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A közbeszerzési eljárás tárgya:
Részajánlattétel ismertetése, amelyben Ajánlatkérő szerepel:
1.

részajánlat: D&O biztosítás

3.

részajánlat: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás

Dokumentum hierarchia:
A közbeszerzés lefolytatásának időszaka alatt, majd a teljesítés során az alábbi dokumentumhierarchia kerül
meghatározásra:
1.

szerződés a szerződő felek között

2.

az eljárás során készült közbeszerzési eljárást megindító felhívás és kiegészítő tájékoztatás dokumentuma

3.

végleges műszaki specifikáció

4.

nyertes Ajánlattevő ajánlata és szerződési feltételei (ASZF, KSZF VM stb) Az alábbiakban hivatkozott
ASZF alatt a vonatkozó általános, különös és egyedi feltételeket is értjük.

Eltérő rendelkezés, értelmezés esetén a dokumentumok sorrendisége (1-től 4-ig) szerinti hierarchia követendő. A
fenti 1-2-3 pontokban kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a biztosítói szerződéses feltételek (ASZF, KSZF
stb) az irányadók. A jelen dokumentum esetében a biztosítói ASZF alatt a Biztosító vonatkozó szerződési feltételei
együttesen értendők.
A Biztosító tudomásul veszi, hogy nem alkalmazhat olyan kizárást vagy mentesülési okot, amely a Szerződő /
Biztosított közfeladatának (zölfelület-kezelés) végzéséhez szükséges vagyontárgyat vagy közfeladatként végzett
tevékenységet zárná ki.
-

A részajánlatokra együttesen igaz paraméterek:
Gesztorra / Közbeszereztetőre vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

név:

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.

székhely:

1052 Budapest, Városháza utca 9-11.

cégjegyzékszám:

01-10-046833

adószám:

23024216-2-41

végzett tevékenység:

Vagyonkezelés
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Szerződőre vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

1, név:

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft

székhely:

1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.

cégjegyzékszám:

01-09-466334

adószám:

12120497-2-43

végzett főtevékenység:

Szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása,
kezelése, veszélyes hulladék gyűjtése, nem veszélyes hulladék
gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása, kezelése -,
egyéb általános rendeltetésű gép (tartály) gyártása, ipari gép és
berendezés javítása illetve üzembehelyezése, nem veszélyes és
veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, hulladék
újrahasznosítás, - szennyeződésmentesítés -, - -gépjármű javítás és
karbantartás, gépjármű alkatrész - javítása, -, közúti áruszállítás, - rakománykezelés, -bérelt iroda és egyéb konténerek üzemeltetése, negyedévente

Díjfizetés gyakorisága
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Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat
határozott, 3 év, amely 2 alkalommal hosszabbítható

biztosítás tartama:

maximum 1 évre

kockázatviselés kezdete:

(tervezett időpont)

Vagyonbiztosítási elemek esetében:

Kockázatviselés kezdete:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

2018.01.01

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.
Felelősségbiztosítási elemek esetében:

Kockázatviselés kezdete:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

2018.01.01

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.
-

Kockázatviselés kezdete:

-

-

D&O biztosítási elemek esetében:

Kockázatviselés kezdete:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

2018.03.11

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.

az adott szerződés hatályba lépésétől számított 3 év
kockázatviselés vége:

határozott időtartam lejártával, a szerződés utolsó
napjának 24:00 órájában

biztosítási évforduló:

minden év 01.01
a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt
meghatározott

kockázatok

tekintetében

nem

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat
egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés

várakozási idő

kezdetével indul. Új telephely fedezetbe vonása
esetében a Felek külön állapodnak meg, mely
megállapodás hiányában kizárólag árvíz kockázatra a
várakozási idő a bejelentéstől számított 30 nap.
a Szerződő Biztosított(ak) az opciós időtartam
aktiválása

esetén,

az

opciós

időtartamra

vonatkoztatva a szerződés változatlan műszaki és
pénzügyi tartalommal való fenntartását irányozza
opciós hosszabbítási lehetőség

elő. A műszaki és pénzügyi tartalom alatt a biztosított
vagyontárgyak értékének, mennyiségének változása
nem értendő. Az aktiválás az évforduló előtt
legkésőbb 6 hónappal, a Szerződő Biztosított(ak)
által a Biztosítóhoz intézet írásos nyilatkozatával
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történik. A Biztosító-e nyilatkozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül az opciós időszakokra
vonatkozóan élhet a rendes felmondás jogával.

A szerződés(ek) felmondása:
A szerződő Felek a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 6
felmondási időkorlát:

hónappal

a

szerződést

felmondhatják

a

biztosítási

évfordulóra.
a Felek mindenkori székhelye felé írásban, ajánlott,
felmondás rendje:

tértivevényes küldeményként, az Alkusz egyidejű és
azonos tartalmú értesítése mellett.
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Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat

díjfizetés gyakorisága:

lásd a Szerződő / Biztosítottak meghatározásánál

díjfizetés módja:

számla ellenében átutalással

díjfizetés rendje:

Biztosítóhoz közvetlen
a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés
esetében annak időszaka, a díj esedékessége valamint
annak díjszámítása (a Szerződő / Biztosítottak

díjfizetés időszakának igazodása, esedékessége:

meghatározásánál

nevesített

gyakoriság

függvényében) a naptári negyedévhez igazított.
Tehát 01.01 – 04.01 – 07.01 – 10.01 időpontok.
törtidőszaki belépés és kilépés esetén is a szerződő
felek a bejelentést követően egymásssal elszámolnak
legkésőbb

a

Amennyiben

bejelentést
az

követő

elszámolást

hónapban.-.
követően

a

Szerződőnek/ befizetési kötelezettsége keletkezne,
akkor erre a részre is „a fizetési határidőre vonatkozó
megkötés”-ben foglaltak érvényesek. Amennyiben
az elszámolást követően a Szerződőt / megillető
díjszámlázás törtidőszakra fedezetbe emelés és/vagy
fedezetből törlés esetén:

díjvisszatérítés keletkezne, akkor a Szerződő /
Biztosított nyilatkozata alapján lehetőség van a díj
visszautalására vagy a következő időszak díjazásába
történő beépítésre is. Amennyiben a Szerződő /
Biztosított nem nyilatkozik a díj a következő,
gyakoriság szerinti időszak díjszámlázása során kerül
beépítésre, kivéve, anmennyiben azt az időszakot
követően, mely alapján a túlfizetés keletkezett a
szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Biztosító
köteles a Szerződő/ nyilatkozata nélkül is a díjat
visszautalni.
a biztosítási díjat a Kbt. 130.§ (1) bekezdése, a Ptk.
6:130.§ (1) bekezdése, és az Art 36/A.§-a szerint, a
Szerződő(k) a meghatározott bontásban fizeti meg. A

fizetési határidőre vonatkozó megkötés

Biztosító a tárgynegyedévet megelőző hónap 15-ig
napjáig állítja ki és küldi meg a számlát, a
tárgynegyedév első napjától számított 30 napos
fizetési határidővel. A fizetési határidő tekintetében
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akkor is ez a szabály irányadó, ha a kiállított számlán
szereplő fizetési határidő a fentiektől eltér.

A

Szerződő banki utalással teljesíti a Biztosító számára.
Ha a fizetési határidő utolsó napja munkaszüneti nap,
akkor az ezt megelőző munkanap. Amennyiben a
számla késedelmesen kerül megküldésre, abban az
esetben a fizetési határidő a késedelem időtartamával
meghosszabbodik.
a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés
díjszámla kötelező mellékletére vonatkozó megkötés
(amennyiben a számla ezt nem tartalmazza)

esetében a tartam alatt kiállított díjszámlák kötelező
melléklete

a

számlarészletező,

amelyből

a

kiszámlázott időszak és mennyiség egyértelműen
megállapítható
a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt és az
esetleges opciós időszak alatt sem jogosult a

díjtartási kötöttség változatlan kockázati körülmények

díjképzés menetén és a díjképzés során használt

mellett::

paraméterek (darabdíj, díjtétel, kockázati szorzó)
pozitív irányú változtatására (a határozott tartam alatt
az esetleges hosszabbítások időszak is értendő)

A közbeszerzési eljárás során használt, a díjképzésre, a díj bemutatására és a későbbi díjbontására
vonatkozó szabály:
FELHÍVJUK

AZ

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT
DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.
FELHÍVJUK

AZ

AJÁNLATTEVŐ(k)

/

BIZTOSÍTÓ(K)

FIGYELMÉT,

HOGY

VALAMENNYI

RÉSZAJÁNLAT TEKINTETÉBEN AJÁNLATKÉRŐ A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA ALATT ALKUSZI
KÖZREMŰKÖDÉST VESZ IGÉNYBE.
FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY MÁR A KOCKÁZATVISELÉS
HATÁLYA ALATT, A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGYONTÁRGYAK MENNYISÉGI MUTATÓINAK
IDŐSZAKOS

FELÜLVIZSGÁLATA,

KARBANTARTÁSA,

MAJD

A

SZERZŐDÉSEN

VALÓ

ÉRVÉNYESÍTÉSE MEGHATÁROZOTT KERETEN BELÜL NEM MINŐSÜL A SZERZŐDÉSES KÖTELEM
BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK, ÍGY ERRE A NYERTES AJÁNLATTEVŐ LEHETŐSÉGET
BIZTOSÍT.
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FELHÍVJUK

AZ

AJÁNLATTEVŐ(k)

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA

/

BIZTOSÍTÓ(K)

VONATKOZÓ

FIGYELMÉT,

RÉSZAJÁNLAT

HOGY

TEKINTETÉBEN

A
AZ

VAGYONABBAN

RÉSZTVEVŐ VALAMENNYI AJÁNLATKÉRŐKRE VONATKOZTATVA A KÖVETKEZŐ %-OS
DÍJARÁNYT A MEGAJÁNLOTT DÍJAK TEKINTETÉBEN TARTANI KELL.

