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A közbeszerzési eljárás tárgya:
a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft uniós eljáráshoz rendelt értékhatár keretén belül történő
beszerzéssel tenderezteti a következő 3 év + 1+1 éves időszakra vonatkozó: D&O fedezetet, csoportos élet- és
balesetbiztosítási fedezetet, valamint vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási fedezetet a alábbiak szerint:
Részajánlattétel ismertetése, amelyben Ajánlatkérő szerepel:
1.

részajánlat: D&O biztosítás

2.

részajánlat: Csoportos élet- és balesetbiztosítás

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)

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 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

törölt: Dokumentum hierarchia:¶
A közbeszerzés lefolytatásának időszaka alatt, majd a teljesítés során
az alábbi dokumentumhierarchia kerül meghatározásra:¶
szerződés a szerződő felek között¶
az eljárás során készült valamennyi jegyzőkönyv, nyilatkozat, kieg.
tájékoztatás dokumentuma¶
műszaki specifikáció¶
(4)¶
nyertes Ajánlattevő szerződési feltételei (ASZF, KSZF VM stb)¶
Eltérő rendelkezés, értelmezés esetén a dokumentumok sorrendisége
(1-től 4-ig) szerinti hierarchia követendő. Jogszabályi kötelezettség
esetét kivéve semmis minden olyan kikötés a nyertes Ajánlattevő
ASZF, KSZF,VM stb. a szerődéshez csatolt dokumentumaiban,
amely ellentétes és nem bővíti illetve a Biztosított(ak)nak nem
kedvezőbb a közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációiban,
valamint a műszaki specifikációban foglaltakat.¶
formázott: Kiemelt

Szerződő / Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:
Megnevezés

Adat
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1, név:

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft

székhely:

1145 Budapest, Szugló utca 9.-15.

cégjegyzékszám:

01-09-466332

adószám:

12109584-2-42

végzett főtevékenység:

Egyéb épület-, ipari takarítás, építményüzemeltetés,
- minden épülettípus általános külső takarítása, beleértve irodákat,
gyárakat, boltokat, intézményeket, valamint egyéb üzleti és szakmai
helyiségek, illetve többlakásos lakóépületek külső takarítását
- speciális épülettakarító tevékenységek, mint például ablaktisztítás,
kéménytisztítás, tűzhely, kályha, kazán, szemétégető, bojler,
szellőzőcső, elszívóegységek és ezek tartozékainak tisztítása
- ipari gépek, berendezések tisztítása
- m.n.s. egyéb épület-, ipari takarító tevékenység, Saját tulajdonú,
bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Műszaki vizsgálat
(kéményeh és ahhoz tartoz tartozékok, tüzelőberendezések), elemzés
(tüzeléteschnikai mérési eredmények, füst gáz elemzés), Szakmai
középfokú oktatás, Ingatlankezelés, Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás, M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység, Építményüzemeltetés valamint a cégkivonatban
nevesített valamennyi egyéb tevékenység
évente

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:

Becsatlakozás dátuma:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

formázott: Betűtípus: Félkövér
formázott: Betűtípus: Félkövér

2017.12.18

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.
Felelősségbiztosítási elemek esetében:

Becsatlakozás dátuma:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

formázott: Betűtípus: Félkövér
formázott: Betűtípus: Félkövér

2017.12.18

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.
Csoportos élet- és balesetbiztosítási elemek esetében:

Becsatlakozás dátuma:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

formázott: Áthúzott

2018.01.01

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.
D&O biztosítási elemek esetében:

Becsatlakozás dátuma:

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az

formázott: Áthúzott

2018.03.11

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.

az adott szerződés hatályba lépésétől számított 3
kockázatviselés vége:

év határozott időtartam lejártával, a szerződés

formázott: Betűtípus: Félkövér

utolsó napjának 24:00 órájában
biztosítási évforduló:

minden év 12.18 valamenyi szerződés esetén

törölt: 01.01

várakozási idő

Biztosító ASZFje szerint, de csak árvízre

törölt: a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt meghatározott
kockázatok tekintetében nem alkalmazható várakozási idő,
valamennyi kockázat egységesen a szerződésben rögzített
kockázatviselés kezdetével indul

a Szerződő Biztosított(ak) az opciós időtartam
aktiválása

esetén,

az

opciós

időtartamra

vonatkoztatva a szerződés változatlan műszaki és
pénzügyi tartalommal való fenntartását irányozza
elő. A műszaki és pénzügyi tartalom alatt a biztosított
vagyontárgyak értékének, mennyiségének változása

opciós hosszabbítási lehetőség

nem értendő. Az aktiválás az évforduló előtt
legkésőbb 6 hónappal, a Szerződő Biztosított(ak)
által a Biztosítóhoz intézet írásos nyilatkozatával
történik. A Biztosító-e nyilatkozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül az opciós időszakokra
vonatkozóan élhet a rendes felmondás jogával.

A szerződés(ek) felmondása:

törölt: a Szerződő Biztosított(ak) az opciós időtartam aktiválása
esetén, az opciós időtartamra vonatkoztatva a szerződés változatlan
műszaki és pénzügyi tartalommal való fenntartását irányozza elő. A
műszaki és pénzügyi tartalom alatt a biztosított vagyontárgyak
értékének, mennyiségének változása nem értendő. Az aktiválás az
évforduló előtt legkésőbb 180 nappal, a Szerződő Biztosított(ak) által
a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos nyilatkozatával történik.
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
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törölt: felmondási időkorlát:

A szerződő Felek a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 6
felmondás rendje:

hónappal

a

évfordulóra.

szerződést

felmondhatják

a biztosítási

törölt: a szerződő felek a szerződés időszakára tekintettel, a
határozott tartamon belüli rendes felmondás jogát kizárják, kivételt
képez ez alól, ha Szerződő / Biztosított(ak) tekintetében az állami
átszervezés miatt a Szerződő / Biztosított(ak)ra kiható jelentős
mértékű változás áll be. Ebben az esetben Szerződő / Biztosítottak
egyoldalú nyilatkozattal bármely, a szerződés hatálya alá tartozó
naptári napra, a meghatározott naptári nap előtt legalább 6 egész
hónapos felmondási idővel a szerződést megszüntethetik. A
törölt: a Biztosító mindenkori székhelye vagy fióktelephelye felé
írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az Alkusz egyidejű és
azonos tartalmú értesítése mellett.
formázott: Áthúzott
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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 Felek között létrejött szerződési feltételei szerint!

díjfizetés időszakának igazodása, esedékessége:

Az évfordulóhoz igazodva.
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
Biztosító az biztosítási évfordulót megelőző 15.
napig állítja ki és küldi meg a számlát, az évforduló
napjától számított 30 napos fizetési határidővel. A
fizetési határidő tekintetében akkor is ez a szabály

fizetési határidőre vonatkozó megkötés

irányadó, ha a kiállított számlán szereplő fizetési
határidő a fentiektől eltér.

A Szerződő banki

utalással teljesíti a Biztosító számára. Ha a fizetési

törölt: a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés esetében
annak időszaka, a díj esedékessége valamint annak díjszámítása (a
Szerződő / Biztosítottak meghatározásánál nevesített gyakoriság
függvényében) a naptári negyedévhez igazított. Tehát 01.01 – 04.01
– 07.01 – 10.01 időpontok.
törölt: díjszámlázás törtidőszakra fedezetbe emelés és/vagy
fedezetből törlés esetén:
törölt: törtidőszaki belépés és kilépés esetén is a szerződő felek
egymással negyedévente számolnak el, a soron következő időszaki,
gyakoriságszerinti számlában. Amennyiben az elszámolást követően
a Szerződő(k)nek befizetési kötelezettsége keletkezne, akkor erre a
részre is „a fizetési határidőre vonatkozó megkötés”-ben foglaltak
érvényesek. Amennyiben az elszámolást követően a Szerződő(ke)t
megillető díjvisszatérítés keletkezne, akkor a díjjal érintett
Szerződő(ke)t nyilatkozata alapján lehetőség van a díj visszautalására
vagy a következő időszak díjazásába történő beépítésre is.
Amennyiben adott Szerződő(k) nem nyilatkozik a díj a következő,
gyakoriságszerinti időszak díjszámlázása során kerül beépítésre.
formázott: Áthúzott

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 Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt és az
esetleges opciós időszak alatt sem jogosult a
díjképzés menetén és a díjképzés során használt
díjtartási kötöttség:

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

törölt: 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 tárgynegyedév első
hónapjában kiállított számla alapján előre, oly módon, hogy azt, a
helyes számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történő banki
utalással teljesíti a Biztosító számára. Ha ez munkaszüneti nap, akkor
az ezt megelőző munkanap. Kivitelezés: a Biztosító a számlát úgy
köteles kiállítani, hogy annak fizetési határideje tekintetében az
előzetes postai és esetleges alkuszi közreműködés időszaka is
beszámításra kerüljön amely 20 nap.
törölt: díjszámla kötelező mellékletére vonatkozó megkötés
törölt: a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés esetében
a tartam alatt kiállított díjszámlák kötelező melléklete a
számlarészletező, amelyből a kiszámlázott időszak és mennyiség
egyértelműen megállapítható
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: Utólagos díjvisszatérítéses rendszer telepítése:¶
Kárhányad
formázott: Áthúzott, Kiemelt
formázott: Áthúzott

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

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
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... [1]

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

törölt: a benyújtott részajánlat(ok) tekintetében elégséges
valamennyi ezen műszaki specifikációban nevesített Szerződő /
Biztosított(ak) esetében a műszaki specifikáció maradéktalan
érvényben tartása mellett egy, az adott részajánlat(ok)ra vonatkozó
végső, kedvezményekkel csökkentett díj közlése (tehát nem kell a
díjajánlat megajánlásakor az erre vonatkozó dokumentunmon a
Szerződő/Biztosítottankénti bontást elkészíteni, ha több Biztosított
lenne). ¶

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.
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:
Főtáv Zrt.

0,6403%

Összesen:
BTI- Budapesti Temetkezési Intézet
Összesen:
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
Összesen:
FŐKÉTŰSZ

10,6088%

Összesen:
FKF - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Összesen:
FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.
Összesen:
Fővárosi Vízművek
Összesen:

0,3058%

0,3511%
0,2240%

54,0146%

0,3357%
33,5197%
100,0000%
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törölt: Ajánlatkérő neve:

... [2]

törölt: FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K)
FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN
SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT(AK) KÉRIK, AKKOR AZ EGYES
TELEPHELYEKRE ESŐ ÉRTÉKEK KÖZLÉSE UTÁN A
BIZTOSÍTÓ UN.: DÍJFELOSZTÓ ZÁRADÉKOT ÁLLÍT KI.
(amelynek célja, hogy a biztosítási költségek akár telephelyenként is
kimutathatók legyenek)¶
formázott: Áthúzott
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A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek:
minden egyéb esetben:
opciós hosszabbításra

Alkusz postacímére
vonatkozó

nyilatkozat és

bármilyen felmondás

A szerződő Felek egymás székhelye felé írásban

törölt: Megnevezés

... [3]

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: ¶
Oldaltörés

¶
A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok:¶
LEJELENTÉS / IGAZOLÁS ELEKTRONIKUS RÉSZE
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

10

... [4]

3, részajánlati elem: vagyon és kombinált felelősségbiztosítás

szerint, amelytől a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek): +30%-os növekedésig. Cél: a Szerződő/Biztosított(ak)

törölt: 1, részajánlati elem: D&O felelősségbiztosítás¶
Mennyiségre vonatkozó paramétere:¶
A Biztosított(ak) a mindenkori vezető tisztségviselők, adott esetben
vezető állású munkavállalók és felügyelőbizottsági tagok a feltétel
megfogalmazása szerint. A vezető tisztségviselők, a vezető állású
munkavállalók és a felügyelőbizottsági tagok a a szerződésben
konkrétan kerülnek nevesítésre. A beszerezni kívánt fedezet összesen
1 db gazdasági társaságra illetve ezek leányvállalataira vonatkozik,
amelytől + 0% mennyiségi eltérés lehet. A biztosítási
szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel
rendelkező gazdasági társaságok több ütemben kerülnek a fedezet
hatálya alá integrálva. Cél: a Szerződő/Biztosított(ak) részéről a
kockázatviselés hatálya alatti, a D&O felelősségbiztosítási fedezet
moduláris kialakításába illeszkedő kockázat biztosítási fedezettel
történő lefedése és annak fenntartása. ¶
Vezető neve
... [5]

részéről a kockázatviselés hatálya alatti valamennyi vagyontárgy esetében - amely felett az állagmegóvás, mint

formázott: Áthúzott

érdek fenn áll - a fedezeti igény biztosítása.

formázott: Áthúzott

ASZF alatt a Biztosítók általános, különös és egyéb biztosítási feltételei értendők a végső műszaki ajánlattal
együtt.
Mennyiségre vonatkozó paramétere:
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes biztosítási összeg 3,0 Mrd Ft, melyhez pluszban
előgondoskodás és mellékköltség, illetve géptörés, üzemszünetbiztosítás is kapcsolódik az adatközlő táblázat

formázott: Áthúzott

Valamennyi Szerződő fél a fent megjelölt menyiség tekintetében a + %-os növekedésig (opció) eltérhet, amely a

formázott: Áthúzott

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.A + %-os opció meghatározása: a

formázott: Áthúzott

Szerződő / Biztosított(ak) által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértékének valamint a + %-os

törölt: mennyiség
formázott: Áthúzott

rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni.

törölt: 2,8

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
Kockázatviselés helye:

formázott: Áthúzott

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

törölt: Az opció oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő /
Biztosított(ak) részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni
biztosítási igény lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő /
Biztosított(ak) a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban
a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával
azonos adat struktúrával a biztosítani kívánt vagyontárgyakat, azok
megnevezésével és értékmegjelölésével a Biztosító felé bejelentik.
Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt,
lejelentett vagyontárgyakat a szerződés létrejöttekor rögzített
vagyoncsoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétel adta
szorzattal a szerződés teljes díját megnöveli.

kívánt

szumma vagyon (saját

Értékelés

Kockázatviselés

és idegen egyben) Ft-

módja

helye

(teljesítés)

ban
újrapótlási

Épület(ek):

érték

1 690 487 000

újrapótlási

Építmény(ek):

érték

kockázatviselési hely

törölt: A biztosítási szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert
paraméterekkel rendelkező vagyontárgyak egy ütemben kerülnek a
fedezet hatálya alá integrálva. ¶
A vagyontárgyak összetétele a mellékelt táblázatban található,
azonban előfordulhat a táblázaton kívüli vagyontárgy fedezeti igénye
is, így most felhívjuk a Biztosító figyelmét, hogy rendkívüli esetben a
táblázaton kívüli un.: „Helyettesítő termék”-ként megjelölt
vagyontárgy fedezetét is biztosítani kell. .: „Helyettesítő termék”ként megjelölt vagyontárgy műszaki paraméterei alapvetően az
alaptáblában megjelölt vagyontárgyak műszaki paramétereivel kell
megegyezzen. ¶
A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma
(előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonértékre
vonatkoztatva Ajánlatkérő adatokat adni nem tud. ¶
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

kockázatviselési hely

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: e
törölt: e

1

Alkalmazható kedvezmény: mennyiségi kedvezmény, volumenkedvezmény, nagy ügyfél kedvezmény. Nem alkalmazható kedvezmény:
kármentességi kedvezmény, tartamkedvezmény ahol a felmondásra vonatkozó jog bármilyen formában korlátozásra kerül.
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Gép,

műszaki

berendezések,

297 083 000 +

berendezések, eszközök:

újrapótlási

95 921 000

Informatikai, számítástechnika,

érték
újrapótlási

369 610 000

műszerelektronika:

érték

Informatikai, számítástechnika,
műszerelektronika

a

fenti

újrapótlási

5 000 000

érték

értéken belül MOBIL eszköz

Magyarország teljes területe
Magyarország teljes területe

törölt: földrajzi Európa

földrajzi Európa

újrapótlási

Készletek, kész- vagy félkész

274 142 000

termékek, nyersanyagok:

érték,

kockázatviselési hely

törölt: 71 642 000
törölt: e

csúcsértéken

Készpénz, értékcikk:

2 000 000

csúcsérték

kockázatviselés helye
törölt: Forgalmi rendszámmal ellátott, saját és vagy idegen
tulajdonú járművek / gépjárművek zárthelyen:

Kárral kapcsolatos többlet vagy
mellékköltség

biztosítási

adatközlőben

25 000 000

szereplő bö.

