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A közbeszerzési eljárás tárgya: 

 a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 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 az 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) Biztosító ASZF-je alatt a 

bitosítási ajánlatra vonatkozó valamennyi feltétel értendő. 

Eltérő rendelkezés, értelmezés esetén a dokumentumok sorrendisége (1-től 4-ig) szerinti hierarchia követendő.  A 

fenti 1-2-3 pontokban kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a biztosítói szerződéses feltételek (ASZF, KSZF 

stb) az irányadók. A jelen dokumentum esetében a biztosítói ASZF alatt a Biztosító vonatkozó szerződési feltételei 

együttesen értendők. 

A Biztosító tudomásul veszi, hogy nem alkalmazhat olyan kizárást vagy mentesülési okot, amely a Szerződő / 

Biztosított közszolgáltatásának (hűtés és fűtés, valamint melegvíz szolgáltatás) végzéséhez szükséges 

vagyontárgyat vagy közszolgáltatásként végzett tevékenységet zárná ki. 

A részajánlatokra együttesen igaz paraméterek: 

Gesztorra / Közbeszereztetőre vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 

székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 9-11. 

cégjegyzékszám: 01-10-046833 

adószám: 23024216-2-41 

végzett tevékenység: vagyonkezelés 
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Szerződő / Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:  

Megnevezés Adat 

1, név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31. 

cégjegyzékszám: 01-10-042582 

adószám: 10941362-2-44 

végzett főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás, Villamosenergia-termelés és szállítás, 

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Villamosenergia-elosztás 

és kereskedelem, Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, Egyéb 

speciális szaképítés m. n. s, Gépjárműjavítás, -karbantartás, Közúti 

áruszállítás,   Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, Üdülési, 

egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, Mérnöki tevékenység, 

műszaki tanácsadás,  M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység,  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, 

Ingatlanüzemeltetés, ingatlan hasznosítás, Saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Személygépjármű kölcsönzése,  

villamosenergia- és hőtermelés, hő és melegvíz ellátás, ehhez 

kapcsolódó technológiai karbantartása és technológiai beruházások, 

fűtéskorszerűsítés, ingatlan bérbeadás, reklámfelületek hasznosítása, 

fűtés és hűtés, saját és saját rendszeren kívüli üzemeltetési feladatok 

ellátása, valamint az alapszabályban nevesített egyéb tevékenységek. 

Díjfizetés gyakorisága negyedévente valamennyi szerződés esetében 

2, név: FŐTÁV-KOMFORT Kft. 

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.  

cégjegyzékszám: 01-09-687450 

adószám: 12462946-2-43 

végzett főtevékenység: Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, hőközpontok felújítási-

korszerűsítési, tervezési, gyártási, kivitelezési, és karbantartási 

feladatok,gőzturbina bérbeadás, ingatlan bérbeadás, üzemeltetési 

tevékenység, épületvillamossági szolgáltatások, valamint az 

alapszabályban nevesített egyéb tevékenységek. 

Díjfizetés gyakorisága negyedévente valamennyi szerződés esetében 

3, név: FŐTÁV-Kiserőmű Kft.  

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.  

cégjegyzékszám: 01-09-886030  
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adószám: 14038417-2-43 

végzett főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás, gőzturbina bérbeadás, 

Villamosenergia-termelés, Villamosenergia-szállítás, hő- és 

hidegenergia-, valamint melegvíz-szolgáltatás, melynek keretében a 

Főtáv Zrt.-től vásárolt hőenergiát juttatják el a fogyasztókhoz, 

valamint az alapszabályban nevesített egyéb tevékenységek. 

Díjfizetés gyakorisága negyedévente valamennyi szerződés esetében 

4, név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.  

cégjegyzékszám: 01 10 044425 

adószám: 12519536-2-43 

végzett főtevékenység: Egyéb hitelnyújtás, Pénzügyi lízing, M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés, 

követelés kezelés, Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, 

épületüzemeltetés, épülethasznosítés, bérbeadás, bérbevétel  valamint 

az alapszabályban nevesített egyéb tevékenységek. 