Cégnév

%-os megoszlás

Főkert Nonprofit Zrt.
Összesen:

0,6403%

Főtáv Zrt.
Összesen:
BTI- Budapesti Temetkezési Intézet
Összesen:
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
Összesen:
FŐKÉTŰSZ
Összesen:
FKF - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Összesen:
FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.
Összesen:
Fővárosi Vízművek
Összesen:

10,6088%
0,3511%
0,2240%
0,3058%
54,0146%

0,3357%
33,5197%
100,0000%
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A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek:
Megnevezés
Biztosító

Adat

által

postázásának

kibocsátott
iránya

elektronikus

kivétel

levelek

fedezetigazolások

Alkusz e-mail címére

(küldésének iránya):
Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott
fedezetigazolások (küldésének iránya):

Alkusz e-mail címére
Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény,
vagy egyéb jogszabály hatálya alá tartozó fedezet

Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi
papírikus

dokumentum

(díjbekérő,

díjfelszólító,

számla stb.) postázásának iránya:

esetében, ahol a mindenkori törvényi szabályozottság
az irányadó és az ott nevesített dokumentumok
közvetlen a Szerződő/Biztosított(ak) felé postázható
az ALKUSZ egyidejű és azonos tartalmú értesítése
mellett (amely értesítés már történhet elektronikus
formában is)
Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény,

Biztosító által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak
megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi
papírikus

dokumentum

kivétel

fedezetigazolás

postázásának iránya:

vagy egyéb jogszabály hatálya alá tartozó fedezet
esetében, ahol a mindenkori törvényi szabályozottság
az irányadó és az ott nevesített dokumentumok
közvetlen a Szerződő/Biztosított(ak) felé postázható
az ALKUSZ egyidejű és azonos tartalmú értesítése
mellett

Biztosító

által

a

kibocsátott

fedezetigazolás

postázásának iránya:

Alkusz e-mail címére

Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás
során készült valamennyi dokumentum (kárszám,
káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.)

Alkusz postacímére

postázásának iránya:
az opciós időszak lehívására vonatkozó nyilatkozat,
valamint a felmondás
minden egyéb esetben:

a Szerződő Felek székhelye felé írásban
Alkusz postacímére
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3. részajánlati elem: vagyon és kombinált felelősségbiztosítás

Mennyiségre vonatkozó adatok:
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes biztosítási összeg: 1,086 Mrd Ft, melyhez pluszban
előgondoskodás és mellékköltség, illetve géptörés, üzemszünetbiztosítás is kapcsolódik az adatközlő táblázat
szerint, amelytől a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek): +30%-os növekedésig a díjképzés változatlanságának
fenntartása mellett
Valamennyi Szerződő fél a fent megjelölt menyiség tekintetében a + %-os növekedésig (opció) eltérhet, amely a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.A + %-os opció meghatározása: a
Szerződő / Biztosított(ak) által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértékének valamint a + %-os
rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni.
A biztosítási szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező vagyontárgyak egy
ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.
A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma (előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonértékre
vonatkoztatva Ajánlatkérő adatokat adni nem tud.
Díjképzés:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott
metodikát követik a díjszámítás kapcsán:
vagyonbiztosítási díj = ( biztosítási összeg * díjtétel ) – alkalmazott és alkalmazható kedvezmények1 A Biztosító2
szakmai ajánlatában módozatonként be kell mutassa az alkalmazott díjtételeket.

Kockázatviselés helye:
az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Egyéb megkötés, ahol a „kockázatviselés helye” szerepel, ott az adott
telephely teljes területét kell érteni, amely a telekhatár és az általa körbezárt terület.
Feladni
Vagyontárgy gyűjtő neve

kívánt

szumma vagyon (saját

Értékelés

Kockázatviselés

és idegen egyben) Ft-

módja

helye

ban

2

A nyertes Ajánlattevő biztosítási szerződésének megkötésével egyidejűleg köteles a módozatonkénti díjtételeket megadni.
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(teljesítés)

-

-

Iroda

és

egyéb

kiszolgáló

Gép,

műszaki

berendezések,

-

-

érték
újrapótlási

800 000 000

berendezések, eszközök:

-

újrapótlási

70 000 000

konténerek (idegen tulajdon)

-

érték

kockázatviselés helye
kockázatviselés helye

A fenti vagyoncsoporton belül a
monitoring busz és annak mobil

újrapótlási

22 259 000

labor műszerei (géptörésben is

érték

földrajzi Európa

feladva)
Informatikai, számítástechnika,

újrapótlási

30 000 000

műszerelektronika:

érték

A fenti vagyoncsoporton belül a
hordozható eszközök (elberben

újrapótlási

300 000

érték

is feladva)
12 000 000

termékek, nyersanyagok:

többlet

költségek

érték,

1 000 000

csúcsérték

és/vagy
biztosítási

adatközlőben

51 100 000

szereplő bö.

összege
Előgondoskodás biztosítási

adatközlőben

100 000 000

összege
Összesítve:

kockázatviselés helye

csúcsértéken

Készpénz, értékcikk:

mellék

földrajzi Európa

újrapótlási

Készletek, kész- vagy félkész

Másodlagos,

földrajzi Európa

szereplő bö.

kockázatviselés helye

károsodott

vagyontárgy

kockázatviselési

helyével

megegyezően
károsodott vagyontárgy
kockázatviselési helyével
megegyezően

1 086 659 000

Biztosított vagyontárgyak ismertetése:
A biztosított vagyontárgyak az adatközlőben meghatározott és vagyonértékkel megjelenített - vagyontárgyak,
kivéve a Biztosító feltétrelei szerint nem biztosítható vagyontárgyak. A fedezet érvényben marad a monitoring
buszra is mint biztosított vagyontárgyra, annak közúti közlekedés kapcsán bekövetkezett véletlen, váratlan,
baleseti jelleggel bekövetkező kárai esetében is.
Egyéb ismertetés, megkötés:
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Vagyontárgy / megnevezés