összege

károsodott

vagyontárgy

kockázatviselési

helyével

megegyezően

törölt: műszaki avult érték
törölt: kockázatviselés helye
törölt: Forgalmi rendszámmal ellátott saját és vagy idegen
tulajdonú járművek / gépjárművek szabadban:

Előgondoskodás biztosítási
összege (épület, építmény, gép,

formázott: Áthúzott

műszaki berendezés,
infotmatika), de ezen belül az

adatközlőben

272 924 300

szereplő bö.

adott telephely maximum a

károsodott vagyontárgy

törölt: 0

kockázatviselési helyével

törölt: műszaki avult érték

megegyezően

törölt: kockázatviselés helye
törölt: Másodlagos költségek

szumma biztosítási összegének

törölt: 252 574 300

10%-ig
Összesítve:

formázott: Áthúzott
törölt: 0

törölt: 2 803 317 300

3 027 167 300

törölt: tetszőleges
formázott: Áthúzott

Biztosított vagyontárgyak ismertetése:

törölt: bármilyen

A biztosított vagyontárgyak alapvetően az adatközlőben meghatározott és vagyonértékkel megjelenített

törölt: . A Szerződő/Biztosított(ak) feladni kíván és a Biztosító
fedezet alá von olyan járműveket, gépjárműveket amelyek a hatályos
jogszabályok alapján kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés megkötésére kötelezettek vagy nem kötelezettek. A
Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító megállapodnak, hogy
jelen fedezethez rendelt feltételekben definiált „biztosítható
vagyontárgyak fogalomkör” és az adatközlőben feltüntetett
vagyontárgyak közötti egyezőtlenség esetén a
Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el.

formázott: Áthúzott

vagyontárgyak, amelyek tekintetében és felett a Biztosított(ak) biztosítási jogviszony létesítésének érdeke fennáll.
Teljesség igénye nélkül ezek lehetnek saját és/vagy idegen tulajdonban álló: épület és/vagy építmények. Továbbá:
ingóvagyon mint gépek, eszközök, berendezések, készletek, kész- és félkész termékek, képzőművészeti alkotások,
értékőrző vagyontárgyak, készpénz, vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök stb

formázott: Áthúzott

Egyéb ismertetés, megkötés:
Vagyontárgy / megnevezés

törölt: Adatközlő

Meghatározás
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törölt: 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 telephelyet (is)
takarhatnak. Ezekben az esetekben a szerződő felek biztosított
vagyontárgyként definiálják az adott sor alatti egyéb telephelyet és
vagyontárgyat is, amennyiben erről a Szerződő / Biztosított(ak) a kár
kapcsán így nyilatkozik.

Átmeneti eltávolítás 1 az eredeti
kockázatviselési helyhez képest

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
kockázatviselés hatálya – külön bejelentés nélkül – érvényben marad
/ kiterjed azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket engedéllyel, de
egyébként bármilyen ok miatt (legyen az otthoni, vagy telephelyen
kívüli munkavégzés, javítás, karbantartás, tisztítás stb) átmeneti
jelleggel eltávolítanak és az eredeti kockázatviselés hatályán kívül
tárolnak, használnak. Az ilyen kiterjesztést kapott vagyontárgyakra a
biztosítási fedezet valamennyi eleme, kockázata feltételszerint
kiterjed, feltéve, hogy legalább a minimális mechanikai védelm
előírásai teljesülnek, de ugyanakkor a részleges mechanikai
védelem előírásai már nem teljesülnek. Kártérítési limit 1 millió
Ft kár/év
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a

törölt: sz
törölt: 5
törölt: .
törölt: Épülettartozék 1

szumma biztosítási összegének 10%-át vagy maximum 200 M Ft

formázott: Áthúzott

átcsoportosítani. Az átcsoportosítással mozgatott vagyontárgyak

összeget. Az ilyen kiterjesztést kapott vagyontárgyakra a biztosítási

formázott: Áthúzott

fedezet valamennyi eleme, kockázata feltételszerint kiterjed, kivéve

törölt: Épülettartozék 2

szállítmánybiztosítás.

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy
biztosított vagyontárgynak tekintik a biztosítási vagyoncsoportok
valamennyi eleme tekintetében az alábbi vagyontárgyakat is:

vagyontárgy 1

formázott: Betűtípus: 10 pt, Áthúzott
törölt: .

összege nem haladhatja meg az eredeti telephely adott vagyoncsoport

a biztosított telephelyek között szabadon, külön bejelentés nélkül

Dokumentációk, modellek

törölt: szállítanak,

törölt: a biztosításban feladott valamennyi épület és építmény
esetében az épületen belül, magában a falazatban vagy az épületen
kívül, annak határoló síkjain, falán, tetőszerkezetén stb, valamint az
adott telephelytől 20 méteres körzeten belül saját és/vagy idegen
tereptárgyon található 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.

biztosított vagyontárgyakat a Szerződő/Biztosította(ak)nak jogában áll

Átcsoportosítás 1

formázott: Jegyzetszöveg, Balra zárt, Jobb: 0 cm, Sorköz:
szimpla, Tabulátorok: Nincs 2,75 cm + 5,08 cm + 8,89 cm

törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy az épület részének tekintik a hűtés / fűtés, a kamerás
megfigyelő rendszer, a ki- és beléptető rendszer, valamint bármilyen
vagyonvédelmi eszköz / rendszer, továbbá ezek valamennyi
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.
törölt: Épülettartozék 3
törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
hogy az épület részének tekintik a napelemes, napkollektoros
rendszert , továbbá ezek valamennyi tartozékát függetlenül attól,... [6]
formázott: Áthúzott

dokumentációk, modellek, prototípusok, iratok, tervek, üzleti

törölt: Bérbeadás záradékolása

kézikönyvek, kartotékok, rajzok, lyukkártyák, mágneses szalagok,

törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy a biztosításban
... [7]

mágneses lemezek, CD-k, DVD-k, pendrive-k, egyéb külső

törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy az

adathordozók, belső és külső winchesterek, szerverek stb, valamint az

törölt: Egyedi vagyontárgyak 2

ezekhez tartozó részegységek, egységek, tartozékok stb. Kizárólag az

törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
... [9]

eszközök anyagköltsége biztosított.

... [8]

törölt: Egyedi vagyontárgyak 4
törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
... [10]
formázott: Áthúzott

Bérbevétel záradékolása
Egyedi vagyontárgyak 1

Előzetes bejelentéssel a Biztosító ASZF-je szerint

törölt: Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:¶

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a

formázott: Áthúzott

fedezet érvényben marad az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba

formázott: Áthúzott

sorolt épületekre és azok vagyontárgyaira is.

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
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... [11]

Vagyonváltozás, lejelentés szabályai:
A változás lejelentése a változás időpontjához képest a lehető legkorábba, de maximum 30 napon belül szükséges.
Vagyonbiztosítás műszaki kiírás:
A feladni kívánt vagyontárgyak vonatkozásában az igényelt az: all-risk típusú fedezet.

formázott: Áthúzott

Kockázati kör
a fedezetnek része kell legyen a FLEXA kockázati kör

Tartalom a Biztosító feltételei szerint:
tűz,
közvetlen
villám,
robbanás

valamennyi eleme

összeroppanás, légi jármű ütközés

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
KÁROK kockázati kör valamennyi eleme

és/vagy

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

formázott: Áthúzott

árvíz, földrengés, földcsuszamlás

formázott: Áthúzott

cső- és vezetéktörés; technológiai csövek törése;
tűzoltó

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme

villámcsapás

berendezések,
közvetett

sprinklerek
és

törése;

közvetlen

hatása,

elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben
kockázati kör valamennyi eleme

formázott: Áthúzott

formázott: Áthúzott

a fedezetnek része kell legyen a KIEGÉSZÍTŐ

a fedezet része kell legyen az ÜVEGTÖRÉS KÁROK

törölt: Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás:¶
A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes
ajánlattevő) megállapodnak, hogy a meghatározás szerint a
Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében külön szerződést írnak alá,
amely tartalmazza az arra eső, kedvezményekkel csökkentett díjat is.
A szerződés kiállításához szükséges adat / létszám / egyéb paraméter
bontását a Szerződő/Biztosított(ak) a Biztosító rendelkezésére
bocsátják az adatközlő táblázatban legkésőbb a tárgyalás napán. A
szerződéskiállítás esetében a limitek, teljesítési határok stb.
szerződésenként külön-külön értendők és maradnak hatályban.¶
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint
az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:¶
Megnevezés
... [12]

törölt: „A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c.
részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a... [13]
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

üvegkárok

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

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

törölt: Mivel az egyes Biztosító Társaságok ilyen típusú

betöréses lopás, rablás

... [14]

törölt: Ismertetés
formázott: Betűtípus: Félkövér
törölt: (ezen utóbbi statikus és dinamikus hatása is)
törölt: és/vagy meghibásodás
törölt: és/vagy meghibásodás

Kártérítési limit alapesetben (szerződésenként):

törölt: és/vagy meghibásodása és/vagy szabálytalan működése
törölt: indukciós hatása

biztosítási összeg

törölt: , átterjedés és/vagy átterjedés nélküli tűz
formázott: Áthúzott

Szublimitált esetek:

törölt: és/vagy füst és/vagy korom és/vagy hő okozta kár

Név
füst és/vagy

Definíció

koromszennyeződ

Biztosító feltételei szerint

Limit
1 millió Ft
kár/ év

és
Közvetett
villámcsapás

5 millió Ft

Biztosító feltételei szerint

kár/ év

okozta kár

Önrész
alapönrész

törölt: , definíciót lásd később
törölt: definíciót lásd később

esedés

törölt: Egyéb záradékolás

szerint

törölt: lásd később

alapönrész
esedés
szerint

törölt: Amennyiben a Biztosító feltételei alapesetben a fenti ... [15]
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) a vagyonbiztosítás tekintetében
50
... [16]
törölt: Önmagában csak f
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Vezetéktörés

adott

következtében

vagyontárgy

kiáramló víz

Biztosító feltételei szerint

biztosítási

okozta kár

összege

Talajszint alatti

a talajszint alatti tárolás során a biztosított vagyontárgyat

tárolás a

(kivétel készlet és számítástechnika) ért víz és/vagy anyag

(padozaton

kiáramlással és elöntéssel okozta kára (is) a fedezet részét

és/vagy a padozat

képezi függetlenül a károsodott, biztosított vagyontárgy

felett) 1

padozattól mért távolságától

Talajszint alatti

a talajszint alatti tárolás során a biztosított készleteket és

tárolás a

számítástechnika ért víz és/vagy anyag kiáramlással és

(padozaton

elöntéssel okozott kára (is) a fedezet részét képezi,

és/vagy a padozat

amennyiben azok a padozattól legalább 14,5 cm vagyis 1

felett) 2

Eur raklap magasságban, vagy ez felett tároltak.

adott
vagyontárgy
biztosítási
összege

alapönrész
esedés
szerint

alapönrész
esedés
szerint

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

adott
vagyontárgy
biztosítási
összege

törölt: okozta

alapönrész

törölt: cm

szerint

törölt: A biztosított vagyontárgy bármely üvegfelületének
formázott: Áthúzott
törölt: Ahol a „bármely üvegfelület” alatt a
formázott: Áthúzott

biztosítási esemény. A biztosított vagyontárgy -on, -ban,
körül, felett, alatt stb. vagy annak részeként kezelt elem,

(definíció)

tartozék, kiegészítő stb. üveg eleme, része, felülete értendő.
A biztosítási fedezet kiterjed az üvegfelület törése, repedése
. A fedezet épületszerkezeti üvegezésre érvényes.
A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt

Üveg

(típus

definíció)

Üveg

törölt: mellett annak esztétikai sérülésére (is), mint pl.: karcolódás,
kopás, kagylós törés stb

0 Ft/kár

(mérete

kár/év

törölt: és/vagy 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).

bármilyen típusú, szerkezetű, összetételű üvegezés értendő.
állványozás, kiszállási díj, szerelési költség térítésére (is).

formázott: Áthúzott

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt a térben

törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

bármilyen irányú és méretű kiterjedéssel bíró üvegezés

törölt: alapönrészesedés szerint
formázott: Áthúzott

lopás,

vagyontárgy

Biztosító ASZF-je szerint!

biztosítási
összege
adott

lopás,

rabláshoz kapcsolt

vagyontárgy

Biztosító ASZF-je szerint!

biztosítási

vandalizmus
Vandalizmus
definíció

törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

értendő.

rablás

Betöréses

formázott: Áthúzott

0,5 M Ft

adott
Betöréses

formázott: Nem Áthúzott
törölt: .

A biztosítási fedezet kiterjed a munkákhoz társuló

definíció)

törölt: 0

esedés

véletlen, váratlan, baleseti jelleggel előforduló károsodása a
Üvegtörés

törölt: A Szerződő / Biztosított(ak) megállapodnak, hogy a
vezetékek, szenny- és csapadékvíz, melegvíz-szolgáltató és központi
fűtés rendszerek, klíma berendezések, valamint tűzoltó- és
tüzivízellátó rendszerek nyomó és elvezető csöveiből, valamint az
ezekhez csatlakozó készülékekből, berendezésekből, szerelvényekből
rendellenesen, valamint az elzáró szelepek nyitvahagyása miatt
kilépő folyadék vagy gáz vagy gőz által a biztosított
vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a vagyonbiztosítási
fedezet, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények,
berendezések stb. a Biztosított tulajdonát képezik-e vagy sem, hogy
az épületen kívül vagy belül kerültek kiépítésre. A fedezet a Biztosító
feltételein túl, azt bővítve (és nem szűkítve) kiterjed a vezeték
elfagyása miatt bekövetkező vezetéktörés káresemények térítésére

összege
3 M Ft kár/ 3

Biztosító ASZF-je szerint!

