fel kell sorolni.
6.2. A saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összeg a
berendezések újértéke.

7. A Biztosító szolgáltatása
Jelen különös szerzôdési feltételek vonatkozásában a vagyonbiztosítások általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403)
21. pontjában foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki:
7.1. Amennyiben a károsodott vagyontárgy pótlására vagy
javítására nem kerül sor a Biztosító a biztosított vagyontárgy
valóságos (avult) értékét fizeti meg.
7.2. A biztosított vagyontárgyak biztosítási összegének meghatározása és a Biztosító szolgáltatása újértéken történik:
7.2.1. részkárok esetén a károsodott részek újraelôállításának,
javításának a kár napján érvényes költségei figyelembe vételével
7.2.2. teljes kár esetén a szerzôdésben szereplô újérték figyelembe vételével.
7.3. A közbensô képhordozókban (pl. fénymásoló, lézernyomtató
stb. szelén dobja) illetve csövekben (pl. képcsô, nagyfrekvenciás
adócsô, röntgencsô, lézercsô) nem tûzkár, vízkár vagy betöréses
lopás, rablás vagy vandalizmus miatt keletkezett kár esetén a
Biztosító szolgáltatása az alábbi táblázatban foglalt értékcsökkenést figyelembe véve alakul:

6. A biztosítási összeg
Jelen különös szerzôdési feltételek vonatkozásában a
vagyonbiztosítások általános szerzôdési feltételei

7.3.1. Csövek esetén a káreseményt megelôzô használati idôtartamra vonatkozó értékcsökkenésnek megfelelôen az alábbi
táblázat alapján:

Csövek megnevezése

A szolgáltatás mértékének csökkenése
havonta

Röntgencsövek, egyenirányító csövek, lézercsövek

6 hónapig

5,5%

Fotó- és fényszedô berendezések tároló/memória egységeinek
katódsugárcsövei, valamint képfelvevôcsövek

12 hónapig

3,0%

Képcsövek, nagyfrekvenciás csövek

18 hónapig

2,5%

Tárolóegységek csövei, fotósokszorosító csövek

24 hónapig

2,0%
EMU1403

használati idô alapján
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7.3.2. Közbensô képhordozók (és szeléndobok) esetén a Biztosító a káreseményt megelôzô használati tartamra vonatkozó
értékcsökkenésnek megfelelôen nyújt szolgáltatást (a csökkentô
tényezô a használati tartam és a gyártó ajánlása szerinti
szokásos üzemi élettartam hányadosa). Ezen vagyontárgyak a
gyártó által elôírt idôtartamig mûködtethetôk és a Biztosító csak
ezen idôtartam alatt teljesít kifizetést. A Biztosító kártérítés
mértékét a gyártó által elôírt használati idô és a ténylegesen
eltelt használati idô arányában veszi figyelembe.
7.4. A Biztosító megfizeti a biztosítási események folytán a
vagyonbiztosítások általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/vagyon/1403) 13.1.1. – 13.1.5., valamint a 13.1.9.
pontjaiban felsorolt ténylegesen felmerült indokolt és igazolt
költségeket a szerzôdésben megjelölt biztosítási összegig.
7.5. A Biztosító a helyreállítás alatt a termelés továbbfolytatásához szükséges ideiglenes csô- és kábelvezetékrendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségeit a
visszatérülô anyagok visszavételezési értékének levonásával
fizeti meg.

8. A kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség
Jelen különös szerzôdési feltételek vonatkozásában
a vagyonbiztosítások általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/vagyon/1403) 22. pontjában foglaltak az alábbiakkal
egészülnek ki:
8.1. A Biztosított kármegelôzés érdekében köteles betartani a biztosított vagyontárgyak gyártójának utasításait és
ajánlásait a biztosított vagyontárgyakra vonatkozóan
elsôsorban az alábbiak tekintetében:
8.1.1. építés, szerelés (különös tekintettel a tápegységre, a
potenciálkiegyenlítô testelésére és a légkondicionálásra),
8.1.2. általános üzemeltetés, szervizelés, karbantartás.
8.2. A Biztosított köteles legalább minden mûszak végén a
beépített tárakból az információkat külsô háttértárba
kimenteni.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben
a vagyonbiztosítások általános szerzôdési feltételeiben
(ÁSZF/vagyon/1403) foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadók.
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A használati idô attól az idôponttól kezdôdik, amikor a vagyontárgy elsô tulajdonosa a vagyontárgyat dokumentálhatóan
használatba vette (ennek hiányában a beszerzés dátumától).
A fenti idôtartamokon túl a Biztosító további értékcsökkenést
nem érvényesít a gyártó által javasolt használati idôn belül.
Ennek letelte után, ha a csövet a Biztosított nem cserélte, a
Biztosító nem nyújt szolgáltatást.

4/4