Meghatározás
A Szerződő / Biztosított(ak) bejelenti és a Biztosító tudomásul veszi,
hogy az adatközlő táblázat a lehető legnagyobb gondossággal készült
el, ennek ellenére az egyes sorok összesített vagyonértéke több, az
adatközlőben így nem látható saját vagy üzemeltetésben lévő
telephelyet (is) takarhatnak. Ezekben az esetekben a szerződő felek
biztosított vagyontárgyként definiálják az adott sor alatti egyéb

Adatközlő

telephelyet és vagyontárgyat is, amennyiben erről a Szerződő /
Biztosított(ak) a kár kapcsán így nyilatkozik. A Szerződő/Biztosított
tájékoztatja a Bizotosítót, hogy tulajdonosváltás van folyamatban. Az
FTSZV Kft székhelye/telephelye változni fog az új székhelyen,
telephelyen

található

munkavégzésre

felállított

konténereket

biztosítani kívánja. A kár kapcsán a Szerződő / Biztosítottnak ezt
igazolni szükséges.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
kockázatviselés hatálya – külön bejelentés nélkül – érvényben marad
/ kiterjed azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket engedéllyel, de
Átmeneti eltávolítás 1

egyébként bármilyen ok miatt (legyen az otthoni, vagy telephelyen
kívüli munkavégzés, javítás, karbantartás, tisztítás stb) átmeneti
jelleggel eltávolítanak és az eredeti kockázatviselés hatályán kívül
szállítanak, tárolnak, használnak.. Limit: 10 MHUF/ kár, 10 MHUF/év
A kár kapcsán a Szerződő / Biztosítottnak ezt igazolni szükséges.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
biztosított vagyontárgyakat a Szerződő/Biztosította(ak)nak jogában áll
a biztosított telephelyek között szabadon, külön bejelentés nélkül
átcsoportosítani. Az átcsoportosítással mozgatott vagyontárgyak
összege nem haladhatja meg az eredeti telephely szumma biztosítási

Átcsoportosítás 1

összegének 30%-át vagy maximum 200 M Ft összeget. Az ilyen
kiterjesztést kapott vagyontárgyakra a biztosítási fedezet valamennyi
eleme, kockázata feltételszerint kiterjed. A tulajdonosváltozás
kapcsán bekövetkező székhely/telephely változás miatt a jelen
pontban foglalt vagyontárgy összegre vonatkozó korlátozás

nem

alkalmazható. A kár kapcsán a Szerződő / Biztosítottnak ezt igazolni
szükséges.
a biztosításban feladott valamennyi épület és építmény esetében az
Épülettartozék 1

épületen belül, magában a falazatban vagy az épületen kívül, annak
határoló síkjain, falán, tetőszerkezetén stb, valamint az adott
telephelyen belül saját és/vagy idegen tereptárgyon található
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vagyontárgyak is az épület részének minősülnek. Igaz ez akkor is, ha
a fentebb meghatározott vagyontárgy közvetlenül vagy közvetett
módon sem tartozik funkciójában az épület üzemeltetéséhez, illetve
igaz ez akkor is, ha a vagyontárgy funkciójában ipari/termelő célokat
testesít meg. Amennyiben ez az épület üzemeltetéséhez és
funkciójához tartozó vagyontárgy és amennyiben az ezek értékét a
biztosítási összeg tartalmazza.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az
épület részének tekintik különösen de nem kizárólagosan a hűtés /
fűtés, a kamerás megfigyelő rendszer, a ki- és beléptető rendszer,
valamint vagyonvédelmi eszköz / rendszer, továbbá ezek valamennyi
Épülettartozék 2

tartozékát, ide értve, de nem kizárólagosan a kábelezést (lég- és
földkábel is), elektronikus jelet továbbító egységeket, valamint a kép,
hang és adat rögzítésére szolgáló részeit is. Amennyiben ez az épület
üzemeltetéséhez és funkciójához tartozó vagyontárgy és amennyiben
az ezek értékét a biztosítási összeg tartalmazza.

-

a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy a biztosításban feladott
vagyontárgyak időszakos (nem tartósbérlet), alkalmankénti, egy – egy

Bérbeadás záradékolása

vagyontárgyra vonatkozó bérbeadása ellenére a fedezet valamennyi
eleme változatlan feltételekkel érvényben marad. Gépek kapcsán
kizárólag kezelőszemélyzettel együtt történő bérbeadás, bérmunka
esetében.
a Szerződő/Biztosított bejelentik, hogy az előgondoskodási tartalék
érvényes, kiterjed a kockázatviselés hatálya alatt szerződésszerűen

Bérbevétel záradékolása

létesített bérleti jogviszony tárgyát képező bérelt eszközre is. 2 millió
Ft-os értékhatár felett előzetes lejelentési kötelezettség mellett,
amennyiben a bérelt eszközre más biztosítás nem nyújt fedezetet.
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a

Egyedi vagyontárgyak 1

fedezet érvényben marad az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba
sorolt épületekre és azok vagyontárgyaira is.
a Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet
érvényben marad a Biztosított védelme, gondoskodása, felügyelete alá

Egyedi vagyontárgyak 4

tartozó jogszerűen nála lévő idegen tulajdonban lévő vagyontárgyakra
is azok előzetes lejelentése nélkül. Ezen vagyontárgyakra az
előgondoskodási tartalék összege használható fel.
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-

-

Vagyonbiztosítás műszaki kiírás:
A feladni kívánt vagyontárgyak vonatkozásában az igényelt az: all-risk típusú fedezet.
Az alábbiakban meghatározott veszélynemek pontos meghatározása a biztosító feltételeiben található. A lent
felsorolt kockázatok a biztosító feltételei szerint térül.