M Ft/ év

törölt: alapönrészesedés szerint

alapönrész
esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint
alapönrész
esedés
szerint

formázott: Áthúzott
törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy
a fedezet része a betöréses lopás, rablás biztosítási esemény (is).
törölt: Betöréses lopás, rabláshoz kapcsolt, azzal együttjáró,
egyidőben történő, vagy azt megelőző, vagy az utáni, a biztosított
vagyontárgyban okozott vandalizmus kár (is) a fedezet része.
Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a betöréses lopás, rablás
kísérlete (akár meghíusult is), valamint a részlopás kár, valamint
graffiti kár (is). A részlopás kiterjed a biztosított vagyontárgy(ak)
teljes terjedelmére függetlenül azok térbeli elhelyezkedésétől.
formázott: Áthúzott
törölt: 5
törölt: 5
törölt: Betöréses lopás, rabláshoz nem kapcsolt, attól külön álló, a
biztosított vagyontárgyban okozott vandalizmus kár (is) a fedezet
... [17]
formázott: Áthúzott
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törölt: Betöréses lopás, rablás védelmi színvonal
törölt: A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében
a
... [18]
törölt: 2 M kár/év

Küldöttrablás

Biztosító ASZF-je szerint!

2 M Ft kár/ 2

definíció
Előgondoskodási

M Ft év
Biztosító ASZF-je szerint!

tartalék 1

alapönrész
esedés
szerint

lásd

alapönrész

vagyonérték

esedés

táblázatban

szerint

törölt: alapönrészesedés szerint
törölt: A biztosított készpénz (értékcikk), értékőrző vagyontárgy,
... [19]
formázott

... [20]

törölt: 6… M Ft kár/ 6

... [21]
törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[23]
formázott

... [24]

táblázatot formázott

... [22]

törölt: Előgondoskodási tartalék 2
formázott

... [25]

törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[26]
törölt: lásd vagyonérték táblázatban
törölt: alapönrészesedés szerint

Kárral
kapcsolatos
többlet vagy

Biztosító ASZF-je szerint!

mellékköltség

lásd

alapönrész

vagyonérték

esedés

táblázatban

szerint

biztosítási összege
CAR záradék

Szabadban tárolt
vagyontárgyak
Munkavállalók

1 M Ft

Biztosító ASZF-je szerint!

kár/év
1 M Ft

Biztosító ASZF-je szerint!

kár/év

Biztosító ASZF-je szerint!

0,1 M Ft
kár/1 M év

alapönrész

... [27]

törölt: lásd vagyonérték táblázatban

formázott

szerint

törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[30]

alapönrész
esedés
szerint
alapönrész

alkalmazásától eltekintenek, amennyiben a kár önrész
feletti része nem haladja meg a beállított limitet.

Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS

... [29]

törölt: 5 M Ft kár/év
törölt: alapönrészesedés szerint
törölt: Előgondoskodási tartalék 5
formázott

... [31]

törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[32]

esedés

törölt: lásd vagyonérték táblázatban

szerint

törölt: alapönrészesedés szerint
törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[33]

hogy a fedezeten bekövetkezett bármilyen jellegű és/vagy
típusú kár tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától és

törölt: Előgondoskodási tartalék 4

esedés

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,

állapot kezelése

formázott

törölt: Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
...hogy
[28]
törölt: alapönrészesedés szerint

vagyontárgyai

Alulbiztosítotti

törölt: Előgondoskodási tartalék 3

alapönrész
5 M Ft kár

esedés
szerint

formázott

... [34]

törölt: Mellékköltség
törölt: Kisebb javítások és/vagy karbantartások fedezete, ahol...a [35]
formázott

... [36]

formázott

... [37]
törölt: A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak,
... [39]
formázott

... [40]

törölt: 2… M Ft kár/1 M évév

... [41]

törölt: és látogatók …agyontárgyai (megfogalmazás)

... [38]

formázott

... [43]

Önrész az üvegkárok esetében:

0 Ft/kár

formázott

... [42]

Önrész alapesetben

50.000 Ft/kár

törölt: Kizárások, amelyek érvényüket veszítik a

... [44]

formázott

... [45]

törölt: lásd fent
formázott
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... [46]

Elektromos berendezéses összkockázatú biztosítása (ELBER) biztosítás összkockázatú biztosítása

törölt: és Géptörés

(GÉPTÖRÉS) Ajánlattevő rendszere szerint:

törölt: 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:

Mennyiségre vonatkozó paramétere:
Az ELBER biztosításra meghatározott biztosítási összeg mind a vagyon, mind az ELBER biztosítási módozatnál

formázott: Áthúzott

feladásra került. Az alapvagyonbiztosításban is biztosított kockázatok esetében az alapvagyonbiztosításban

törölt: Készletek, kész- vagy félkész termékek, nyersanyagok
elektromos és gépészeti részére értve:
... [47]

meghatározott kártérítési limit és önrész az irányadó:

formázott: Áthúzott
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Betűszín: Automatikus

Vagyontárgy gyűjtő

Feladni kívánt szumma vagyon (saját és idegen

Értékelés

Kockázatviselés

neve

egyben) Ft-ban

módja

(teljesítés) helye

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Betűszín: Automatikus

földrajzi Európa

törölt: 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
... [48]

Informatikai,
számítástechnika,

369 610 000

újrapótlási
érték

műszerelektronika:

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Betűszín: Automatikus

formázott: Áthúzott

A biztosítási összeg tartalmazza többek között a mérőműszekeret, tabletteket, fényképezőgéket stb.

törölt: Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:¶

Kockázatviselés helye:

... [49]

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

Megegyezik a vagyonbiztosítás alatt meghatározott „Kockázatviselés helye”-vel.

formázott: Áthúzott

A Szerződő/Biztosítottak és a Biztosító megállapodnak, hogy egyes biztosított vagyontárgyak akár
gépjárműbe/járműbe is lehetnek beépítve illetve abban tárolva.

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

Részletes, tételes eszközlista:

törölt: / GÉPTÖRÉS

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az ELBER tekintetében tételes eszközlista nem

törölt: sem most,

készül, az kizárólag káreseménnyel kapcsolatban kérhető.

törölt: sem a teljesítés során az nem
törölt: Az ELBER / GÉPTÖRÉS-ben feladott vagyontárgyak... [50]
törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

Kockázati megkötöttség, kiírás:

törölt: GÉPTÖRÉS

Név
ELBER / szállítás
ELBER ki- és

Definíció
Biztosító ASZF-je szerint

Limit

szerint
Biztosító ASZF-je szerint

alapönrészesedés

berakodás (saját

szerint

teljesítésben)
ELBER
képcsövek
ELBER
megsemmisülés

Önrész
alapönrészesedés

Biztosító ASZF-je szerin

100 e Ft/kár/év

A Szerződő és a Biztosított(ak) megállapodnak,
hogy az ELBER-ben feladott vagyontárgyak
esetében, ha a vagyontárgy és/vagy annak egy része

alapönrészesedés
szerint

200 e Ft/kár 1

alapönrészesedés

millió Ft/év

szerint

táblázatot formázott
törölt: Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében a fedezet
... [51]
törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege
törölt: ELBER karbantartás

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében (is) ... [53]
törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege
törölt: Dokumentációk, modellek vagyontárgy 1
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege
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... [52]

formázott: Áthúzott

... [54]

a kockázatviselés hatálya alatt és ezen

belül a

funkciójában történt felhasználás során olyan
helyre kerül, ahonnan az nem vagy – a vagyontárgy
értékéhez viszonyítottan – ésszerűtlen költségek
mellett lenne elérhető, akkor az megsemmisült
vagyontárgyként kezelendő és a szolgáltatás ilyen
formában téríti azt.
törölt: 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.¶

Kártérítési limit az ELBER kockázat esetében:
Kockázat meghatározása:

Térítés felső határa:

ELBER biztosítási esemény esetében

1,5 millió Ft kár/év

Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész az ELBER károk esetében ha az eszköz
beszerzési értéke kisebb vagy egyenlő 300.000 Ft

10.000 Ft/kár

összeggel
Önrész az ELBER károk esetében ha az eszköz
beszerzési értéke egyenlő vagy nagyobb 300.001 Ft

10.000 Ft/kár

összeggel

formázott: Áthúzott
törölt: alape
törölt: ¶
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító az ELBER biztosítás
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 ELBER
fedezet használható. Az ELBER fedezet a különbözet és/vagy a teljes
megtérülés tekintetében maximum az alábbi meghatározás szerint
nyújt térítést:
törölt: 2
törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a GÉPTÖRÉS
biztosítás 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
GÉPTÖRÉS fedezet használható. ¶
Egyedi záradék a GÉPTÖRÉS biztosításhoz, a nem üzemelő gépekre
vonatkoztatva:¶
a géptörés kockázat az üzemelő, vagy üzembe állított gépekre
érvényes, A nem ebbe a kategóriába tartozó gépekre az all-risk
vagyonbiztosítás marad hatályban.¶
a nem üzemelő gépek esetében a fedezet azok egyedi azonosító
számmal történő lejelentésétől érvényes,¶
A GÉPTÖRÉS fedezet a különbözet és/vagy a teljes megtérülés
tekintetében maximum az alábbi meghatározás szerint nyújt térítést:¶
Kockázat meghatározása:
... [55]
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: minden GÉPTÖRÉS kár esetében
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... [56]

Szállítás biztosítási fedezet: (a Felek a fedezet alatt a továbbiakban is szállítás biztosítást értenek)

törölt: mányb

Mennyiségre vonatkozó paraméterek:

törölt: térbeli

A Szerződő/Biztosított(ak) adott biztosítási évben megvalósuló, saját lebonyolításban történő szállítási teljesítése

törölt: 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. Felhívjuk a Biztosító
figyelmét, hogy az adatközlő táblázatban feladott és/vagy az
előgondoskodás terhére fedezetbe vett, önmagában egészben vagy
részben elektronikai egységgel rendelkező vagyontárgyakra
vonatkozó szállítási kockázat marad az ELBERben fedezet alatt,
jelen szerződés itt, ezen vagyontárgyakra, mint felülbiztosítás
üzemel. A szállítás tekintetében új és használt áru szállítása is a
fedezet része. A Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító
megállapodnak, hogy jelen fedezethez rendelt feltételekben definiált
„biztosítható vagyontárgyak fogalomkör” és az adatközlőben
feltüntetett vagyontárgyak közötti egyezőtlenség esetén a
Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el.¶
Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:¶
... [57]

formázott: Áthúzott

jelenti a feladni kívánt mennyiséget, értéket. A szállítás történhet saját gépjárművel vagy munkavállaló
gépjárművével vagy üzembentartóként használt gépjárművel saját berendezések szállítására vonatkozóan. Minden
egyéb eset előzetes lejelentést igényel.
Kockázatviselés helye:
a szállítmánybiztosítás érvényességének hatálya: Magyaroszág teljes területe
Biztosított vagyontárgyak ismertetése:

formázott: Áthúzott

Valamennyi biztosított vagyontárgy, kivétel készpénz.

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

Egyéb ismertetés, megkötés, szállítmánybiztosítás műszaki kiírás:

formázott: Áthúzott

Név

Definíció

Limit

Fedezet típusa

Biztosító ASZF-je szerint

Fedezet jellege

éves szállítási teljesítés, lejelentés nélkül
a

Szerződő

/

megállapodnak,
Lopáskockázat

formázott: Áthúzott

alapönrészesedés

formázott: Áthúzott

szerint

Biztosított(ak)
hogy

Önrész

a

alapönrészesedés
szerint

és

fedezet

Biztosító
része

vagy gépjárművel együtt történő lopás biztosítási

szerint

esemény. A Biztosító belátás elleni védelemként

Tárolás

Biztosított(ak)

és

formázott: Áthúzott
törölt: re

törölt: Forgalomjelentés

Biztosító

megállapodnak, hogy a fedezet érvényben marad a
szállítóeszközön való tárolás időtartamára is.

... [58]

törölt: keretszerződés

törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

elfogadja a felhelyzett sötétítettségű fóliát.
/

formázott: Áthúzott

törölt: Fedezet érvényességének kezdete

zárt
alapönrészesedés

Szerződő

formázott: Áthúzott
törölt: all-risk vagyonbiztosítás

törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

felépítményű szállítóeszköz esetén a feltöréses lopás

a

formázott: Áthúzott

alapönrészesedés
szerint

... [59]

törölt: megfelelő zártságú
törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege
törölt: részlopás, lopás, dézsmálás bizt
törölt: is
törölt: Lopáskockázat vagyonvédelem

... [60]

formázott: Áthúzott

Kártérítési limit alapesetben:

törölt: adott vagyontárgy biztosítási összege

maximum 0,5 millió Ft/kár és 3 millió Ft / év összegű kártérítést nyújt.

törölt: Kikötés: ha a tárolás este 20:00 és reggel 07:00 között...is [61]
törölt: Másodlagos költségek biztosítási összege

Önrész mértéke, szabályozottsága:

törölt: Részletes, tételes eszközlista:¶

ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész szállítási teljesítése során

... [62]

formázott: Áthúzott
... [63]

formázott: Áthúzott

10.000 Ft/kár

törölt: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a
törölt: 2,5
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... [64]

A vagyonbiztosítási területére kárrendezésre vonatkozó megkötések / adatok:
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Betűszín: Automatikus

A nyertes ajánlattevővel kerül kialakításra, díjat nem érinító módon.
a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai

kárstatisztika nyilvántartása:

formázott: Áthúzott

futamideje

táblázatot formázott

alatt.
a

A

nyilvántartott

minimum

adatok

adatszolgáltatási

formázott: Áthúzott

követelmény: módozatonkénti bontás, kártartalék,

formázott: Áthúzott

kifizetett kár összege éves bontásban

formázott: Áthúzott

A Szerződő kérését követő 30 napon belül.