Díjfizetés gyakorisága negyedévente valamennyi szerződés esetében 

5, név: Immodus Szolgáltató Zrt. 

székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.  

cégjegyzékszám: 01 10 043711 

adószám: 12343021-2-43 

végzett főtevékenység (a vastagon 

szedettek az aktívan végzett 

tevékenységek a szerződéskötés 

időpontjában): 

Követelés kezelés, Gőzellátás, légkondicionálás, Villamosenergia-

termelés, Villamosenergia- szállítás, Víz-, gáz-, fűtés-, 

légkondicionáló-szerelés, Villamosenergia-elosztás és kereskedelem, 

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, Egyéb speciális 

szaképítés m. n. s, Közúti áruszállítás, Szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Számviteli, 

könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, épületüzemeltetés, Saját 

tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Szabadidős, 

sporteszköz kölcsönzése, Személygépjármű kölcsönzése, 

Gépjárműjavítás, -karbantartás,   hő- és hidegenergia-, valamint 

melegvíz-szolgáltatás, valamint az alapszabályban nevesített egyéb 

tevékenységek. 

Díjfizetés gyakorisága negyedévente valamennyi szerződés esetében 
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Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

biztosítás tartama: 
határozott, 3 év, amely 2 alkalommal hosszabbítható  

maximum 1 évre 

kockázatviselés kezdete: lásd alább (tervezett időpont) 

Vagyonbiztosítási elemek esetében: Szerződés kockázatviselésének kezdete: 

előzményszerződés esetében 
2017.10.01, vagy a szerződéskötés tényleges 

dátuma szerinti kockázatviselés kezdete 

Felelősségbiztosítási elemek esetében: Szerződés kockázatviselésének kezdete: 

előzményszerződés esetében 
2017.10.01, vagy a szerződéskötés tényleges 

dátuma szerinti kockázatviselés kezdete 

Csoportos élet- és balesetbiztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

előzményszerződés esetében 2018.01.01 

D&O biztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

előzményszerződés esetében: 2018.03.10 

kockázatviselés vége: 

az adott szerződés hatályba lépésétől számított 3 év 

határozott időtartam lejártával, a szerződés utolsó 

napjának 24:00 órájában 

biztosítási évforduló: a kockázatviselés kezdetével azonos  dátum 

várakozási idő 

a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt 

meghatározott kockázatok tekintetében nem 

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat 

egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés 

kezdetével indul, kivétel szerződés szempontjából 

újonnan bekerülő vagyontárgy esetében, ahol a 

Szerződő felek előzetesen írásban egyeztetnek. 

opciós hosszabbítási lehetőség 

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 6 hónappal, a Szerződő Biztosított(ak) 

által a Biztosítóhoz intézet írásos nyilatkozatával 

történik, A Biztosító-e nyilatkozat kézhezvételétől 
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számított 15 napon belül az opciós időszakokra 

vonatkozóan élhet a felmondás jogával. 

 

A szerződés(ek) felmondása: 

felmondási időkorlát: 

A szerződő Felek a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 6 

hónappal a szerződést felmondhatják a biztosítási 

évfordulóra. 

felmondás rendje: 

az adott Fél mindenkori magyarországi székhelye vagy 

fióktelephelye felé írásban, ajánlott, tértivevényes 

küldeményként, az Alkusz egyidejű és azonos tartalmú 

értesítése mellett. 
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Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

díjfizetés gyakorisága: lásd a Szerződő / Biztosítottak meghatározásánál 

díjfizetés módja: számla ellenében átutalással 

díjfizetés rendje: Biztosítóhoz közvetlen 

díjfizetés időszakának igazodása, esedékessége: 

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.  

díjszámlázás törtidőszakra fedezetbe emelés és/vagy 

fedezetből törlés esetén: 