Kockázati kör
a fedezetnek része kell legyen a FLEXA kockázati kör

Ismertetés
tűz, közvetlen villám csapás, robbanás és/vagy

valamennyi eleme

összeroppanás, személyzet által irányított légi jármű
lezuhanás

a fedezetnek része kell legyen az ELEMI KÁROK

szélvihar, jégverés, hónyomás, felhőszakadás, szikla

kockázati kör valamennyi eleme

és kőomlás

a fedezetnek része kell legyen a KATASZTRÓFA

árvíz, földrengés, földcsuszamlás

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme
a fedezetnek része kell legyen a KIEGÉSZÍTŐ

cső- és vezetéktörés által kiáramló anyag által a

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme

biztosított vagyontárgyban okozott kár, telephelyen
belüli technológiai csövek törése által kiáramló anyag
által a biztosított vagyontárgyban okozott kár; tűzoltó
berendezések,

sprinklerek

törése,

szabálytalan

működése által kiáramló anyag által a biztosított
vagyontárgyban okozott kár; villám közvetett hatása,
elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben
a fedezet része kell legyen az ÜVEGTÖRÉS KÁROK

üvegkárok

kockázati kör valamennyi eleme
a fedezet része kell legyen a BETÖRÉSES LOPÁS,

betöréses lopás, rablás

RABLÁS kockázati kör valamennyi eleme

Amennyiben a Biztosító feltételei alapesetben a fenti kockázatokat, vagy azok egyes részeit mégis kizárják, akkor
azt a fedezetbe vissza kell emelni, valamint egyértelműsíteni kell, hogy a műszaki kiírás és a meghivatkozott
feltétel közül egyezőtlenség esetén a műszaki kiírás iránymutatása a mérvadó.
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Kártérítési limit alapesetben (szerződésenként):
Szerződés szintű kombinált kártérítési limit, káreseménynek minősülő dologi károkra, valamint többletköltségre
káreseményenként és évente összesen, legfeljebb: BÖ
a Szerződő/Biztosított(ak) a vagyonbiztosítás tekintetében az adott vagyontárgy biztosítási összege
Szublimitált esetek:
Név
Füst és/vagy

Definíció

Limit

koromszennyeződ

Biztosító feltételei szerint

1 millió Ft
kár/ év

és

adott

Közvetett
villámcsapás

vagyontárgy

Biztosító feltételei szerint

biztosítási

okozta kár

összege
adott

Vezetéktörés
okozta kár

vagyontárgy

Biztosító feltételei szerint

biztosítási
összege

Talajszint alatti

adott

tárolás a
(padozaton

vagyontárgy

Biztosító feltételei szerint

biztosítási

és/vagy a padozat

összege

felett) 1
Talajszint alatti

a talajszint alatti tárolás során a biztosított készleteket ért

tárolás a

víz és/vagy anyag kiáramlással és elöntéssel okozott kára

(padozaton

(is) a fedezet részét képezi, amennyiben azok a padozattól

és/vagy a padozat

legalább 14,5 cm (1 Eur raklap) magasságban, vagy ez felett

felett) 2

tároltak.

Üvegtörés

0,3 M Ft

Biztosító feltételei szerint

(definíció)

kár/év

Önrész
alapönrész
esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint

alapönrész
esedés
szerint

0 Ft/kár

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt
bármilyen típusú, szerkezetű, összetételű üvegezés és/vagy
Üveg
definíció)

(típus

plexi felület és/vagy polikarbonát elem cseréjének a
költsége értendő. A biztosítási fedezet kiterjed az üveg,
plexi, polikarbonát felületén, vagy az azt befoglaló
elemekhez

rögzített

és/vagy

elhelyezett

biztosított

vagyontárgyak szükségszerű cseréjének költségére (is). A
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adott
vagyontárgy
biztosítási
összege

alapönrész
esedés
szerint

biztosítási

fedezet

kiterjed

a

munkákhoz

társuló

állványozás, kiszállási díj, szerelési költség térítésére (is).
Üveg

(mérete

definíció)

Betöréses

bármilyen irányú és méretű kiterjedéssel bíró üvegezés
értendő.

lopás,

rablás
Betöréses

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt a térben

vagyontárgy
biztosítási
összege

Biztosító feltételei szerint

10 M Ft/kár
és 10 M
Ft/év

Biztosító feltételei szerint

vandalizmus
Vandalizmus
definíció
Betöréses lopás-

definíció
Előgondoskodási
tartalék

esedés
szerint

esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint

1 M Ft kár/ 1

Biztosító feltételei szerint

M Ft/ év

Biztosító feltételi szerint. -

alapönrész
esedés
szerint
alapönrész

1 M kár/év

védelmi színvonal
Küldöttrablás

alapönrész

alapönrész

lopás,

rabláshoz kapcsolt

adott

esedés
szerint

1 M Ft kár/ 1

Biztosító feltételei szerint

M Ft év

Biztosító feltételei szerint

alapönrész
esedés
szerint

lásd

alapönrész

vagyonérték

esedés

táblázatban

szerint

lásd

alapönrész

vagyonérték

esedés

táblázatban

szerint

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy a Biztosító sztenderd feltételein túl azt bővítve és nem
szűkítve a fedezet kiterjed különösen de nem kizárólagosan
a biztosítási esemény miatt indokoltan szükségessé váló
Mellékköltség