... [65]

formázott: Áthúzott

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes
tekintetében

kárstatisztika kiadása:

törölt: KÁRRENDEZÉS ELJÁRÁSREND a
vagyon+ELBER/GÉPTÖRÉS+szállítmánybiztosításhoz:

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
táblázatot formázott
törölt: káresemény dátuma
törölt: , károsult fél neve és címe, káresemény jellege: dologi kár /
személyisérüléses kár, függő
törölt: , kárkifizetés dátuma, kár státusza, kárlezárás dátuma, adott
kár elévülésének ideje
törölt: a Biztosító a kárstatisztika nyilvántartása c. fejezet alatt
meghatározott minimális adatszolgáltatással elkészített táblázatot
aláírva bélyegezve és szerkeszthető formában is (xls.xlsx) minden
évforduló előtt 60 naptári nappal valamint a biztosítási szerződés
megszűnését követő 60 naptári napon belül az Alkusz rendelkezésére
bocsátja
formázott: Kiemelt
törölt: FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K)
FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 1
MUNKANAPNAK.¶

20

Kombinált felelősségbiztosítás
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

törölt: Mennyiségre vonatkozó paramétere:¶
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség
Ajánlatkérőre igaz nettó árbevételi adat, bérköltség adat és fő
(munkavállalói létszámadat) az adatközlő táblázat szerint. Cél: a
Szerződő/Biztosított(ak) részéről a kockázatviselés hatálya alatti
valamennyi, a felelősségbiztosítási fedezet moduláris kialakításába
illeszkedő kockézat biztosítási fedezettel történő lefedése és annak
fenntartása. ¶
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

díj
Tevékenység ismertetése:
a Szerződő / Biztosított(ak) alábbi tevékenysége, valamint a nevesített tevékenységhez kapcsolódó mellék és/vagy
résztevékenység képezi a biztosított tevékenységeket. Szolgáltatói felelősségbiztosítás esetében biztosított:
kéményseprőipari tevékenység, épület műszaki üzemeltetés,
Felelősségbiztosítás típusa, elszámolás rendje:

törölt: Tevékenység: lásd a Biztosítottak felsorolásánál megjelölt
tevékenységi listát. ¶
Biztosított(ak):¶
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint
az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:¶
Megnevezés
... [66]
formázott: Áthúzott

A felelősségbiztosítás elszámolásos jellegű, a Szerződő / Biztosított(ak) részéről szükséges a nettó árbevételi adat,

formázott: Áthúzott

a munkavállalói adat (fő), a bértömeg adat évfordulóra történő megadása. A szerződő felek a megadott adatok

formázott: Áthúzott

alapján elszámolnak egymással. Az adatok kiinduló állapothoz képesti +-20%-os változása díjmozgást nem

formázott: Áthúzott

eredményez.

formázott: Áthúzott

Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai:

törölt: nem

formázott: Áthúzott
törölt: nem

lejelentés évforduló előtt 30 nappal.

törölt: a biztosítási fedezet kidolgozásakor megadott adatok alapján
számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra szóló díjat
gyakoriság szerinti bontásban. Az egyéb kockázati megítélést
befolyásoló paraméterek jelentésre vonatkozó határidőt lásd a
„Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai” alatt.

Felelősségbiztosítás területi hatálya:
A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország teljes területe, kivétel a munkáltatói felelősségbiztosítás
ahol földrajzi Európa teljes területe.
Felelősségbiztosítás műszaki ismertetés:
A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit
kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre.
A felkért kombinált limit káronként 25 Millió Ft és évente 25 Millió Ft, ezen belül:

Megnevezés

Limit

Limit

hatálya

Hatály

Önrész dologi kár

törölt: „A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c.
részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a
felelősségbiztosítási kockázati megítélést befolyásololó paraméterek /
adatok változása tekintetében egymással 3 hónapos bejelentési
etapokat állítanak be. A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet
igazolására vonatkozó megkötések / adatok c. rész szerint marad
érvényben. A 3 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.
törölt: 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.
formázott: Áthúzott
törölt: ,
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Általános felelősségbiztosítás
(deliktuális felelősségi károk
fedezete)
Bérlői felelősségbiztosítás
Bérbeadói felelősségbiztosítás
Anyagmozgatás kézi- gépi
erővel

25 millió Ft kár / 25
millió Ft év
25 millió Ft kár / 25
millió Ft év
25 millió Ft kár / 25
millió Ft év
2,5 millió Ft kár / 2,5
millió Ft év

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

25 millió Ft kár / 25

(kontraktuális felelősségi károk

millió Ft év

kombinált

kombinált
kombinált
kombinált

kombinált

fedezete)
Szolgáltatás tárgyában okozott
kár

25 millió Ft kár / 25
millió Ft év

kombinált

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

lásd területi
hatály

10% min 10 000
Ft

törölt: 5
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: Oktató, nevelői kiterjesztés
törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év
törölt: kombinált
törölt: lásd területi hatály
törölt: 10% min 10 000 Ft
formázott: Áthúzott
törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év
törölt: Közcélú munkatársakra kiterjesztés (közmunkaprogramban
foglalkoztatottakra kiterjesztés)
törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év
formázott: Áthúzott

Munkáltatói
felelősségbiztosítás, ezen belül
az alábbi szublimitek
Bérmunka kiterjesztés,
diákmunkásokra vonatkoztatva
is
Távmunka kiterjesztés

törölt: kombinált

25 millió Ft kár / 25
millió Ft év

kombinált

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

lásd területi

10% min 10 000

formázott: Áthúzott
törölt: lásd területi hatály
törölt: 10% min 10 000 Ft

5 millió Ft kár / 5
millió Ft év
25 millió Ft kár / 25
millió Ft év

kombinált

kombinált

hatály

Ft

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

formázott: Áthúzott
törölt: 40 órás közszolgálati kiterjesztés (középiskolások kötelező
40 órás programjában résztvevők fedezete)
törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év
formázott: Áthúzott
törölt: kombinált
formázott: Áthúzott
törölt: lásd területi hatály
törölt: 10% min 10 000 Ft

Szakmai gyakorlatosokra
kiterjesztés

25 millió Ft kár / 25
millió Ft év

kombinált

lásd területi
hatály

10% min 10 000
Ft

formázott: Áthúzott
törölt: Diákmunkára kiterjesztés (nyári gyakorlatos személyek
fedezete)
törölt: 25 millió Ft kár / 25 millió Ft év

Környezetszennyezői
felelősségbiztosítás

1 millió Ft kár / 2
millió Ft év

kombinált

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

törölt: kombinált
törölt: lásd területi hatály
törölt: 10% min 10 000 Ft

Alvállalkozói kiterjesztés

25 millió Ft kár / 25
millió Ft év

kombinált

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

törölt: (szakmunkástanulók gyakorlati képzésére delegáltak
fedezete)
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
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Szakmai felelősségbiztosítás:
kéményseprőipari tevékenység,

2,5 millió Ft kár / 2,5

kéményseprőipari nyilatkozat

millió Ft év

kombinált

lásd területi

10% min 10 000

hatály

Ft

készítése,

Időbeli érvényesség annak megszűnését követően:

törölt: Egyedi önrész megállapítások:¶
a személyisérüléses károk esetében az önrész 0 Ft/kár¶

A biztosítási fedezet hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legfeljebb jelen szerződés megszűnését követő 180

formázott: Áthúzott

napon belül bejelentett károk fedezete a megkötöttség. A fedezet megszűnését követő időszakban a szerződés

törölt: 1 éven
formázott: Nem Áthúzott

utolsó évében érvényes káronkénti és éves limitje marad hatályban.
Időbeli érvényesség visszahatólag:
A biztosítási fedezet kiterjed és érvényes a kockázatviselés kezdete előtt legkorábban 30 nappal okozott és

törölt: 1 évvel

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.

Tulajdoni hányad záradéka

... [67]

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: Munkáltatói felelősségbiztosítás 1

A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések:
Megnevezés

törölt: Felelősségbiztosítás irányadó jog

... [68]

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

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

formázott: Áthúzott
törölt: ¶
A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:¶
KÁRRENDEZÉS:
... [69]
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

A felelősségbiztosítási területére kárrendezésre vonatkozó megkötések / adatok:

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

A nyertes ajánlattevővel kerül kialakításra, díjat nem érinító módon.

formázott: Áthúzott

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes

formázott: Áthúzott

futamideje

kárstatisztika nyilvántartása:

tekintetében

kárstatisztika kiadása:

formázott: Áthúzott

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai
alatt.
a

A

nyilvántartott

minimum

adatok

adatszolgáltatási

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott

követelmény: módozatonkénti bontás, kártartalék,

formázott: Áthúzott

kifizetett kár összege éves bontásban

formázott: Áthúzott

A Szerződő kérését követő 30 napon belül.

formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
formázott: Áthúzott
törölt: Budapest, 2017 június 02.¶
¶
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Utólagos díjvisszatérítéses rendszer telepítése:
Kárhányad
0% - 10,00%-ig
10,01% - 20,00%-ig
20,01 – től

Díjvisszatérítés %-os mértéke
20%
10%
0%

A Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy minden biztosítási évet követő 90. napra (a szerződés lejárata
vagy megszűnése esetén – kivétel dnf – a megszűnés napjától számítottan) elszámolnak egymással az alábbiak
szerint:
az előző biztosítási évben beérkezett valamennyi díjnak veszik a 100%-át, majd ebből az értékből levonják
ugyanezen időszak kárkifizetéseit és kártartalékainak összegét. Az eredményt a fenti táblázatba helyettesítitk és
az ott kapott %-os értéket az előző biztosítási évben beérkezett valamennyi díj összegéhez rendelik. Az így kapott
eredményt a Biztosító a Szerződő részére forintban visszautalja.
8. oldal: [2] törölt
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Ajánlatkérő neve:

2017. 09. 16. 8:53:00

A megajánlott díj aránya %ban Ajánlatkérőkre
vonatkoztatva
0,717%

Főkert Nonprofit Zrt.
Főtáv Zrt.

11,881%

BTI- Budapesti Temetkezési Intézet

0,3932%

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság

0,245%

FŐKÉTŰSZ

0,3425%

FKF - Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

48,5149%

FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.
Fővárosi Vízművek

0,376%
37,5304%

ÖSSZESEN:

100%

10. oldal: [3] törölt
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Megnevezés
Biztosító

által

2017. 08. 28. 9:51:00

Adat[NK1]
kibocsátott

elektronikus

levelek

postázásának iránya kivétel fedezetigazolások[NK2]

Alkusz e-mail címére

(küldésének iránya):
Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott
fedezetigazolások[NK3] (küldésének iránya):

Alkusz e-mail címére
Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény,

Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi
papírikus

dokumentum

(díjbekérő,

számla stb.) postázásának iránya [NK4]:

díjfelszólító,

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 (amely értesítés már történhet elektronikus
formában is[NK5])
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[NK6]:

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[NK7]

Biztosító

által

a

kibocsátott

fedezetigazolás

postázásának iránya[NK8]:

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[NK9]:
10. oldal: [4] törölt
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A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok:
LEJELENTÉS / IGAZOLÁS[NK10] ELEKTRONIKUS RÉSZE
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által
formanyomtatványon[NK11],
1

formalevélben

a

lejelentés, változásbejelentés, fedezetbevonás,

Biztosító meghatározott e-mail címére és/vagy fax

fedezetből kijelentés kezdete és menete:

számára történő lejelentéssel[NK12], a megjelölt
fedezeti, vagy fedezet megszűnését is tartalmazó
időpont és igény szerint
a Biztosító elfogadja a lejelentés, a megváltozás, a
törlés tekintetébe is a

lejelentés,
2

fedezetbevonásra,

változásbejelentés,
fedezetből

kijelentésre

használt dokumentumszükséglet:

hiánytalanul kitöltött

formanyomtatványt[NK13], formalevelet és annak
adatait. A formanyomtatvány, formalevél mellé más
dokumentumot

nem

kér.

A

nyomtatványon

feltüntetett adatokért az azt kitöltő és/vagy aláíró
szavatol
a vagyontárgy/tevékenység esetében: pontos típus,
mennyiség,

érték,

valamint

márka,

műszaki

jellemzők, motor és alvázszám, forgalmi rendszám,
teherbírás,
3

hengerűrtartalom,

lejelentés, fedezetbevonásra[NK14], fedezetből

forgalamobahelyezés

kijelentés várható adattartalma:

ismertetése,

ideje,

behatárolása

kockázatviselés

gyártás

kezdete

és

tevékenység
stb.

és/vagy

A[NK15]
megszűnése

tekintetében: a vagyontárgy, gépjármű(vek) valós
vagy

várható

üzembentartásának,

vagy

birtokbaadásának vagy birtokbavételének napja
a Szerződő/Biztosított(ak), a közlési kötelezettség
hatálya alá tartozó adatállományon belüli bármilyen
adatváltozása. Ezen belül különösen, de nem
4

változásbejelentés várható adattartalma:

kizárólagosan az üzembentartás, a birtokbaadás,
vagy bírtokbavétel napjának megváltozása, forgalmi
rendszám

bejelentése

és

megváltozása, adott

gépjárműre vonatkozó jogviszony bármilyen okú
megszűnése
az igény Biztosítóhoz[NK16] való beérkezéstől
fedezetigazolás,
5

javított

fedezetigazolás,

elektronikus módon történő kiállításának és
megküldésének határideje:

számított 8[NK17] munkaórán belül[NK18]. A Biztosító
a lejelentés, változásbejelentés, fedezetbevonás
strukturáltságának megőrzésével e-mailban vagy
szükség

esetén

fedezetigazolás(oka)t.

faxon

továbbítja

a

6

fedezetigazolás, elektronikus fájl formátuma
lehet:

pdf, jpg, jpeg stb.
lejelentett
külön

7

fedezetigazolás tekintetében egyéb megkötés:

vagyontárgyanként,

igazolást

kell

gépjárművenként

kiállítani.

Az

egy

dokumentumban, listában kiállított fedezetigazolás
a Szerződő / Biztosított(ak) vagy az Alkusz előzetes
hozzájárulását követően kerülhet sor.
az általános fedezetigazolásra használt sablon
alapján[NK19],

a

várható

üzembentartás

vagy

birtokbaadás vagy bírtokbavétel napjára kiállítva. A
fedezetigazolás érvényességi időszaka tekintetében
8

fedezetigazolás tartalmi követelmény:

a követelmény: az első díj befizetésének időszaka
alatt a Kockázatviselés kezdete (üzembentartás vagy
birtokbaadás napja) + respiró időszaka, minden más
időszak alatt a díjjal rendezett időszak + respiró
időszaka.
a fedezetigazolás mérete igazodjon a felhasználás

9

szükségességéhez, ezen belül pl.: a gépjárművek

fedezetigazolás alaki követelmény:

esetében a forgalmi engedély általános tárolásának
méretéhez
a

„lejelentés
10

bekövetkező

várható
változás

adattartalmában”
a

fedezetigazolás

megérkezése előtt:

már

lejelentett

adatváltozásra

és

fedezetbevonásra

kijelölt

vagy

vagyontárgyak,

gépjármű(vek) bármilyen a fedezetigazolást érintő
adatában bekövetkezett újabb változása esetén új,
javított fedezetigazolás kiállítására a Biztosító
jogosult.
a már lejelentett és fedezetbevont vagyontárgyak,
gépjármű(vek) tekintetében bekövetkezett újabb

„lejelentés
11

várható

adattartalmában”

a

változás esetében: Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy

fedezetigazolás megérkezése után bekövetkező

az Alkusz által formanyomtatványon a Biztosító

változások jelentése:

meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára
történő lejelentéssel, a megjelölt fedezeti időpont és
igény szerint, lásd 1-2-3-4 pontok.

