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§ 1 Biztosított vagyontárgyak 

 

1. Biztosított vagyontárgyak 
 

Biztosítottak az érvényes üzemi engedéllyel rendelkező biztosított gép vagy berendezés 
sorozatgyártású mechanikus, hidraulikus, elektromos és elektronikus alkatrészei és 

részegységei. 
 

Használt gépet a gyártó által előírt ellenőrzőlista, esetlegesen a balesetmegelőzési követelmények 
(UVV) alapján kell felújítani. 

 
§ 2 Biztosítás által fedezett kockázatok és kizárások 

 

1. Teljesítési kötelezettség, káreset meghatározása 
 

Biztosító visszatérítést eszközöl, amikor a gép vagy berendezés biztosított alkatrésze / részegysége 
a biztosított időkereten belül a normál használat / rendeltetésszerű használat közben, anyagi kár 

következtében közvetlenül belső ok miatt működőképességét elveszti (kár). Nem áll fenn teljesítési 
kötelezettség, ha a működőképesség elvesztését nem biztosított alkatrész okozta, ami 

következtében javításra van szükség. 

 

2. Biztosítás hatálya alá nem tartozó kockázatok 

 
Biztosító visszatérítést nem eszközöl egyéb kárt eredményező járulékos okokra való tekintet 

nélkül 

 
a) a gépet kívülről érő bármilyen behatás esetén, vagy 

 
aa) baleset (közvetlenül kívülről beható, hirtelen mechanikus ütés) és bármilyen egyéb ütés 

nyomán. 

 

bb) eltulajdonítás (különösen lopás, jogosulatlan használat, rablás, sikkasztás), természeti 
jelenségek, úgy mint vihar, jégeső, villámcsapás, állatok, földrengés vagy árvíz, valamint víz 

vagy fagy nyomán. 
cc) bármilyen háborús helyzet, polgárháború, belső zavargások, vandalizmus, terror, sztrájk, 

kizárás, lefoglalás vagy egyéb közhatalmi behatás vagy atomenergia nyomán. 
 

b) tűz, robbanás, füst nyomán. 

 
c) a gép irányító- ill. számítógéprendszereinek módosulása nyomán, függetlenül azok átviteli 

útvonalától. Ez érvényes a rendszerben a módosulás nyomán bekövetkezett károkra is. 
 

d) az üzemeltető, a biztosított ill. a gépkezelő/gépvezető hibája, különösen a kezelési útmutató 

figyelmen kívül hagyása, szakszerűtlen, rosszindulatú vagy szándékosan gondatlan kezelés 
(pl.: túlhevülés, olajhiány miatti károk) nyomán. Továbbá ugyancsak nem történik teljesítés a 

gép / berendezés karbantartási előírásai / karbantartási munkák mellőzése esetén keletkező 
károk nyomán. 

 

e) olyan sorozat-, konstrukciós-, gyártási hiba nyomán, amiért gyártó harmadik fél (pl.: 
járművisszahívás, sorozathiba), beszállító, vállalkozó felel vagy egyéb garancia-, biztosítási-, vagy 

költségátvállalási megegyezés (pl.: kedvezménnyel kecsegtetés) miatt bekövetkező hiba, vagy az 
üzemeltető, biztosított eladósodása nyomán. 
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f) versenyszerű rendezvényeken való részvétel vagy az oda kapcsolódó gyakorló utak során keletkező 
károk, vagy a gyártó által meghatározott legnagyobb megengedett tengelyterhelés és a vontatható 
tömeg meghaladása nyomán keletkezett károk esetén. 

 

g) alkalmatlan vagy a gyártó által nem engedélyezett / jóváhagyott kenő- és üzemanyagok 
használata nyomán keletkezett károk esetén. 

 
h) fokozatos károk, eldeformálódás, horpadás, törés, szakadás, hólyag, rétegződés, 

meghibásodás, bevágás, valamint a hibás csőkapcsolat vagy egyéb hibás kapcsolat vagy 

varrat esetén; 

 
i) az üzemi normál és/vagy idő előtti elhasználódás; korróziós káros behatás vagy 

elfogyás, üledék túlzott mértékű lerakódása nyomán; 

 

j) a gép eredeti konstrukciójának módosítása (pl.: tuning, különösen chip tuning, futómű-

átalakítás), vagy a gyártó által nem engedélyezett vagy szakszerűtlenül beépített idegen- 

vagy tartozék alkatrész beépítése nyomán. 
 

k) felismerhetően javításra szoruló vagyontárgy használata esetén, kivéve, amikor a kár a javítási 
esedékességgel igazolhatóan nem áll összefüggésben, vagy a vagyontárgy a kár bekövetkeztekor 