biztonsági intézkedések költségeire (ideiglenes zárak,
ideiglenes fedés, mentési, rom- és törmelékeltakarítási,
deponálási, a képződött nem veszélyes és veszélyes
anyagok rakodási, szállítási, lerakási, tárolási, befogadási,
mentesítési, megsemmisítési költségeire, érvényes továbbá
aládúcolás, állványozási költségekre, valamint szárítási,
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tisztítási,

közmű,

közüzem,

közút

helyreállítására,

kárenyhítési költségeire is, akkor is, ha azok nem vezettek
eredményre), az ezen időszakra indokolt őrzési, őriztetési
költségekre. Kiterjed továbbá a fedezet a biztosítási
esemény miatt indokoltan szükségessé váló szakértői
költségek fedezetére, valamint a kárenyhítési és/vagy
kárhelyreállítási költségek esetében Többletköltség:
Szublimit: a túlóra, felvonulási díj, többletfelvonulási díj,
éjszakai pótlék, szakaszos kivitelezés, az indokolt ideig
igénybe

vett

bérlemény,

albérlet

költségeire,

többletköltségeire.. Limit 20 Millió Ft/kár/ év
CAR záradék
-

1 M Ft

Biztosító feltételei szerint

kár/év

-

-

Munkavállalók és
látogatók
vagyontárgyai

0,1 M Ft / fő

Biztosító feltételei szerint

és 1 M Ft /év

(megfogalmazás)

alapönrész
esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint

Biztosítottak nyilatkoznak, mely szerint a megadott értékek
újraépítési értékek, gépek, berendezések esetén bruttó
nyilvántartási (beszerzéskori) értékek, vagy azok megadott
Alulbiztosítotti
állapot kezelése

korrekciói,
értékek.

készletek

A

esetén

újrabeszerzési/előállítási

Szerződő/Biztosított(ak)

és

a

Biztosító

megállapodnak, hogy a fedezeten bekövetkezett típusú kár
tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától eltekintenek,
amennyiben a kár önrész feletti része nem haladja meg a
beállított limitet.

Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész az üvegkárok esetében:

lásd fent

Önrész alapesetben

100.000 Ft/kár
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alapönrész
10 M Ft kár

esedés
szerint

Elektromos berendezéses összkockázatú biztosítása (ELBER) és Géptörés biztosítás összkockázatú
biztosítása (GÉPTÖRÉS) Ajánlattevő rendszere szerint:
Mennyiségre vonatkozó paramétere:
Az adatközlő táblázatban elektromos berendezés, illetve gépként feladott és/vagy az előgondoskodás terhére
fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak
kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés hatály alá. Érintett vagyoncsoportok:

Vagyontárgy gyűjtő neve

Feladni kívánt szumma vagyon

Értékelés

Kockázatviselés

(saját és idegen egyben) Ft-ban

módja

(teljesítés) helye

újrapótlási

Magyarországra

A fenti vagyoncsoporton belül a
monitoring busz felépítménye és

22 259 000

érték

mobil labor műszerei A fenti vagyoncsoporton belül a
hordozható eszközök (elberben -)

Másodlagos, mellék és/vagy többlet
költségek biztosítási összege

300 000

az alap vagyonbiztosítási részben

újrapótlási

Magyarország

érték
adatközlőben

károsodott

szereplő bö.

vagyontárgy

meghatározott biztosítási összeg

kockázatviselési

marad érvényben jelen moduilra is

helyével
megegyezően

az alap vagyonbiztosítási részben
Előgondoskodás biztosítási összege

adatközlőben

károsodott

szereplő bö.

vagyontárgy

meghatározott biztosítási összeg
marad érvényben jelen moduilra is

kockázatviselési
helyével
megegyezően

Kockázatviselés helye:
Megegyezik a vagyonbiztosítás alatt meghatározott „Kockázatviselés helye”-vel.
Biztosított vagyontárgyak ismertetése:
Az adatközlő táblázatban elektromos berendezés, illetve gépként feladott és/vagy az előgondoskodás terhére
fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak
kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés hatály alá. A Szerződő/Biztosítottak és a Biztosító
megállapodnak, hogy egyes biztosított vagyontárgyak akár gépjárművek, illetvegépjárműbe/járműbe is
lehetnek beépítve, vagy ott tárolva. A fedezet érvényben marad a monitoring buszra is mint biztosított
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vagyontárgyra, annak közúti közlekedés kapcsán bekövetkezett véletlen, váratlan, baleseti jelleggel bekövetkező
kárai esetében is.
Részletes, tételes eszközlista:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében tételes
eszközlista nem készül.
Kockázati megkötöttség, kiírás:
Név