LEJELENTÉS / IGAZOLÁS PAPÍRIKUS RÉSZE / RENDES IGAZOLÁS
az elektronikusan megküldött dokumentumok,
12

igazolások papírikus anyagának postáraadási
határideje, kivétel fedezetigazolás:

13

az eredeti igény beérkezését követő[NK20] 16
munkaórán belül a Biztosító postázza

az elektronikusan megküldött dokumentumok

az eredeti igény beérkezését követő[NK21] 16

igazolások papírikus anyagának postáraadási

munkaórán belül a Biztosító ajánlott feladással

határideje ha azok fedezetigazolások:

postázza

a Biztosító részéről a fedezet tekintetében a az első,
majd a következő gyakoriság(ok) szerinti időszakra
vonatkozó, a biztosítási fedezet fennállásának
14

igazolására szóló igazolásokat az adott gyakoriság

A rendes igazolás[NK22]:

szerinti

számla

Szerződő(k)

általi

kiegyenlítését[NK23] követő 32 munkaórán belül
postára kell adni[NK24]. (vagy adja át személyesen az
Alkusznak)
FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ
1 MUNKANAPNAK.
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1, részajánlati elem: D&O felelősségbiztosítás
Mennyiségre vonatkozó paramétere:
A Biztosított(ak) a mindenkori vezető tisztségviselők, adott esetben vezető állású munkavállalók és
felügyelőbizottsági tagok a feltétel megfogalmazása szerint. A vezető tisztségviselők, a vezető állású
munkavállalók és a felügyelőbizottsági tagok a a szerződésben konkrétan kerülnek nevesítésre. A beszerezni
kívánt fedezet összesen 1 db gazdasági társaságra illetve ezek leányvállalataira vonatkozik, amelytől + 0%
mennyiségi eltérés lehet. A biztosítási szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező
gazdasági társaságok több ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva. Cél: a Szerződő/Biztosított(ak)
részéről a kockázatviselés hatálya alatti, a D&O felelősségbiztosítási fedezet moduláris kialakításába illeszkedő
kockázat biztosítási fedezettel történő lefedése és annak fenntartása[DI25].

Vezető neve

Születési időpontja

Beosztása

Kovács Balázs

1972.12.13.

ügyvezető

Wald Erzsébet

1974.11.03.

gazdasági igazgató

Dr. Tóth Rudolf

1952.05.31.

műszaki igazgató

Soós György

1980.07.25.

minőségbiztosítási
igazgató

Komár László

1955.02.21.

humánpolitikai
osztályvezető

Müller Máté

1976.01.20.

ügyfélkapcsolati és
kommunikációs
osztályvezető

Sebők Endre

1970.03.07.

FEB tag

Kocsis Attila

1947.07.14.

FEB tag

Balog Ernő

1958.04.04.

FEB tag

Ivaskó István

1972.01.01.

FEB tag

Dán Sándor

1966.12.29.

FEB tag

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:
adott Ajánlattevő díjképzése alapján szabadon, de kizárólag a cégtár(ak) rendelkezésre álló adataiból
Tevékenység ismertetése:
Tevékenység: lásd Biztosítottak meghatározásánál[DI26]
Biztosított(ak):
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás:
A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a jelen műszaki
specifikációban történő meghatározás szerinti Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében azok nem írnak alá
külön szerződést. A szerződés kiállításához szükséges egyéb paraméter bontását a Szerződő/Biztosított(ak) a
Biztosító rendelkezésére bocsátják az adatközlő táblázatban legkésőbb a tárgyalás napán. A szerződések esetében
a limitek, teljesítési határok stb. együtt értendők és maradnak hatályban.
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

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. A szerződő felek a
biztosítási fedezet kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra
szóló díjat gyakoriság szerinti bontásban. Ha és amennyiben jelentős változás: pl.: új leányvállallat nem kerül a
fedezet alá intergálásra, akkor a díj a biztosítási idősztak alatt változatlan marad. Az egyéb kockázati megítélést
befolyásoló paraméterek jelentésre vonatkozó határidőt lásd a „Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai” alatt.
Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai:
„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a felelősségbiztosítási kockázati megítélést
befolyásololó paraméterek / adatok változása tekintetében egymással 3 hónapos bejelentési etapokat állítanak be.
A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok c. rész szerint marad
érvényben. A 3 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: egész világ kivéve USA/KANADA területe
Felelősségbiztosítás műszaki ismertetés:
A vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása az azok
hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel
szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A megvásárolni kívánt
fedezet szakmai felelősségbiztosítás, amely fedezetet nyújt az abban biztosított vezetőkkel szemben érvényesített
kártérítési kötelezettség összegére valamint a jogi védekezés költségeire.
Egyéb: kárhányadtól függő díjvisszatérítés: lásd a műszaki specifikáció elején.
Kockázati kör
Vezető tisztségviselők fedezete, vezető állású

Ismertetés
Biztosító feltételei szerint

munkavállalók, felügyelő bizottsági tagok
Társasági értékpapírok fedezete

Biztosító feltételei szerint

Hivatalos vizsgálat fedezete

Biztosító feltételei szerint

Igazgatósági tagok fedezete

Biztosító feltételei szerint

Óvadék és vagyoni biztosíték fedezete

Biztosító feltételei szerint

Külső igazgatói megbízatás fedezete

Biztosító feltételei szerint

Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozása

Biztosító feltételei szerint

Jóhírnév sérelmének reponálása

Biztosító feltételei szerint

Egyéb megkötések

Ismertetés

a fedezet hatálya a múltbeli események tekintetében

teljes visszamenőleges fedezet

a fedezet hatálya térben

egész világ kivéve USA/KANADA
a

kárbejelentési

időszakának

kiterjesztése

12

kárbejelentési időszak a jövőbeli események

hónapra, ahol a vezetővel szembeni kárigény

tekintetében

érvényesítése a kiterjesztés időszakának hatálya alá is
eshet (felfedezési időszak)

bírságok, adó jellegű bírságok fedezete

a limit erejéig a fedezet része

hivatalos vizsgálat költségei

a limit erejéig a fedezet része

jó hírnév reponálásának költségei

a limit erejéig a fedezet része
korlátlan időre kiterjesztett kárbejelentési időszak a

távozó biztosított fedezete

távozó vezetők részére ahol a vezetővel szembeni
kárigény érvényesítése a kiterjesztés időszakának
hatálya alá is eshet
Biztosító

feltételei

szerint,

többek

között

határozatlan tartamú munkaaviszony megszűnése
távozó biztosított

esetén kiegészítve, hogy távozó vezetőnek minősül a
határozott munkaszerződéssel rendelkező biztosított,
ha a munkaszerződése nem kerül meghosszabbításra

Leányvállalatok fedezete

Biztosító feltételei szerint

teljes limit a vezető tisztségviselők személyére

limit erejéig

kiszabott bírságokra (adójellegű is)
hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségek
(kárenyhítési tanácsadás) fedezete

kártérítési limit 25%-ig

jogellenes munkáltatói intézkedés miatti lelki sérelem
elszenvedésének jogi költség térítése
környezetszennyezési károk fedezete
Egyéb megkötés, függelék:

limit erejéig
limit erejéig
nincs

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.
Kártérítési limit alapesetben:
a Szerződő/Biztosított(ak) a biztosítás tekintetében 1 Mrd Ft kártérítési és éves limitet irányoznak elő.
Szublimitált esetek:

Név
Hivatalos
vizsgálatot
megelőzően
felmerült

Limit

Önrész

maximum a

alapönrészesedés

limit 25%-áig

szerint

költségek

Önrész mértéke, szabályozottsága:
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrész a társasági értékpapírok fedezete tekintetében

1.000.000 Ft/kár

Önrész minden egyéb esetben

0 Ft/kár

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:

KÁRRENDEZÉS:
a Szerződő/Biztosított(ak) adott káresemény
káresemény bejelentésének elvárható (és nem
jogvesztő) időkorlátja:

tudomására jutását követő elvárható legrövidebb
időn belül bejelentik. A Biztosító az elvárhatóság
tekintetében nem jogosult a biztosított(ak) biztosítási
szerződésről való tudomását feltételezni.
a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai
adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes
futamideje

alatt.

tekintetében
kárstatisztika nyilvántartása:

a

A

nyilvántartott

minimum

adatok

adatszolgáltatási

követelmény: káresemény dátuma, károsult fél neve
és címe, káresemény jellege: dologi kár /
személyisérüléses

kár,

függő

kártartalék[DI27],

kifizetett kár összege, kárkifizetés dátuma, kár
státusza, kárlezárás dátuma, adott kár elévülésének
ideje
a Biztosító a kárstatisztika nyilvántartása c.
fejezet
kárstatisztika kiadása:

alatt

meghatározott

minimális

adatszolgáltatással elkészített táblázatot aláírva
bélyegezve és szerkeszthető formában is (xls.xlsx)
minden évforduló előtt 60 naptári nappal valamint
a[DI28] biztosítási szerződés megszűnését követő 60

naptári napon belül az Alkusz és a Szerződő részére
rendelkezésére bocsátja

2, részajánlati elem: Csoportos élet- és balesetbiztosítás

Mennyiségre vonatkozó paramétere:
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 372 fő az adatközlő táblázat szerint, amelytől a
Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek): + 30 %-os növekedésig. 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: a Szerződő / Biztosított(ak) által az adatközlő táblázatban
megadott teljes létszámadatának (fő), valamint a + %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben
felfelé kell kerekíteni. Az opció indokolása: a szerződés hatálya alatt a Szerződő / Biztosított(ak) részéről
felmerülő, a szerződés létrejötte utáni létszámváltozás miatti biztosítási igényének a lefedése. Az opció kezelése:
a Szerződő / Biztosított(ak) a biztosítási igény megjelenését követően azonos adattartalommal a biztosítani kívánt
újonnani létszámot a Biztosító felé bejelentik. Az opció díjazása: a Biztosító az újonnani létszámot a lejelentésnek
megfelelően a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó éves díjjal a
szerződés teljes díját megnöveli.
Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés/üzembentartó(k)

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

Biztosított(ak):
Megnevezés
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerinti Biztosított(ak) valamennyi alkalmazottja és/vagy
alvállalkozója, illetve bármely tetszőleges természetes személy.

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás:
A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a jelen műszaki
specifikációban történő meghatározás szerinti Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében azok nem írnak alá
külön szerződést. A szerződés kiállításához szükséges egyéb paraméter bontását a Szerződő/Biztosított(ak) a
Biztosító rendelkezésére bocsátják az adatközlő táblázatban legkésőbb a tárgyalás napán. A szerződések esetében
a limitek, teljesítési határok stb. együtt értendők és maradnak hatályban.

A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés/üzembentartó(k)

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

Egyéb: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító a műszaki specifikáció és a saját
feltételei alapján készít egy rövid tájékoztatást, kivonatolást a balesetbiztosítási fedezet műszaki tartalmáról, amely
akár a Szerződő/Biztosított(ak) honlapján közzétéve megjelenik.
Egyéb 2: a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító a műszaki specifikáció és a
saját feltételei alapján készít egy kárbejelentő nyomtatványt jelen részajánlatban érdekelt Ajánlkérőkre értve, ahol
a nyomtatványon a szerződés állandónak tekinthető adatai előre feltüntetésre kerülnek.
Egyéb 3: : a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító a biztosítottak részére
esztétikus, bankkártya méretű, a Biztosító, az Alkusz logójával ellátott, a kötvényszámot tartalmazó kártyát állít
ki. A kártya egyedi sorszámmal ellátott, így alkalmas a biztosítotti jogviszony igazolására.
Egyéb 4: a baleset- és egészségbiztosítási fedezet tekintetében nem kérhető egészségi nyilatkozat kitöltése vagy
orvosi vizsgálat lefolytatása a biztosítottak részéről a díjajánlat elkészítéséhez, valamint ez nem kérhető a
szolgáltatás teljesítése alatt sem.
Egyéb 5: a baleset- és egészségbiztosítási fedezet tekintetében a Biztosító az előzménybetegségek vizsgálatáról
lemond a szolgáltatás tejes időtartama alatt.
Egyéb 6: a baleset- és egészségbiztosítási fedezet tekintetében a kedvezményezett maga a biztosított, illetve annak
halála esetén a törvényes örökös. Kivétel ez alól, ha a biztosított a kockázatviselés hatálya alatt, de adott biztosítási
esemény bejelentése előtt a halálának esetére más kedvezményezettet jelöl meg. A biztosítottak általi
kedvezményezetti jelölés opcionális lehetőség, nyilatkozattételre a Biztosító a biztosítottat ezen tekintetben nem
kötelezheti. Érvényben marad ezen nemleges nyilatkozat bekérése esetén is.
Egyéb 7: kárhányadtól függő díjvisszatérítés: lásd a műszaki specifikáció elején.
Egyéb 8: a biztosítottak életkorhatára: 16 – 76 év között

Változás, lejelentés szabályai:

„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a létszámadatok és egyéb adatok, változások
tekintetében egymással, alkalmazott esetében 12 hónapos bejelentési etapokat állítanak be, bármely más személy
esetében 12 napos bejelentési etapokat állítanak be. A lejelentés egyéb szabályai A fedezet igazolására vonatkozó
megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben. A időszak alatt bekövetkező változás, legyen az a
létszámadatok növekedése, vagy annak csökkenése automatikusan fedezetet kap és/vagy a fedezetből törlésre
kerül visszamenőlegesen a következő lejelentéssel. Igaz ez akkor is, ha a lejelentéssel fedezetbe emelt létszámadat
tárgya (fő) időközben biztosítási esemény részese volt. Az elszámolás nem eredményez díjbeli mozgást, ha annak
eredménye + - 10%-on belüli a nyitó állapothoz képest.
Balesetbiztosítás típusa, elszámolás rendje:
A balesetbiztosítás elszámolásos jellegű, a Szerződő / Biztosított(ak) részéről szükséges a létszámadatok
évfordulóra történő megadása, s a Biztosító is kéri ezt. A szerződő felek a biztosítási fedezet kidolgozásakor
megadott adatok alapján számolják, kalkulálják az adott biztosítási időszakra szóló díjat gyakoriság szerinti
bontásban.
A műszaki fedezetre vonatkozó megkötések / adatok:
csopotbontás: nem kerül meghatározásra
Megnevezés:

Műszaki meghatározás adott Biztosítottra:

a fedezet időbeli érvényessége:

0-24 órás

a fedezet földrajzi érvényessége:

egész világ
a Szerződő/Biztosított(ak) jogosult a
biztosítási fedezet térbeli hatályának
kiterjesztését kérni egy – egy esetében a

földrajzi hatály/érvényesség
kiterjesztése:

mgeadott területen kívüldre. A Biztosító a
lejelentést követően a kiterjesztést
díjmentesen elvégzi, arról fedezetigazolást
állít ki. A kiterjesztés darabszáma: 0 db /év
(0 db a kiterjesztés, mert nem lehet az egész
világtól nagyobb kiterjesztést kérni)

A balesetbiztosítás területére vonatkozó megkötések / adatok:
Biztosítási esemény:

Biztosítási összeg/fő:

Önrész:

Baleseti halál:

2 000 000

0 Ft/kár

Közlekedés közbeni
baleseti halál esetén további

2 000 000

0 Ft/kár

Baleseti rokkantság (100%50%):

2 000 000

0 Ft/kár

Baleseti rokkantság (49%11%), a rokkantsági fokkal
megegyező %-os
mértékben:

1 000 000

0 Ft/kár

Baleseti rokkantság (10%1%), fix összeg:

1 000 000

0 Ft/kár

Közlekedés közbeni
baleseti rokkantság esetén
további

a „Baleseti rokkanstág 1100%” térítése szerinti
összeg újbóli megfizetése

0 Ft/kár

Baleseti eredetű napitérítés
maximum 1 évre

5 000 /nap

0 nap/kár

Baleseti kórházi ápolás
maximum 1 évre

15 000 /nap

0 nap/kár

Baleseti műtéti térítés, a
műtét súlyosságtól
függően:

200 000

0 Ft/kár

Égési sérülés:

500 000

0 Ft/kár

Csonttörés, egyszeri:
0 Ft/kár
VAGY
25 000
28 napon túl gyógyuló
baleseti sérülés esetén
egyszeri:
Baleseti költségtérítés,
egyszeri:
Balesetből eredő átképzási
költség

0 Ft/kár

50 000

0 Ft/kár

1 000 000

0 Ft/kár

Valamennyi fentebb nevesített modul esetében, ha a kár bekövetkezésének időpontja munkavégzés +
jövet, menet közben történik, akkor a számított szolgáltatási összeg duplája kerül kifizetésre!