Biztosító engedélyével legalább ideiglenesen javítva volt. 

 
l) a kárösszeg mértékét jelentősen befolyásoló tényekkel kapcsolatos vagy a kár okát illető 

megtévesztés megkísérlése nyomán. 

 
m) a tényleges javítási költséget meghaladó módosítás, javítás miatt keletkezett többletköltség 

esetén; amennyiben strukturális elem kerül cserére (pl.: motor, váltó vagy építőelem), abban az 

esetben is, ha a károsodott alkatrész mellett túlnyomó valószínűséggel ép alkatrészeket is 
magában foglal, úgy a visszatérítés arányosan kisebb összegű lesz. Ez az eset akkor nem áll 

fenn, amikor a károsult alkatrészek javításához szükséges összeg a strukturális elem cseréjének 

költségét meghaladná. Amennyiben károsult alkatrészek felújításra kerülnek, abban az esetben 
is, amikor a javítás az üzemi biztonság kockázata nélkül lehetséges lenne, Biztosító a károsult 

alkatrészek szükséges javításának költségét téríti vissza, és nem többet, mint a felújításra 
elköltött összeg mértékét. 

 
n) a gép vagy berendezés felújításának költsége nyomán. 

 
o) a szolgáltató partner által a biztosított vagyontárgyon elvégzett, szakszerűtlen szolgáltatás, 

javítás és egyéb munkálatok folytán esedékes hiba-, üzemzavar-, kárelhárítás nyomán. 

 

p) a biztosított vagyontárgy vagy annak alkatrészeinek tisztítása és fertőtlenítése során keletkezett 

költségek nyomán, valamint a vagyontárgy alkatrészeinek megsemmisítésével kapcsolatos 
költségek nyomán. Továbbá az alkatrészek a legközelebbi hulladéklerakóba történő elszállításának 

költsége, a beszállításkori kötelességekkel kapcsolatos költségek nyomán. 
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3. Biztosítás hatálya alá nem tartozó 

vagyontárgyak  

Biztosítás hatálya alá nem tartoznak: 

a) A gyártó által nem engedélyezett alkatrészek 

 
b) Fogyóeszközök, katalizátorok, részecskeszűrők, elemek, nyers-, segéd- és üzemanyagok, úgy 

mint hajtóanyagok, kemikáliák, olajok, zsírok és egyéb kenőanyagok, filterek és filterbetétek, 
hűtő- és fagyálló szerek, hidraulikai folyadékok, tartók, rögzítőelemek, csavarok, anyák, 

csőbilincsek, kapcsok, stb. 

 
c) Egyéb, a biztosított gép élettartama alatt köztudottan többszöri alkalommal cserélendő 

alkatrészek. 

 

d) A biztosított gép vagy berendezés 1. pont alatt nem említett alkatrészei és részegységei. 
 

4. Nem biztosított károk és munkák, 

amelyek Nem kerülnek cserére: 

a) Közvetlen vagy közvetett következményes károk (pl.: elszállítási költségek, szállás költségek, 
bérgép költségei, kiesett használatból adódó kártalanítás, például késleltetett 

pótalkatrészbeszerzés vagy külső javíttatás, oda- és visszaszállítás költségei a 

szerelőműhelybe/szerelőműhelyből, következményes károk biztosítatlan építőelemekben). 
 

b) Izolált bevizsgáló-, mérési- és beállítási munkák valamint karbantartási-, felülvizsgálati- és 
gondozási munkák, tisztítási munkák, beszerzési-, hulladékelhelyezési-, szállítmányozási- és 

szállítási költségek, stb. 

 
§ 3 A biztosítás hatálya 

 

A biztosítási fedezet kizárólag a Németországban és Ausztriában valamint azokkal határos 
országokban (ideértve Macedóniát és Szerbiát) használt gépekre és berendezésekre érvényes. 

 

A jelen szerződés által biztosított valamennyi kár a fent említett országok felhatalmazott 
szakműhelyeiben, ill. elismert szerződéses műhelyeiben kerülhet bemutatásra. 

 

§ 4 Biztosítási érték (valóságos érték); biztosítási összeg; alulbiztosítás 

 
1. Biztosítási érték 

 

A biztosítási érték (valóságos érték) a gép vagy berendezés nettó eladási ára (új állapotban) a 
vásárlás napján. 

 

2. Biztosítási összeg 

 
A biztosítási szerződésben foglalt valamennyi biztosított vagyontárgy biztosítási összegének a 
biztosítási értékkel kell megegyeznie. 