Definíció

ELBER /
GÉPTÖRÉS

Biztosító feltételei szerint

szállítás

Biztosító feltételei szerint

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege
adott

ELBER /
Biztosító feltételei szerint

karbantartás

vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

-

vagyontárgy

adott

és berakodás

GÉPTÖRÉS

Önrész

összege

ELBER /
GÉPTÖRÉS ki-

Limit
adott

-

-

Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész az ELBER károk esetében

50.000 Ft/kár

minden GÉPTÖRÉS kár esetében

100.000 Ft/kár
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Szállítás biztosítási fedezet: (a továbbiakban is minden esetben a szállítmánybiztosítás alatt szállítás
biztosítást értünk)
Mennyiségre vonatkozó adatok:
A Szerződő/Biztosított(ak) adott biztosítási évben megvalósuló, saját vagy kiszervezett lebonyolításban történő
szállítási teljesítése jelenti a feladni kívánt mennyiséget, értéket.
Kockázatviselés helye:
a szállítmánybiztosítás érvényességének térbeli hatálya: Magyaroszág teljes területe
Biztosított vagyontárgyak ismertetése:
Az adatközlő táblázatban feladott és/vagy az előgondoskodás terhére fedezetbe vett, illetve idegentulajdonú
vagyontárgyak (gépek, eszközök, készletek) kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés hatály alá.
Egyéb ismertetés, megkötés, szállítmánybiztosítás műszaki kiírás:
Név

Definíció

Limit

Önrész

adott
Fedezet típusa

nevesített kockázat, a szállítóeszköz feltöréses

vagyontárgy

alapönrészesedés

lopása, vagy teljes lopásának esetére is.

biztosítási

szerint

összege
Fedezet

a szállítóeszközre történő felrakodás megkezdésének

érvényességének

időpillanatától, amely lehet akár a bolti vásárlás

kezdete

során az áru átvételének pillanatától

Fedezet
érvényességének
vége
Fedezet jellege

Lopáskockázat

a szállítóeszközől történő lerakodás befejezésének
időpillanatáig
keretszerződés éves szállítási teljesítésre, lejelentés
nélkül (becsült szállítóeszköz darabszám: …… db)

a Biztosító ASZF-je szerint.

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege
adott
vagyontárgy
biztosítási
összege
adott
vagyontárgy
biztosítási
összege
adott

alapönrészesedés
szerint
alapönrészesedés
szerint

vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege
Lopáskockázat
vagyonvédelem

Biztosító
Biztosító ASZF-je szerint

feltételei
szerint
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alapönrészesedés
szerint

a

Szerződő

/

Biztosított(ak)

és

Biztosító

megállapodnak, hogy a fedezet érvényben marad a
Tárolás, kivétel
gépjármű szállítás:

szállítóeszközön való tárolás időtartamára is. Kikötés:
ha a tárolás este 20:00 és reggel 07:00 között is
megvalósul,

akkor

a

szállítóeszközt

bezárva,

lakotterületen belül, kerítéssel körülhatárolt, őrzött

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

helyen.

Részletes, tételes eszközlista:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a szállítmánybiztosítás és a szállítóeszköz
tekintetében tételes lista nem készül, kivétel kár esetén, amikor részletes adatszolgáltatás kérhető.
Kártérítési limit alapesetben:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a szállítmánybiztosítás tekintetében a következő limitálásban állapodnak
meg: amennyiben az esemény az alapbiztosítás szerint biztosítási esemény, akkor az ott meghatározott limitek az
irányadók és jelentik a térítés felső határát. Amennyiben a kárkori állapot helyreállítási költségének fedezetére az
alapbiztosítás nem vagy csak részben nyújt térítést akkor a különbözet és/vagy a teljes megtérülés tekintetében az
szállítmánybiztosítási fedezet köteles téríteni.. A szállítmánybiztosítási fedezet a különbözet és/vagy a teljes
megtérülés tekintetében maximum 0,5 millió Ft/kár, 3 millió/év összegű kártérítést nyújt. Szállítóeszközök száma:
30db. Gépjárművenként 500.000 forint rakomány érték.
A szennyvíz nem része a biztosítási fedezetnek.
Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész:

50.000 Ft/kár
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Kombinált felelősségbiztosítás
Díjszámításhoz felhasználható adatok:
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a - Ajánlatkérőre igaz nettó árbevételi adat, bérköltség adat és fő
(munkavállalói létszámadat) az adatközlő táblázat szerint.
Díjképzés:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott
adatok használhatók, illetve a díjszámítás alapvetően az alábbi metodikára kell épüljön:
felhasználható adat: (éves nettó árbevétel és/vagy munkavállalói létszám adat és/vagy bérköltség * díjtétel )
minden modulra igaz képlet alapsor: („falhasználható adat(ok)” * díjtétel ) – kedvezmények = adott modulra eső
díj
Tevékenység ismertetése:
Tevékenység: lásd a Szerződőre vonatkozó paramétereknélmegjelölt tevékenységi listát.
Felelősségbiztosítás típusa, elszámolás rendje:
A felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű, a Szerződő / Biztosított(ak) részéről nem szükséges a nettó
árbevételi adat, a munkavállalói adat (fő), a bértömeg adat évfordulóra történő megadása amennyiben az nem
haladja meg a 20%-os növekedést a kinduló állapothoz képest. A szerződő felek a biztosítási fedezet
kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra szóló díjat gyakoriság
szerinti bontásban. Felelősségbiztosítás, változásbejelentés szabályai:
A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a felelősségbiztosítási kockázati megítélést
befolyásololó kinduló paraméterek / adatok változása tekintetében a fenti %-os értéket meghaladó esetekben 15
napon belül, az alatti esetekben egymással 12 hónapos bejelentési etapokat állítanak be. A lejelentés egyéb
szabályaira A 12 hónapos időszak alatt bekövetkező változás, legyen az a feladni kívánt a felelősségbiztosítási
paraméter megváltozása, vagy új paraméter(ek) megjelenése (pl.: átszervezés, kiszervezés stb.) automatikusan
fedezetet kap és/vagy a fedezetből törlésre kerül visszamenőlegesen a következő lejelentéssel. Igaz ez akkor is, ha
a lejelentéssel fedezetbe emelt tevékenység időközben biztosítási esemény részese, okozója volt.
Felelősségbiztosítás területi hatálya:
A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország teljes területe, kivétel a munkáltatói felelősségbiztosítás
ahol földrajzi Európa teljes területe a Biztosító feltételei szerint.
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Felelősségbiztosítás műszaki ismertetés:
A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit
kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre. A kombinált limit káronkénti és éves limitösszege igaz minden
alább felsorolt modulra, kivétel ahol ez szublimittel csökkentve van, illetve kivétel az önálló modulok. Az önálló
modulok esetében azok nem a kombinált limit alá kerülnek integrálásra, hanem részükre un.: egyedi káronkénti és
éves limit kerül meghatározásra.
A felkért kötvény szintű kombinált limit káronként 10 Millió Ft, és évente 50 Millió Ft, ezen belül:

Megnevezés
Általános felelősségbiztosítás
(deliktuális felelősségi károk
fedezete)

Limit

Limit

hatálya

10 millió Ft kár / 50
millió Ft év

kombinált

Hatály

Önrész dologi kár

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

Bérlői felelősségbiztosítás
Bérbeadói felelősségbiztosítás
Anyagmozgatás kézi- gépi
erővel
Szolgáltatói felelősségbiztosítás
(kontraktuális és/vagy

10 millió Ft kár / 50
millió Ft év
10 millió Ft kár / 50
millió Ft év
1 millió Ft kár / 5
millió Ft év

kombinált
kombinált
kombinált

10 millió Ft kár / 50

10% min 50 000

millió Ft év

jogszabályon alapuló

kombinált

szolgáltatásból eredő felelősségi

lásd területi

Ft

hatály

károk fedezete)
-

Munkáltatói felelősségbiztosítás
Bérmunka kiterjesztés
Távmunka kiterjesztés

.

10 millió Ft kár / 50
millió Ft év
10 millió Ft kár / 50
millió Ft év
10 millió Ft kár / 50
millió Ft év
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-

-

-

-

kombinált
kombinált
kombinált

-

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

Közcélú munkatársakra
kiterjesztés

10% min 50 000
10 millió Ft kár / 50

(közmunkaprogramban

millió Ft év

kombinált

lásd területi

Ft

hatály

foglalkoztatottakra kiterjesztés)
-

-

-

Diákmunkára kiterjesztés (nyári

10 millió Ft kár / 50

gyakorlatos személyek fedezete)

millió Ft év

kombinált

-

-

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 50 000

hatály

Ft

Szakmai gyakorlatosokra
kiterjesztés (szakmunkástanulók

10 millió Ft kár / 50

gyakorlati képzésére delegáltak

millió Ft év

kombinált

fedezete)
Környezetszennyezői

10 millió Ft kár / 50

felelősségbiztosítás

Alvállalkozói kiterjesztés

millió Ft év
10 millió Ft kár / 50
millió Ft év

kombinált

kombinált

Időbeli érvényesség annak megszűnését követően:
A biztosítási fedezet hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legfeljebb jelen szerződés megszűnését követő 6
hónaponbelül bejelentett károk fedezete a megkötöttség. A fedezet megszűnését követő időszakban a szerződés
utolsó évében érvényes káronkénti és éves limitje marad hatályban.
Időbeli érvényesség visszahatólag:
A biztosítási fedezet kiterjed és érvényes a kockázatviselés kezdete előtt legkorábban 6 hónappal okozott és
bekövetkezett, de a kockázatviselés kezdete előtt a Szerződő / Biztosított(ak)hoz be nem jelentett valamennyi
káresemény tekintetében történő helytállásra, ahol jelen szerződés alapján a Biztosítónak fizetési kötelezettsége
keletkezett vagy keletkezne. A kiterjesztés kizárólag azon káreseményekre vonatkozik, ahol a Biztosított(ak)nak
nincs és nem is lehet tudomása azokról.
A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések:
Megnevezés

Meghatározás

Általános felelősségbiztosítás

Biztosító feltételei szerint.

Tulajdoni hányad záradéka

a Biztosító adott kár tekintetében nem vizsgálja az okozó (Biztosított) és a
Károsult közötti - illetve fordítva – tulajdoni hányad arányát.
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Környezetszennyezési
felelősség

Biztosító feltételei szerint.

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:
a kárrendezési elájásrend a nyertes ajánlattevővel, díjat nem érintő módon a szerződéskötést követő 60
napon belül kerül kialakításra.
kárstatisztika nyilvántartása:

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai
adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes
futamideje
tekintetében

alatt.
a

A

nyilvántartott

minimum

adatok

adatszolgáltatási

követelmény: módozati bontásban, kártartalék,
kárkifieztés összege
kárstatisztika kiadása:

A Szerződő kérése esetén, a naptári évre
vonatkoztatva 30 napon belül
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