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:
KÁRRENDEZÉS:
káresemény bejelentésének menete:

Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által
elektronikus levélben megírt bejelentővel a Biztosító

meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára
történő lejelentéssel
a kárrendezés kapcsán a bekért dokumentumokat
(értve ez alatt magát a bejelentő nyomtatványt is) a
káresemény kapcsán a bekért dokumentumok formája:

Biztosító elektronikus formában is elfogadja, s nem
szükséges

azok

eredeti

formában

történő

bemutatása/megküldése.
káresemény

bejelentésének

elvárható

(és

nem

jogvesztő) időkorlátja:
kárfeldolgozás

megkezdésének

Magyarországon:

a

Szerződő/Biztosított(ak)

adott

káresemény

tudomására jutását követő 40 munkaórán belül
időkorlátja

a Biztosító a bejelentéstől számított 16 munkaórán
belül megkezdi az adott kár feldolgozását, amely a
kárszám közlésével válik teljestetté
a Biztosító a bekért és majd ezen iratanyagok közül a
későbbiekben

kárszámítás elkészítésének időkorlátja:

a

legutolsónak

beérkezett

dokumentum vagy annak felelhetetlenségét, hiányát
alátámasztó nyilatkozatot követő 40 munkaórán belül
a kárszámítást elkészíti.
a

kárkifizetés rendjének telepítése:

jogalap

elbírálását

bizonylatokkal

már

követően

a

bizonylatot

beérkezett
kártérítés

összegszerűsét a biztosított kérheti folyósítani
a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai
adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes
futamideje alatt. A nyilvántartott adatok tekintetében
a
kárstatisztika nyilvántartása:

minimum

adatszolgáltatási

követelmény:

káresemény dátuma, károsult fél neve és címe,
káresemény jellege: dologi kár / személyisérüléses
kár, függő kártartalék, kifizetett kár összege,
kárkifizetés dátuma, kár státusza, kárlezárás dátuma,
adott kár elévülésének ideje
a Biztosító a kárstatisztika nyilvántartása c. fejezet
alatt meghatározott minimális adatszolgáltatással
elkészített

kárstatisztika kiadása:

táblázatot

szerkeszthető

formában

aláírva
is

bélyegezve
(xls.xlsx)

és

minden

évforduló előtt 60 naptári nappal valamint a
biztosítási szerződés megszűnését követő 60 naptári
napon belül az Alkusz rendelkezésére bocsátja
FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ
1 MUNKANAPNAK.

13. oldal: [6] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:04:00

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az épület részének tekintik a[NK29]
napelemes, napkollektoros rendszert , továbbá ezek valamennyi tartozékát függetlenül attól, hogy
azok elhelyezése az épületen -ben, magán vagy azon kívül történt meg[NK30].
13. oldal: [7] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:11:00

a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy a biztosításban feladott vagyontárgyak időszakos (nem
tartósbérlet), alkalmankénti, egy – egy vagyontárgyra vonatkozó bérbeadása ellenére a fedezet
valamennyi eleme változatlan feltételekkel érvényben marad
13. oldal: [8] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:18:00

a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy az előgondoskodási tartalék érvényes, kiterjed a
kockázatviselés hatálya alatt szerződésszerűen létesített bérleti jogviszony tárgyát képező bérelt
eszközre is.
13. oldal: [9] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:20:00

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet érvényben marad a
kéményekre is[NK31].
13. oldal: [10] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:21:00

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet érvényben marad[NK32] idegen
tulajdonban lévő vagyontárgyakra is azok előzetes lejelentése nélkül. Ezen vagyontárgyakra az
előgondoskodási tartalék összege használható fel.
13. oldal: [11] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:21:00

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek[NK33]:
Megnevezés/üzembentartó(k)

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:
14. oldal: [12] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:21:00

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás:
A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a meghatározás
szerint a Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében külön szerződést írnak alá, amely tartalmazza az arra eső,
kedvezményekkel csökkentett díjat is. A szerződés kiállításához szükséges adat / létszám / egyéb paraméter
bontását a Szerződő/Biztosított(ak) a Biztosító rendelkezésére bocsátják az adatközlő táblázatban legkésőbb a

tárgyalás napán. A szerződéskiállítás esetében a limitek, teljesítési határok stb. szerződésenként külön-külön
értendők és maradnak hatályban.
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek[NK34]:
Megnevezés

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

14. oldal: [13] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:22:00

„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a vagyonérték változások tekintetében egymással 3
hónapos bejelentési etapokat állítanak be[NK35]. A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó
megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben. A 3 hónapos időszak alatt bekövetkező változás, legyen az
a feladni kívánt vagyonérték növekedése (pl.: beszerzés, tulajdonba kerülés, átszervezés, kiszervezés, aktiválás
stb.) vagy a vagyonérték csökkenése (pl.: értékesítés, totálkár, biztosítási érdek megszűnése stb) automatikusan
fedezetet kap és/vagy a fedezetből törlésre kerül visszamenőlegesen a következő lejelentéssel. Igaz ez akkor is, ha
a lejelentéssel fedezetbe emelt vagyontár időközben biztosítási esemény részese volt[NK36].

14. oldal: [14] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:23:00

Mivel az egyes Biztosító Társaságok ilyen típusú fedezetének a feltételei merőben eltérnek egymástól, így az allrisk megközelítést nem felülírva, pusztán az egységesítés jegyében a következő megkötéseket tesszük: az adott
Biztosító all-risk fedezetéhez társított feltétel szövegezése nem zárhatja ki a térítésköteles események közül a
következőket[NK37]:

14. oldal: [15] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:32:00

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[NK38].
14. oldal: [16] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 11:33:00

a Szerződő/Biztosított(ak) a vagyonbiztosítás tekintetében 50 Millió Ft kártérítési limitet irányoznak elő[NK39].
Vagyis a térítés felső határa az adott vagyontárgy biztosítási összege + a biztosítási eseményhez társuló és térítéssel
becsatlakozó modulok térítésének összege (pl.: másodlagos költségek, üzemszüneti veszteség, előgondoskodás
értékemelő szerepe stb) vagy a megadott fenti limit közül a kisebbik érték. Az ettől eltérő szublimitálást a műszaki
kiírás alább tartalmazza.

15. oldal: [17] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:07:00

Betöréses lopás, rabláshoz nem kapcsolt, attól külön álló, a biztosított vagyontárgyban okozott
vandalizmus kár (is) a fedezet része. Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a dolog elleni irányuló
erőszakkal

vagy

annak

kísérletével

a

biztosított

vagyontárgyakban

bekövetkező

kár.

Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a biztosított vagyontárgyakat ért részlopás, valamint graffiti
kár is. A részlopás kiterjed a biztosított vagyontárgy(ak) teljes terjedelmére függetlenül azok térbeli
elhelyezkedésétől. A megadott limiten belül a részlopás és graffiti eseményekre alkalmazott szublimit
10 M Ft kár/év
16. oldal: [18] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:10:00

A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében a Biztosító elfogadja a minimális
mechanikai védelmet vagyonvédelmi szintként a megadott kártérítési limit összegéig, kivétel a
készpénz, értékőrző vagyontárgy és képzőművészeti alkotás. Amennyiben a számított kár a limitet
meghaladja, akkor a limit feletti részre a Biztosító saját feltételei szerint, a káridőpontban megvalósult
vagyonvédelmi szint szerint rendezi a kárt.
16. oldal: [19] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:12:00

A biztosított készpénz (értékcikk), értékőrző vagyontárgy, képzőművészeti alkotás minden időpillanata
amikor az a Szerződő/Biztosított(ak) vagy az általuk megbízott személy(ek) tekintetében az eredeti
tárolási helyről elmozdításra kerül „szállításnak” minősül. A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító
megállapodnak hogy a fentebb taglalt biztosított vagyontárgyak „szállítása” során a küldöttet ért
esemény, bűncselekmény amely egyben a biztosított és szállított vagyontárgyat is érinti a biztosítási
fedezet része.
16. oldal: [20] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:51:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:12:00

Áthúzott
16. oldal: [21] törölt

6
16. oldal: [21] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:12:00

6
16. oldal: [22] táblázatot formázott

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:14:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:14:00

táblázatot formázott
16. oldal: [23] törölt

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az előgondoskodási fedezet az adott
Biztosító feltételeiben foglaltakon túl, azt bővítve (és nem szűkítve) kiterjed a biztosítási fedezet
hatálya alatti bármely vagyoncsoportra értett újbeszerzésre, beszerzésre, beruházásból és/vagy annak
aktiválásából származó vagyonérték változásra, növekedésre, az infláció miatti értékváltozás

kompenzálására, az alulbiztosítotti állapot kiküszöbölésére. A fedezetbe feladott előgondoskodás
összege felhasználható idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítottságára is.
16. oldal: [24] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:53:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:15:00

Áthúzott
16. oldal: [25] formázott

Áthúzott
16. oldal: [26] törölt

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az előgondoskodási fedezet az adott
Biztosító feltételeiben foglaltakon túl, azt bővítve (és nem szűkítve) kiterjed a biztosítási fedezet
hatálya alatti bármely vagyoncsoportra értett helytelen, téves vagyonérték megállapítás miatti az
alulbiztosítotti állapot kiküszöbölésére.
16. oldal: [27] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:15:00

Áthúzott
16. oldal: [28] törölt

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az előgondoskodási fedezet az adott
Biztosító feltételeiben foglaltakon túl, azt bővítve (és nem szűkítve) kiterjed a biztosítási fedezet
hatálya alatti bármely vagyoncsoportra értett, az adatközlő táblázatból esetlegesen kifelejtett
vagyontárgyak biztosítási fedezetbe emelésére is, feltéve, hogy az ilyen módon a fedezet részévé tett
vagyontárgy értéke az adott vagyoncsoporthoz rendelt értékelési szempont alapján nem haladja meg
az 5 M Ft öszeget.
16. oldal: [29] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:15:00

Áthúzott
16. oldal: [30] törölt

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az Előgondoskodási tartalék 3-as
pontjában fedezetbe emelt, un.: kifelejtett vagyontárgyak esetén valamennyi biztosítási esemény
tekintetében a kártérítési limit maximum
16. oldal: [31] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:15:00

Áthúzott
16. oldal: [32] törölt

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az előgondoskodási fedezet az adott
Biztosító feltételeiben foglaltakon túl, azt bővítve (és nem szűkítve) az alábbiak szerint használható fel:
az bármely vagyoncsoportra értendő és használható, felhasználható. Abban az esetben, ha a
vagyontárgy nem szerepel az adatközlőben, akkor az alulbiztosítotti hányadot 100%-nak kell tekinteni.

A káresemény során az alulbiztosítotti hányad megállapítására irányuló vizsgálat célvagyontárgyának
igazolt alulbiztosítotti állapotának megszüntetése miatt az előgondoskodási tartalék egy része vagy
egésze lehívható. Így és ezzel a kialakult biztosítatlan és/vagy alulbiztosítotti állapot maximum az
előgondoskodás biztosítási összegének értékével csökkenthető, kompenzálható, megszüntethető.
16. oldal: [33] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:16:00

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító sztenderd feltételein túl azt
bővítve és nem szűkítve a fedezet kiterjed a biztosítási esemény miatt indokoltan szükségessé váló
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, 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 a túlóra, felvonulási díj, többletfelvonulási díj, éjszakai pótlék, szakaszos
kivitelezés, az indokolt ideig igénybe vett bérlemény, albérlet költségeire, többletköltségeire is.
16. oldal: [34] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:54:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:17:00

Áthúzott
16. oldal: [34] formázott

Áthúzott
16. oldal: [34] formázott

Áthúzott
16. oldal: [34] formázott

Áthúzott
16. oldal: [35] törölt

Kisebb javítások és/vagy karbantartások fedezete, ahol a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító
megállapodnak, hogy a fedezet része a biztosított vagyontárgy(ak)on végzett vagy azokat érintő kisebb
építés-szerelési karbantartási, javítási, felújítás, átalakítás, próbaüzemi munkákkal, időszakokkal
okozati összefüggésben a biztosított vagyontárgyakon keletkezett kár helyreállításának költsége,
beleértve azt a vagyontárgy helyreállítási költségét is, amelyen esetlegesen a munkálatokat végezték.
16. oldal: [36] formázott

Áthúzott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 13:56:00

16. oldal: [37] formázott

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:20:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:22:00

Balra zárt
16. oldal: [38] törölt

és látogatók
16. oldal: [38] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:22:00

és látogatók
16. oldal: [39] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:22:00

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet részének és biztosított
vagyontárgynak tekintik a munkavállalók, alvállalkozók, látogatók vagy ezek közeli hozzátartozóinak a
birtokában, felelős őrizetében lévő vagyontárgyakat is, amelyeket azok a munkavégzés, látogatás
céljából a kockázatviselés helyére magukkal vittek és/vagy ott tárolnak.
16. oldal: [40] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:00:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:22:00

Áthúzott
16. oldal: [41] törölt

2
16. oldal: [41] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:22:00

2
16. oldal: [42] formázott

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:24:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:02:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:33:00

Nem Áthúzott
16. oldal: [43] formázott

Áthúzott
16. oldal: [44] törölt

Kizárások, amelyek érvényüket veszítik a meghivatkozott feltétel(ek) tekintetében (egyezőtlenség esetében
a műszaki kiírás megfogalmazása az irányadó):
Név

Definíció
a hatályos feltételekben rendelkezett, a biztosított
vagyontárgy(ak) vagyok azok részeinek a kizárása

Áramerősség és feszültség korlátozás

ahol a kizárás a vagyontárgyban -on, körül,
keresztülhaladó elektromos áram erőssége (A) áram
feszültsége (V) alapján történne meg érvényüket
vesztik, jelen fedezet tekintetében nem alkalmazhatók.
a hatályos feltételekben rendelkezett, kockázatra

Tűzkockázat korlátozása

(kártérítésre) vonatkozó mindennemű szűkítés, amely
a tűz és/vagy robbanáskár a tűzvédelmi vagy

munkavédelmi szabályok, szabványok be nem tartása
miatti

tűz

és/robbanás

kár

térítésére

irányul

érvényüket vesztik, jelen fedezet tekintetében nem
alkalmazhatók.
a hatályos feltételekben rendelkezett, kockázatra
(kártérítésre) vonatkozó mindennemű szűkítés, amely
a
Közvetett villámcsapás okozta kár

villámvédelmi

rendszer

meglétével,

hiányosságaival,

vagy

karbantartásával,

működőképességével

kapcsolatban

a

kártérítés

spektrumának szűkítését eredményezné érvényét
veszti, jelen fedezet tekintetében nem alkalmazható.
a hatályos feltételekben rendelkezett, kockázatra
(kártérítésre) vonatkozó mindennemű szűkítés, amely
Közvetett villámcsapás okozta kár

a károsodott vagyontárgy beszerzési évéhez vagy
felújításának évéhez kapcsolódna érvényét veszti,
jelen fedezet tekintetében nem alkalmazható.