  



oldal 5 / 8 

 

3. Alulbiztosítás 

 
Amikor a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási összeg alacsonyabb mint a 

biztosítási érték, alulbiztosításról beszélünk. (Értékesítési alapú szerződéseknél nem 

érvényes) 

 
Amennyiben a biztosítási összeg az 1. és 2. pont alapján került meghatározásra, úgy 

Biztosító az alulbiztosítást figyelmen kívül hagyja. 
 

§ 5 Visszatérítés mértéke, önrész 

 

1. Alapelv 

 
Biztosító kizárólag a jelen feltételek keretein belül nyújt kárpótlást a javítás technikailag szükséges 

és ténylegesen felmerült költségeit tekintve, beleértve valamennyi szükséges és biztosított 

részegységet. Javítás valós kivitelezés nélküli, becsült javítási költsége kifizetésre nem kerül. 
 

2. Bérköltség visszatérítése 

 

Biztosított részére a bérköltség a jelen biztosítás keretében a gyártó munkaidő-irányelvei szerint a 

ki- és beépítésért kerül visszatérítésre. Vizsgálati költségek az iparban megszokott és szükséges 
ráfordítás alapján kerülnek megtérítésre. 

 
3. Anyagköltség visszatérítése 

 

Anyagköltség megtérítése esetében a gyártó tájékoztató jellegű árai a meghatározóak (UPE). 

Pótalkatrészként az eredeti felszerelés-gyártó (OEM) új vagy elavult alkatrészei alkalmazhatóak. 

Amennyiben OEM-alkatrész nem elérhető, úgy pótalkatrészként új vagy elavult, hasonló 
tulajdonságokkal és funkcióval rendelkező nem eredeti gyártótól származó alkatrészek 

alkalmazhatóak, amelyek a gyártó eredeti felszerelés-gyártó előírásainak megfelelnek, amennyiben 
ezeket a gyártó engedélyezte. 

 

4. Visszatérítés és önrész összeghatára 
 

a) A kártérítési szolgáltatás valamennyi, a biztosítási időkereten belüli kár esetében a 
megegyezés szerinti biztosítási összeg 50 százalékában van meghatározva. 

 
b) A megállapított kiegyenlítési összeg káresetenként a megegyezés szerinti önrésszel kerül 

csökkentésre. 

 
§ 6 Visszatérítés kifizetése, határidők 

 
1. Alapelv 

 

A visszatérítés akkor válik esedékessé, miután Biztosító vizsgálata az igény okát és összegét illetően 
lezárult. Biztosított a kárbelejentést követő egy hónap után az összeget időközi kifizetésként kérheti, 

ami esettől függően a minimum kifizetendő összeg. 
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2. Átruházás 

 
A kártérítési igény az esedékességet megelőzően, Biztosított által írásos nyilatkozat formájában a 

javítóműhelyre átruházható. 

 

§ 7 A biztosítási fedezet kezdete, vége és időtartama, biztosítási díj esedékessége 

 

A biztosítási fedezet időtartama a biztosítási kötvényen szerepel. 

 

1. A biztosítási fedezet kezdete 

A biztosítási fedezet a gép vagy berendezés eladásának napján, ám leghamarabb a gyári garancia 

ill. a törvényben foglalt kellékszavatosság lejártakor kezdődik. 

2. A biztosítási fedezet lejárta 

A biztosítási fedezet lejárta, felmondás szükségessége nélkül, a megegyezés szerinti lejáratkor 

érkezik el, ám legkésőbb 12 hónap (max. 2400 üzemóra)/24 hónap (max. 3600 üzemóra)/36 

hónap (Max. 4800 üzemóra)/48 hónap (max. 6000 üzemóra) (kiegészítő garanciaidő) után. 

3. Első vagy egyszeri biztosítási díj esedékessége 

Az első vagy egyszeri biztosítási díj - az elállási jog gyakorolhatóságától függetlenül - a 

megegyezésben foglalt és a biztosítási kötvényen megadott biztosítás kezdőidőpontot 

követően haladéktalanul esedékes. 

§ 8 Biztosított / biztosító kötelezettségei 
 

1. A biztosítási eseményt megelőző 

kötelezettségében a Biztosított köteles 

a) a gyártó üzemeltetési és karbantartási előírásairól az üzemeltetési és karbantartási utasítás szerint 
értesülni. a gép vagy berendezés aktuális karbantartási helyzetét ellenőrizni. 

 

b) ezen kívül a gép vagy berendezés karbantartási munkáit a gyártó javallatának és előírásainak 
megfelelően kizárólag a gyártó szakműhelyeiben időben elvégeztetni. 