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. 

fizetési határidőre vonatkozó megkötés 

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 a tárgyidőszakot megelőző 15. napig állítja 

ki és küldi meg a számlát, a tárgyidőszak első 

napjától számított 30 napos fizetési határidővel. A 

fizetési határidő tekintetében akkor is ez a szabály 

irányadó, ha a kiállított számlán szereplő fizetési 

határidő a fentiektől eltér.  A Szerződő banki 

utalással teljesíti a Biztosító számára. Ha a fizetési 

határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor az ezt 
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megelőző munkanap. Amennyiben a számla 

késedelmesen kerül megküldésre, abban az esetben a 

fizetési határidő a késedelem időtartamával 

meghosszabbodik. 

díjszámla kötelező mellékletére vonatkozó megkötés 

(amennyiben a számla ezt nem tartalmazza) 

a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés 

esetében a tartam alatt kiállított díjszámlák kötelező 

melléklete a számlarészletező, amelyből a 

kiszámlázott időszak és mennyiség egyértelműen 

megállapítható 

díjtartási kötöttség változatlan kockázati körülmények 

mellett: 

a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt és az 

esetleges opciós időszak alatt sem jogosult a 

díjképzés menetén és a díjképzés során használt 

paraméterek (darabdíj, díjtétel, kockázati szorzó) 

pozitív irányú változtatására (a határozott tartam alatt 

az esetleges hosszabbítások időszak is értendő) 

 

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

vonatkozó szabály: 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT 

DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.  

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT  TEKINTETÉBEN AJÁNLATKÉRŐ A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA ALATT ALKUSZI 

KÖZREMŰKÖDÉST VESZ IGÉNYBE.  

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY MÁR A KOCKÁZATVISELÉS 

HATÁLYA ALATT, A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGYONTÁRGYAK MENNYISÉGI MUTATÓINAK 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA, MAJD A SZERZŐDÉSEN VALÓ 

ÉRVÉNYESÍTÉSE MEGHATÁROZOTT KERETEN BELÜL NEM MINŐSÜL A SZERZŐDÉSES KÖTELEM 

BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK, ÍGY ERRE A NYERTES AJÁNLATTEVŐ LEHETŐSÉGET 

BIZTOSÍT. 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY A VAGYON- 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ RÉSZAJÁNLAT TEKINTETÉBEN AZ ABBAN 

RÉSZTVEVŐ VALAMENNYI AJÁNLATKÉRŐKRE VONATKOZTATVA A KÖVETKEZŐ %-OS 

DÍJARÁNYT A MEGAJÁNLOTT DÍJAK TEKINTETÉBEN TARTANI KELL. 
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Cégnév %-os megoszlás 

Főkert Nonprofit Zrt.   
Összesen: 0,6403% 
Főtáv Zrt.   
Összesen: 10,6088% 
BTI- Budapesti Temetkezési Intézet   
Összesen: 0,3511% 
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság   
Összesen: 0,2240% 
FŐKÉTŰSZ   
Összesen: 0,3058% 
FKF - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.   
Összesen: 54,0146% 
FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 

  

Összesen: 0,3357% 
Fővárosi Vízművek   
Összesen: 33,5197% 
  
 100,0000% 

 

 

AMENNYIBEN A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK TARTAMA ALATT A SZERZŐDŐ 

TEVÉKENYSÉGÉNEK – ÉS EBBŐL FAKADÓAN FELELŐSSÉGI KÖREINEK, TÁRGYI ESZKÖZEINEK, 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK EGY VAGY TÖBB RÉSZE MÁS MEGLÉVŐ VAGY KÉSŐBB 

MEGALAPÍTANDÓ TÁRSASÁGBA VAGY MÁS JOGI SZEMÉLYBE KERÜL ÁT, BIZTOSÍTÓ 

VÁLLALJA, HOGY A FELSOROLTAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ILL. EZEKRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI 