16. oldal: [45] formázott

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:03:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:03:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:03:00

Nagy Károly

2017. 08. 02. 14:03:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:28:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:28:00

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:41:00

Áthúzott
16. oldal: [45] formázott

Áthúzott
16. oldal: [45] formázott

Áthúzott
16. oldal: [45] formázott

Áthúzott
16. oldal: [46] formázott

Nem Áthúzott
16. oldal: [46] formázott

Nem Áthúzott
17. oldal: [47] törölt

Készletek, készvagy félkész
termékek,
nyersanyagok
elektromos és

újrapótlási
71 642 000

érték,
csúcsértéken

kockázatviselés
helye

gépészeti részére
értve:
17. oldal: [48] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:46:00

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/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító
megállapodnak, hogy jelen fedezethez rendelt feltételekben definiált „biztosítható vagyontárgyak fogalomkör” és
az adatközlőben feltüntetett vagyontárgyak közötti egyezőtlenség esetén a Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek
el. A Szerződő/Biztosítottak és a Biztosító megállapodnak, hogy egyes biztosított vagyontárgyak akár bérelt
és/vagy idegen tulajdonú vagyontárgyak is lehetnek.

17. oldal: [49] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:47:00

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés/üzembentartó(k)

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

Egyéb ismertetés, megkötés, ELBER / GÉPTÖRÉS műszaki kiírás:
Az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében elfogadható, ha a Biztosító a biztosított vagyontárgyakat elsőnek az
alapbiztosítási szerződés hatálya, majd az ELBER / GÉPTÖRÉS kiterjesztés hatálya alá vonja, ebben az esetben
(is) az alapbiztosítás valamennyi pontja igaz a vagyontárgyak ott bekövetkezett kárára és jelen kiegészítés az azon
túli vagy az ott nem vagy már nem rendezhető károkra vonatkozik. Az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében
elfogadható az is, ha a Biztosító önálló fedezetként nyújtja / adja az ELBER / GÉPTÖRÉS kockázatot és ezen
modul alatt kapja meg a biztosított vagyontárgy az összkockázatot, ebben az esetben azonban a Biztosítónak
ellenőriznie kell, hogy az alapbiztosításban felsorolt valamennyi pontja igaz legyen és/vagy maradjon az ELBER
/ GÉPTÖRÉS részre is.
Vagyontárgy

Feladni kívánt szumma vagyon (saját és

Értékelés

Kockázatviselés

gyűjtő neve

idegen egyben)

módja

(teljesítés) helye

Mellékköltség

Az ELBER / GÉPTÖRÉS az apabiztosításban

lásd

költségek

megadott másodlagos költségre vonatkozó

vagyonérték

biztosítási összege

biztosítási

táblázatban

összeget

használja

az

alábbi

lásd definíció

kiegészítéssel: a biztosítási esemény miatt
ideiglenesen pótlni szükséges, helyettesítő
eszközök, berendezések beállítási és bérleti
költsége

a

mellékköltség

mellékköltség

része.

része

az

továbbá

A
eltérő

munkafolyamat illetve termelési rendszerek
alkalmazása, külső szolgáltatók igénybevétele
miatti többletköltség, valamint az ezen a címen
megjelenő plusz személyi ráfordítások is.
Előgondoskodás
biztosítási összege

Az ELBER / GÉPTÖRÉS az apabiztosításban
megadott

előgondoskodási

tartalékra

vonatkozó biztosítási összeget használja

lásd
vagyonérték

lásd definíció

táblázatban

Összesítve:
17. oldal: [50] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:50:00

Az ELBER / GÉPTÖRÉS-ben feladott vagyontárgyak esetében a fedezet érvényes marad a biztosított
vagyontárgy szállítási idejére is függetlenül a szállítóeszköz milyenségétől, a szállítás módjától stb.
17. oldal: [51] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:52:00

Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében a fedezet érvényes marad a biztosított vagyontárgy kiés berakodási idejére is
17. oldal: [52] törölt

ELBER
karbantartás

ELBER
próbaüzem

Locskai Mátyás

Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében a
fedezet érvényes marad a karbantartás, tisztítás,
szerelés, javítás, átalakítás időtartamára is
Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében a
fedezet érvényes marad a próbaüzem időtartamára
is

2017. 09. 16. 9:03:00

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege
adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

A Szerződő és a Biztosított(ak) megállapodnak,
hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS-ben feladott
ELBER /

vagyontárgyak esetében (is) a műsorkészítés,

GÉPTÖRÉS

felvétel, forgatás, mozgó kamerázás, légifelvétel,

műsorkészítés

vízalatti felvétel készítése során az ELBER /
GÉPTÖRÉS valamennyi kockázata érvényben és

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

hatályban marad
ELBER ki- és
beszerelés

Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében a
fedezet érvényes marad a ki- és beszerelés
időtartamára is

adott

alapönrészesedés

vagyontárgy

szerint

biztosítási
összege
17. oldal: [53] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 12:56:00

Az ELBER-ben feladott vagyontárgyak esetében (is) érvényben és biztosított vagyontárgy marad,
amelyre a fedezet alap és ELBER része változatlan tartalommal kiterjed a következő: a gépek, eszközök
elektron-, röntgen-, ventil- és rádiócsövei, bármilyen akár televíziós képcsöve, lézer fényforrása,
világítóteste (izzók, fénycsövek) besugárzó és fűtőteste, fűtőeleme. Térítés módja a fenti biztosított
vagyontárgyak esetében: újrabeszerzési érték.
17. oldal: [54] törölt

Locskai Mátyás

a

Szerződő/Biztosított(ak)

és

a

2017. 09. 16. 9:03:00

Biztosító

megállapodnak, hogy biztosított vagyontárgynak
tekintik a biztosítási vagyoncsoportok valamennyi
eleme tekintetében az alábbi vagyontárgyakat is:
Dokumentációk,

dokumentációk, modellek, prototípusok, iratok,

modellek

tervek, üzleti kézikönyvek, kartotékok, rajzok,

vagyontárgy 1

lyukkártyák,

mágneses

szalagok,

mágneses

lemezek, CD-k, DVD-k, pendrive-k, egyéb külső
adathordozók,

belső

és

külső

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

winchesterek,

szerverek stb, valamint az ezekhez tartozó
részegységek, egységek, tartozékok stb.
a

Szerződő/Biztosított(ak)

és

a

Biztosító

megállapodnak, hogy értékkel szereplő, biztosított
vagyontárgynak

tekintik

a

biztosítási

vagyoncsoportok valamennyi eleme tekintetében a
Dokumentációk,

„Dokumentációk, modellek vagyontárgyak 1” c.

modellek

alatt nevesített biztosított vagyontárgyakon tárolt

vagyontárgy 2

adatokat,

programokat,

szoftvereket,

0,5 M Ft kár/év

azok

alapönrészesedés
szerint

beállításait, paraméterezését stb. Az így definiált,
biztosított vagyontárgyak értéke az adatközlő
táblázat

megfelelő

vagyoncsoportjában

többletértékkel szerepel.
18. oldal: [55] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 13:19:00

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a GÉPTÖRÉS biztosítás 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
GÉPTÖRÉS fedezet használható.
Egyedi záradék a GÉPTÖRÉS biztosításhoz, a nem üzemelő gépekre vonatkoztatva:

a géptörés kockázat az üzemelő, vagy üzembe állított gépekre érvényes, A nem ebbe a kategóriába tartozó
gépekre az all-risk vagyonbiztosítás marad hatályban.
a nem üzemelő gépek esetében a fedezet azok egyedi azonosító számmal történő lejelentésétől érvényes,
A GÉPTÖRÉS fedezet a különbözet és/vagy a teljes megtérülés tekintetében maximum az alábbi meghatározás
szerint nyújt térítést:
Kockázat meghatározása:

Térítés felső határa:

GÉPTÖRÉS biztosítási esemény esetében

18. oldal: [56] törölt

2 millió Ft kár/év

Locskai Mátyás

minden GÉPTÖRÉS kár esetében

2017. 08. 28. 13:21:00

10.000 Ft/kár

19. oldal: [57] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 13:31:00

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. Felhívjuk
a Biztosító figyelmét, hogy az adatközlő táblázatban feladott és/vagy az előgondoskodás terhére fedezetbe vett,
önmagában egészben vagy részben elektronikai egységgel rendelkező vagyontárgyakra vonatkozó szállítási
kockázat marad az ELBERben fedezet alatt, jelen szerződés itt, ezen vagyontárgyakra, mint felülbiztosítás üzemel.
A szállítás tekintetében új és használt áru szállítása is a fedezet része. A Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a
Biztosító megállapodnak, hogy jelen fedezethez rendelt feltételekben definiált „biztosítható vagyontárgyak
fogalomkör”

és

az

adatközlőben

feltüntetett

vagyontárgyak

közötti

egyezőtlenség

esetén

a

Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el.
Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés/üzembentartó(k)

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:

19. oldal: [58] törölt

Locskai Mátyás

Fedezet

a szállítóeszközre történő felrakodás megkezdésének

érvényességének

időpillanatától, amely lehet akár a bolti vásárlás

kezdete

során az áru átvételének pillanata

2017. 09. 16. 9:04:00

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

Fedezet
érvényességének
vége

időpillanatától

19. oldal: [59] törölt

Locskai Mátyás

a
Forgalomjelentés

adott
vagyontárgy
biztosítási
összege

a szállítóeszközől történő lerakodás befejezésének

Szerződő

/

megállapodnak,

Biztosított(ak)
hogy

a

és

tartam

Biztosító
ideje

alatt

adott
vagyontárgy

alapönrészesedés

biztosítási

szerint

összege

Locskai Mátyás

a

Szerződő

/

Biztosított(ak)

és

szerint

2017. 09. 16. 9:04:00

forgalomjelentés leadása: nem szükséges
19. oldal: [60] törölt

alapönrészesedés

2017. 09. 16. 9:04:00

Biztosító

megállapodnak, hogy a fedezet tekintetében a zártság,
vagyonvédelem tekintetében a Biztosító feltételei az
irányadóak az alábbi kiegészítés érvénybentartása
Lopáskockázat

mellett:

vagyonvédelem

lopáskockázat akkor és csak is akkor áll fenn, ha az
forgalmi

ponyvás
szituáció

szállítóeszköz
és

esetében

üzemanyag

a

vételezéss

Biztosító

alapönrészesedés

feltételei

szerint

szerint

szükséges időtartamámn kívül nem áll meg. A fenti
két esetben sem lehet a gépjárművet őrízetlenül
hagyni.
19. oldal: [61] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 14:24:00

Kikötés: ha a tárolás este 20:00 és reggel 07:00 között is megvalósul, akkor a szállítóeszközt bezárva,
lakotterületen belül, kerítéssel körülhatárolt helyen, zárszerkezettel bezárt kapupántokkal kell tárolni.
19. oldal: [62] törölt

Locskai Mátyás

2017. 09. 16. 9:04:00

Másodlagos

A szállítmánybiztosítás az apabiztosításban megadott

lásd

költségek

másodlagos költségre vonatkozó biztosítási összeget

vagyonérték

biztosítási összege

használja

táblázatban

19. oldal: [63] törölt

Locskai Mátyás

alapönrészesedés
szerint

2017. 08. 28. 14:24:00

Részletes, tételes eszközlista:
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a szállítmánybiztosítás és a szállítóeszköz
tekintetében tételes lista nem készül, az sem most, sem a teljesítés során nem kérhető.
Kockázati megkötöttség, kiírás:
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.
19. oldal: [64] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 13:41:00

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 használható. A szállítmánybiztosítási fedezet a különbözet és/vagy a teljes
megtérülés tekintetében

20. oldal: [65] törölt

Locskai Mátyás

2017. 08. 28. 14:28:00

KÁRRENDEZÉS ELJÁRÁSREND a
vagyon+ELBER/GÉPTÖRÉS+szállítmánybiztosításhoz:
A szerződésből eredő igények a biztosítási
Elévülés

esemény bekövetkeztétől számított 3 év letelte után
évülnek el.
A szerződésből eredő igények tekintetében maga a
kárt okozó hatás és a kár bekövetkezte a fedezet

Bejelentési időszak (a direkt károkra értve)

hatálya alatt, a bejelentés - a bejelentés szabályok
betartásával

együtt

-

maximum

a

fedezet

megszűnését követő 60 napon belül kell legyen.
A szerződésből eredő, a Biztosító szolgáltatással
Regressz

megszerzett regressz jogainak érvényesítése előtt a
Szerződő Biztosított(ak)kal írásban egyeztet.
A Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító
megállapodnak, hogy amennyiben a kárelőtti

Vandalizmus, lopás biztosítási esemény során

állapotra

történő

helyreállítás

összege

nem

nagyobb mint 150.000 Ft, akkor a térítésnek nem
feltétele a rendőrségi feljelentés és/vagy nyomozati
lezáró határozat bemutatása.
A Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító
megállapodnak, hogy amennyiben a kárelőtti

Tűzkockázat esemény során

állapotra

történő

helyreállítás

összege

nem

nagyobb mint 150.000 Ft, akkor a térítésnek nem
feltétele a Katasztrófavédelmi hatóság igazolása
és/vagy tűzvizsgálati eredményének bemutatása.
A Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító
megállapodnak,