 

c) az üzemi teljesítmény mutatóinak manipulációját vagy egyéb befolyásolását mellőzni és a mutató 
meghibásodását vagy cseréjét az adott üzemi szolgáltatás megadásával bejelenteni. 

 
d) valamennyi többszörös biztosítást bejelenteni. 

 
2. A biztosítási esemény utáni kötelezettségek  

3. Biztosított köteles 

a) a kárt a Hoffmann & Co. GmbH-nál telefonon vagy írásban haladéktalanul jelezni és a szükséges 

javítási munkákat a javítás megkezdése előtt a Hoffmann & Co. GmbH-val egyeztetni. Biztosított 

javítási megbízást csak a Hoffmann & Co. GmbH előzetes írásos javítási jóváhagyását követően 
adhat. 

 
b) Biztosító megbízottja részére a károsodott vagyontárgy vizsgálatát bármikor biztosítani. 

Kérésre a Biztosító és a Hoffmann & Co. GmbH részére kármegállapítás és a kár okának 

megállapítása céljából a szükséges alkatrészeket díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani és 
a szükséges tájékoztatást (pl.: karbantartási iratok, kárbejelentőlap bemutatása) írásban 
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eszközölni. 

 
c) a kárt lehetőség szerint enyhíteni és Biztosító és/vagy a Hoffmann & Co. GmbH 

valamennyi megfelelő utasítását követni. 

 

d) a javításról szóló számlát a számla keltétől számított egy hónapon belül a Hoffmann & Co. 
GmbH részére benyújtani. A javításról szóló számlának tartalmaznia kell a bekövetkezett kár 

okát, az elvégzett munkák megnevezését, az alkatrész sorszámokat, a cserealkatrészek árát és 

a bérköltségeket a munkaidő referenciaértékekkel együtt tételenkénti pontos kimutatásban. 

 
§ 9 Kötelezettségszegés esetén történő teljesítés alóli mentesülés 

 

1. Biztosított a biztosítási eseményt megelőzően Biztosító felé teljesítendő kötelességének 
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történő megszegése esetén Biztosító a megszegésről 

való értesülését követő egy hónapon belül a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja. Biztosító 

felmondási joga nem áll fenn, ha Biztosított bizonyítja, hogy a kötelesség mulasztása nem volt 
szándékos, illetve súlyos gondatlansággal történő megszegés nem megállapított. 

 

2. Amennyiben Biztosított a kötelességet szándékosan elmulasztja teljesíteni, úgy Biztosító 
szolgáltatni nem köteles. Kötelezettség súlyos gondatlanság miatti elmulasztása esetén 
Biztosítónak jogában áll a szolgáltatást Biztosított mulasztásának súlyosságával arányos 

mértékben csökkenteni. A súlyos gondatlanság hiányát Biztosított hivatott bizonyítani. 

 
3. Csalárd kötelezettségszegés esetén azonban Biztosító szolgáltatni köteles, amennyiben 

Biztosított bizonyítja, hogy a kötelezettség megszegése sem a biztosítási esemény 

bekövetkezésével sem annak megállapításával vagy Biztosító szolgáltatási kötelezettségének 
megállapításával vagy jellegével és hatókörével sincs okozati összefüggésben. 

 

4. Amennyiben Biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztét követően fennálló tájékoztatási- vagy 

felvilágosítási kötelezettséget sért meg, úgy Biztosító csak akkor mentesül részben vagy egészben 

a szolgáltatás alól, amikor Biztosítottat erről a jogkövetkezményről külön szöveges közleményben 

tájékoztatta. 

 
§ 10 Különös esetben történő teljesítési kötelezettség alóli mentesülés 

 

1. A biztosítási esemény szándékos vagy súlyos gondatlanságból történő előidézése 

 
a) Amennyiben Biztosított a biztosítási eseményt szándékosan előidézi, úgy Biztosító a visszatérítési 

kötelezettség alól mentesül. Amennyiben a kár előidézése jogerős büntetőítélet meghozatala 
nyomán Biztosított általi szándékosságot állapít meg, úgy a kár előidézésének szándékossága 

bizonyított. 

 
b) Amennyiben Biztosított a biztosítási eseményt súlyos gondatlanságból idézi elő, úgy 

Biztosítónak jogában áll a szolgáltatást Biztosított mulasztásának súlyosságával arányos 
mértékben csökkenteni. 