Betöréses lopás során

hogy

ha

a

hatóság(ok)

a

feljelentést követő 90 napon belül nyomozati
lezáró / felfüggesztő határozatot nem adnak ki,
valamint nincs ok azt feltételezni, hogy a
bűncslekménnyel

okozott

kár

más

módon

megtérül, akkor a felek eltekintenek a lezáró
határozat / felfüggesztő határozat becsatolásától.
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által
káresemény bejelentésének menete:

elektronikus

levélben

megírt

bejelentővel

a

Biztosító meghatározott e-mail címére és/vagy fax
számára történő lejelentéssel

káresemény bejelentésének elvárható (és nem jogvesztő)

a

Szerződő/Biztosított(ak)

adott

káresemény

időkorlátja:

tudomására jutását követő 40 munkaórán belül
a Biztosító a bejelentéstől számított 16 munkaórán
belül megkezdi az adott kár szemléjét. A kárszemle
megkezdése:

kárszemle megkezdésének időkorlátja Magyarországon:

a

delegált

Szakértő

a

Szerződő/Biztosított(ak)

vagy

Képviselőjével

időpontegyeztetést

történt

annak

követően, azt betartva a károsodott vagyontárgy
tárolásának helyére való megérkezését jelenti
A Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a
Biztosított, vagy annak megbízott szakértői a
káresemény
kárszemle telepítésének joga

helyszínén

a

kárkori

állapotot

szakszerűen dokumentálhatják. A kárkori állapotot
a

kárenyhítási

kötelezettség

mértékéig

megváltoztathatják. A készített szakszerű, a
kárkori állapotot rögzítő dokumentációt a Biztosító
bizonyítóerejű dokumentumként elfogadja.
a Biztosító a bejelentéstől számított 40 munkaórán
belül megkezdi az adott kár szemléjét. A kárszemle
kárszemle megkezdésének időkorlátja Magyarországon
kívül:

megkezdése:

a

delegált

Szakértő

a

Szerződő/Biztosított(ak)

vagy

Képviselőjével

időpontegyeztetést

történt

annak

követően, azt betartva a károsodott vagyontárgy
tárolásának helyére való megérkezését jelenti
kárszemle teljesítésének térbeli hatálya:

a szerződés területi hatályán belül bárhol
a megkezdett kárszemle során minden esetben
(akkor is, ha egy adott kár tekintetében egy vagy
több pótszemlére kerülne sor) a Biztosító által

kárszemle jegyzőkönyv elkészítésének időkorlátja:

delegált Szakértő köteles szemlejegyzőkönyvet
olvasható

formában

készíteni

és

azt

a

Szerződő/Biztosított(ak) vagy annak képviselője
részére kérés nélkül átadni a szemlét követően
azonnal.

a

szemle

jegyzőkönyvnek

minden

esetben

tartalmaznia kell az adott kár számát, a Szakértő
(olvasható) nevét, telefonszámát, elektronikus
elérhetőségét. A jegyzőkönyvön rögzíteni kell a
kárszemle jegyzőkönyv tartalmi követelményei:

szemle alá vont vagyontárgyon vagy annak részein
látható sérülés mértékét, nagyságát, behatását. A
jegyzőkönyvön rögzíteni kell valamennyi, a
szemlén elhangzott lényeges információt a felek
részéről.

kártérítés módja:

A Biztosító a részkárokat 50 Milllió Ft kár értékig
újrapótlási értéken téríti meg.
a Biztosító a kárszemlén készített jegyzőkönyv(ek)
és fotódokumentumok alapján elkészíti az adott
vagyontárgy kárszámítását a szemle lefolytatását
követő 40 munkaórán belül. A számításnak
minimum az alábbiakat kell tartalmaznia: a cserére

kárszámítás elkészítésének időkorlátja:

felvett valamennyi anyag beszerzésre számolt nettó
értékét, a szerelésre és a javításra számolt nettó
rezsi óradíjat és óraszámot, a kár mellett megjelenő
egyéb

költségek

(mint

mentés,

mentesítés,

szállítás) számított kárösszegét, a javíthatóság
felső értékhatárát, a számolt önrészt, valamint a
kifizethető összeg konkrét mértékét.
A Biztosító a jogalap tisztázása után a saját
kárelőleg telepítése:

szakértője által készített

kárbecslés

és/vagy

kárszámítás nettó értékű végösszegének az 50%-át
kárelőleg címén 40 munkaórán belül folyósítja.
a kárkifizetésből származó kártérítés
felhasználásának rendje:

a Szerződő/Biztosított(ak) nem köteles a biztosítás
által

megfizetett

összeget

a

vagyontárgy

helyreállítására vagy pótlására fordítani
Szerződő/Biztosított(ak) nevesít(heti) azokat a
„Szervizpartnerek” megnevezése:

Szervizpartnereket, amel jogosult a vagyontárgyak
szervizelésére. A Biztosító tudomásul veszi, hogy
a vagyontárgy bármilyen javítása itt (is) történik.
Szerződő/Biztosított(ak) jelen megállapodással

kárszemle kiszervezése:

rögzíti, hogy a Szervizpartner által használt
meghatalmazás

kitöltésével

jogosult

a

Szervizpartnerek munkatársai részére az adott kár
vonatkozásában a teljes kárképviselet átadására.

Abban

az

esetben,

valamelyikével

ha

a

a

Szervizpartner

Biztosítónak

van

együttműködésre megállapodása, amely lehetővé
teszi a káranyagok elektronikus úton történő
közvetlen továbbítását, hitellevelek kiállítását stb.
(pl Chaspert rendszer) akkor ezen kárrendezési
javító partneri együttműködés telepítése:

útvonal használható a következő megkötések
mellett: „a” nem lehet hosszabb adott kárügy
rendezése valamennyi alpont tekintetében, mint a
jelen kiírás által megfogalmazott határidők, „b”
nem sérülhet a Szerződő/ Biztosított(ak) joga
egyetlen alpont tekintetében sem, vagyis a
megfogalmazottakat

továbbra

is

betartani

szükséges.
a felek rögzítik, hogy a kárkifizetés iránya a
kárkifizetés irányának rögzítése:

károsult / tulajdonos felé történik meg, kivétel, ha
ellenkező érvényű nyilatkozatot azt másképp
rendeli.
a

szívességi kárfelvétel telepítése:

Biztosító

a

teljes

futamidő

Szerződő/Biztosított(ak)

adott

vonatkozó

esetén

kérése

alatt

a

káreseményre
szívességi

vagyonkárfelvételt is (!) végez. A szívességi
kárfelvételnek nem függvénye az adott kárhoz
rendelt és rendezett jogalap.
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az azt képviselő

szívességi kárfelvétel megrendelésének módja:

Alkusz által a Biztosító által meghatározott e-mail
címre vagy faxszámra történő írásos megrendelő
továbbításával
Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító évente 2 db

szívességi kárfelvétel mennyisége:

szívességi

alapon

megrendelt

mennyiségben

állapodnak meg.
szívességi kárfelvétel teljesítésének határideje:
szívességi kárfelvétel teljesítésének térbeli hatálya:

a szívességi kárfelvétel beérkezését követő 16
munkaórán belül
a szerződés területi hatályán belül bárhol
a szívességi kárfelvételt követően a Biztosító
elkészíti

szívességi kárfelvétel során készített kárszámítás:

az

adott

káreseményre

vonatkozó

kárszámítást, amelyet a szemlét követő 40
munkaórán

belül

megküld

a

Szerződő/Üzembentartó és az Alkusz e-mail
címére
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Tevékenység: lásd a Biztosítottak felsorolásánál megjelölt tevékenységi listát.
Biztosított(ak):
A Biztosított(ak) listájából a 1-1-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek:
Megnevezés

Adat

2, név:

nem kerül más cég meghatározásra

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
végzett főtevékenység:
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Felelősségbiztosítás irányadó

A felelősségbiztosítások esetében az irányadó és az alkalmazandó jog: a

jog

magyar jog
a Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy

Alkalmazottak kockázatainak a

munkavállalók azon kárai amelyek nem tartoznak a munkáltatói

kezelése

felelősségbiztosítás hatálya alá az általános felelősségbiztosítás hatálya alatt
térülnek a Biztosító feltételei alapján.
a Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a

Keresztfelelősségi záradék

Biztosított(ak) egymásnak okozott kárai tekintetében a Biztosító úgy tekinti,
mintha minden biztosítottnak külön álló kötvénye és/vagy fedezete lenne.
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A fedezetnek a hatóságok (ezen belül különösen, de nem kizárólagosan a
TB valamint a NYUFI) által, valamint a munkavállaló és/vagy annak
örökösei, hozzátartozói részéről érkező követelésre is ki kell terjednie. A
fedezetnek érvényesnek kell lennie a gépjármű üzemeltetése közben
okozott, a munkavállalót ért károk fedezetére is.A fedezet ki kell terjedjen
Munkáltatói felelősségbiztosítás
1

a személyisérüléses és/vagy dologi károk területére irányuló követelésekre
is, valamint a sérelemdíjra. A fedezet érvényben marad a munkahelyre
jövet/menet a munkavállalókat ért káreseményekre vonatkoztatva,
függetlenül attól, hogy volt-e szállítóeszköz és ha igen, akkor az kinek a
tulajdonában volt. A fedezet érvényben marad a munkavállalóknak nem a
munkavégzéssel összefüggésben okozott károkra és a biztosítottal
megbízási jogviszonyban álló személyeknek okozott személyisérüléses
károkra.

Munkáltatói felelősségbiztosítás

A fedezetnek az ahhoz tartozó feltétel(ek) adott munkabaleset ügyében

2

eljáró hatóság által kiszabható vagy kiszabott büntetés vagy bármilyen

szankció meg vagy meg nem létéhez, illetve mértékéhez képesti
megkötöttsége, szűkítése, mentesülés vagy kizáráskénti definiálása
érvényét veszti. A fedezetnek az ahhoz tartozó feltétel(ek)ben foglalt és
regressz jogot a Biztosított(ak)kal vagy a Károsulttal szemben megnyitó
része jelen szerződésre nem érvényes, az itt nem alkalmazható.
A Szerződő / Biztosított(ak) által közvetlenül vagy közvetett módon
Alvállalkozói kiterjesztés

megbízott alvállalkozók, teljesítési segédek által okozott károk fedezete,
ahol a kártérítési kötelezettség a Biztosított(ak)ra visszaható, kártérítési
kötelezettséget létesít vagy létesíthet.
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A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok:
KÁRRENDEZÉS:
Elévülés

A szerződésből eredő igények a biztosítási esemény
bekövetkeztétől számított 3 év letelte után évülnek el.
A szerződésből eredő, a Biztosító szolgáltatással

Regressz

megszerzett regressz jogainak érvényesítése előtt a
Szerződő Biztosított(ak)kal írásban és személyesen is
egyeztet.
Szerződő/Biztosított(ak) és/vagy az Alkusz által

káresemény bejelentésének menete:

elektronikus levélben megírt bejelentővel a Biztosító
meghatározott e-mail címére és/vagy fax számára
történő lejelentéssel

káresemény bejelentésének elvárható (és nem

a

Szerződő/Biztosított(ak)

adott

káresemény

jogvesztő) időkorlátja:

tudomására jutását követő 40 munkaórán belül
a Biztosító a bejelentéstől számított 16 munkaórán
belül megkezdi az adott kár szemléjét. A kárszemle

kárszemle megkezdésének időkorlátja
Magyarországon:

megkezdése:

a

delegált

Szakértő

a

Szerződő/Biztosított(ak) vagy annak Képviselőjével
történt időpontegyeztetést követően, azt betartva a
károsodott vagyontárgy tárolásának helyére való
megérkezését jelenti
A Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a
Biztosított, vagy annak megbízott szakértői a

kárszemle telepítésének joga

káresemény

helyszínén

a

kárkori

állapotot

szakszerűen dokumentálhatják. A kárkori állapotot a
kárenyhítási

kötelezettség

mértékéig

megváltoztathatják. A készített szakszerű, a kárkori

állapotot

rögzítő

dokumentációt

a

Biztosító

bizonyítóerejű dokumentumként elfogadja.
kárszemle teljesítésének térbeli hatálya:

a szerződés területi hatályán belül bárhol
a megkezdett kárszemle során minden esetben (akkor
is, ha egy adott kár tekintetében egy vagy több
pótszemlére kerülne sor) a Biztosító által delegált

kárszemle jegyzőkönyv elkészítésének időkorlátja:

Szakértő köteles szemlejegyzőkönyvet olvasható
formában készíteni és azt a Szerződő/Biztosított(ak)
vagy annak képviselője részére kérés nélkül átadni a
szemlét követően azonnal.
a

szemle

jegyzőkönyvnek

minden

esetben

tartalmaznia kell az adott kár számát, a Szakértő
(olvasható)
kárszemle jegyzőkönyv tartalmi követelményei:

nevét,

telefonszámát,

elektronikus

elérhetőségét. A jegyzőkönyvön rögzíteni kell a
szemle alá vont vagyontárgyon vagy annak részein
látható sérülés mértékét, nagyságát, behatását. A
jegyzőkönyvön rögzíteni kell valamennyi, a szemlén
elhangzott lényeges információt a felek részéről.
a Biztosító a kárszemlén készített jegyzőkönyv(ek) és
fotódokumentumok

alapján

elkészíti

az

adott

vagyontárgy kárszámítását a szemle lefolytatását
követő 40 munkaórán belül. A számításnak minimum
az alábbiakat kell tartalmaznia: a cserére felvett
kárszámítás elkészítésének időkorlátja:

valamennyi anyag beszerzésre számolt nettó értékét,
a szerelésre és a javításra számolt nettó rezsi óradíjat
és óraszámot, a kár mellett megjelenő egyéb
költségek

(mint mentés,

számított

kárösszegét,

mentesítés,
a

szállítás)

javíthatóság

felső

értékhatárát, a számolt önrészt, valamint a kifizethető
összeg konkrét mértékét.
A Biztosító a jogalap tisztázása után a saját szakértője
kárelőleg telepítése:

által készített kárbecslés és/vagy kárszámítás nettó
értékű végösszegének az 50%-át kárelőleg címén 40
munkaórán belül folyósítja.
a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai
adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes

kárstatisztika nyilvántartása:

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok tekintetében
a

minimum

adatszolgáltatási

követelmény:

káresemény dátuma, károsult fél neve és címe,
káresemény jellege: dologi kár / személyisérüléses

kár, függő kártartalék[NK40], kifizetett kár összege,
kárkifizetés dátuma, kár státusza, kárlezárás dátuma,
adott kár elévülésének ideje
a

Biztosító

fejezet[NK41]

a

kárstatisztika

alatt

nyilvántartása

meghatározott

c.

minimális

adatszolgáltatással elkészített táblázatot aláírva[DI42]
kárstatisztika kiadása:

bélyegezve és szerkeszthető formában is (xls.xlsx)
minden évforduló előtt 60 naptári nappal valamint a
biztosítási szerződés megszűnését követő 60 naptári
napon belül az Alkusz [NK43]rendelkezésére bocsátja

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ
1 MUNKANAPNAK.