 
2. Biztosítási esemény bekövetkezte utáni csalárd megtévesztés 

 

Biztosító mentesül a visszatérítési kötelezettség alól, ha Biztosított a Biztosítót csalárd módon a 
visszatérítés oka vagy mértéke vonatkozásában jelentős tényekkel összefüggésben megtéveszti 
vagy megtéveszteni próbálja. Amennyiben a megtévesztés vagy a megtévesztési kísérlet jogerős 

büntetőítélettel Biztosított ellen, csalás vagy csalás kísérlete címen megállapítást nyer, úgy az első 
mondat feltételei teljesültnek nyilváníthatók. 
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§ 11 Értesítések és szándéknyilatkozatok 

 

1. Formaiság 
 

Amennyiben törvényi előírás írásos formát ki nem mond és amennyiben jelen szerződés mást ki 

nem köt, úgy a Hoffmann & Co. GmbH részére szánt, a biztosítási jogviszonyt érintő, közvetlenül 
a Hoffmann & Co. GmbH felé tett nyilatkozatokat és hirdetményeket írásos formában kell 

benyújtani. Nyilatkozatokat és hirdetményeket az 1. §-ban található címre kell megküldeni. A 
nyilatkozatok és hirdetmények érkezéséről szóló törvényi szabályozás van érvényben. 

 
§ 12 Joghatóság 

 

1. A Hoffmann & Co. GmbH vagy Biztosító elleni perek esetében 

 

A biztosítási szerződésből vagy a biztosításközvetítésből származó perek esetében a polgári 
perrendtartás joghatóságai mellett azon helyi joghatóság is illetékes, amelyik kerületében 

Biztosított a kereset benyújtása idején telephelyét bejegyezve tudta, ennek hiányában annak 
szokásos tartózkodási helye a mérvadó. 

 

2. Biztosított elleni perek esetében 

 

Biztosított elleni biztosítási szerződésből vagy a biztosításközvetítésből származó perek esetében 
kizárólag azon helyi joghatóság illetékes, amelyik kerületében Biztosított a kereset benyújtása 

idején telephelyét bejegyezve tudta, ennek hiányában annak szokásos tartózkodási helye a 
mérvadó. 

 

§ 13 Záró rendelkezések 
 

Jelen megállapodásra német biztosított esetében a német jog alkalmazandó, osztrák biztosított 
esetében az osztrák jog alkalmazandó. 

 

Különösen érvényes ez az osztrák biztosítási szerződési törvény (VersVG) és a német biztosítási törvény 

(VVG) bekezdéseire és rendelkezéseire. 
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A gépek kiegészítő garanciájára vonatkozó 
kiegészítések GVB 2013 

Általános feltételek 
A szerződés alapja: 
 Általános feltételek (GVB 2013) 

 Írott feltételek 

 

Az általános és írott feltételek az általános biztosítási feltételeket kiegészítik ill. módosítják és 

azokat felülírják. 

 

A biztosítási fedezet kezdete és vége 
§ 7. fejezet 

A biztosítási fedezet a 7. § 1. bekezdésben foglaltak szerint kezdődik. 

 

A kiegészítő garancia futamideje és a megállapított lejárata 12 és 48 hónap (a gyári garancia lejártát 

követően) között választható. 

 

Az egyes kiválasztott futamidő megegyezések bejelentése az éves bejelentőlapon történik. 

 

A kiegészítő garancia (biztosítás) a megállapodás szerinti futamidőt követően vagy az üzemóraszám 

elérésekor automatikusan lejár 

 
 48 hónap esetében = 6 000 üzemóra korlát 
 36 hónap esetében = 4 800 üzemóra korlát 

 24 hónap esetében = 3 600 üzemóra korlát 

 12 hónap esetében = 2 400 üzemóra korlát 

 

minden esetben a biztosított időtartamra vonatkozik, aszerint amelyik feltétel előbb teljesül. 

 

Biztosított vagyontárgyak 

§ 1. fejezet  

Biztosítható 

vagyontárgyak 

 Traktorok és lánctalpas traktorok 

 Kombájnok 

 Bálázók 

 Homlokrakodók 

 

Jelen szerződés csak új felszerelés biztosítására alkalmas. 

 
Visszatérítés kiszámítása 

A visszatérítés kiszámítása az 5. § b bekezdése (táblázat) alapján: 

 

Garancia-meghosszabbítás éve: 0,00 €  

Garancia-meghosszabbítás éve: 300,00 
€ 

 
A GVB 2013 2. § 2. bekezdés m) pontjának kiegészítése a következő megállapodást tartalmazza: 

 

A „Motor és váltó” javítási egység cseréje esetében a levonás évi 10% (10%-nak az 1/12-ed része 
havonta), legfeljebb azonban 50% az egyes károsult gép biztosítási fedezetének 13. hónapjától kezdve. 