FEDEZETEKET VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL FENNTARTJA, A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKBE 

A FENT EMLÍTETT TÁRSASÁGOKAT VAGY EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKET 

EGYÜTTBIZTOSÍTOTTKÉNT BELEFOGLALJA. ILYEN VÁLTOZÁS BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐEN 

AZ EGYES TÁRSASÁGOKRA JUTÓ DÍJRÉSZLETEKET AZ ÉRINTETT FELEK A TÁRGYI ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKÉNEK, FELELŐSSÉGI- KOCKÁZATI KÖRÖK MEGOSZLÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 

EGYÜTTESEN HATÁROZZÁK MEG. 
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A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek: 

Megnevezés Adat 

Biztosító által kibocsátott elektronikus levelek 

postázásának iránya kivétel fedezetigazolások 

(küldésének iránya): 

Alkusz e-mail címére 

Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott 

fedezetigazolások (küldésének iránya): 

Alkusz és a Szerződő / Biztosított(ak) meghatározott 

e-mail címére egyidejűleg 

Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi 

papírikus dokumentum (díjbekérő, díjfelszólító, 

számla stb.) postázásának iránya: 

Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény, 

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) 

Biztosító által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak 

megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi 

papírikus dokumentum kivétel fedezetigazolás 

postázásának iránya: 

Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény, 

vagy egyéb jogszabály hatálya alá tartozó fedezet 

esetében, ahol a mindenkori törvényi szabályozottság 

az irányadó és az ott nevesített dokumentumok 

közvetlen a Szerződő/Biztosított(ak) felé postázható 

az ALKUSZ egyidejű és azonos tartalmú értesítése 

mellett 

Biztosító által a kibocsátott fedezetigazolás 

postázásának iránya: 
Szerződő(k) postacímére 

Biztosító által a kibocsátott zöldkártya postázásának az 

iránya: 
Alkusz postacímére 

Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás 

során készült valamennyi dokumentum (kárszám, 

káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.) 

postázásának iránya: 

Alkusz postacímére 

minden egyéb esetben: Alkusz postacímére 

az opciós időszak aktiválására vonatkozó nyilatkozat, 

vagy felmondás esetében  
A szerződő Felek egymás székhelye felé írásban 
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1, részajánlati elem: vagyon és kombinált felelősségbiztosítás 

 

Mennyiségre vonatkozó paramétere: 

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes biztosítási összeg 114,9 milliárd Ft értékű vagyontárgy az 

adatközlő táblázat szerint, amelytől a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek): +30%-os növekedésig a díjképzés 

változatlanságának fenntartása mellett Cél: a Szerződő/Biztosított(ak) részéről a kockázatviselés hatálya alatti 

valamennyi vagyontárgy esetében - amely felett az állagmegóvás, mint érdek fenn áll - a fedezeti igény biztosítása.  

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

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

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

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

A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma (előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonértékre 

vonatkoztatva Ajánlatkérő adatokat adni nem tud.  

Díjképzés: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott 

metodikát követik a díjszámítás kapcsán: 

vagyonbiztosítási díj = ( biztosítási összeg * díjtétel ) A Biztosító a végső műszaki ajánlatában a díjtételeket 

módoaztonként láthatóvá teszi, hogy a Szerződő általi díjátszámlázára lehetőség legyen. 

Kockázatviselés helye: 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Egyéb megkötés, ahol a „kockázatviselési hely” szerepel, ott az adott 

telephely teljes területét kell érteni, amely a telekhatár és az általa körbezárt terület.  

Vagyontárgy gyűjtő neve 

Feladni kívánt 

szumma vagyon 

(saját és idegen 

egyben) Ft-ban 

Értékelés módja 
Kockázatviselés (teljesítés) 

helye 

Épület(ek): 
11 736 645 104 

újraépítési érték kockázatviselési hely 

Építmény(ek): újraépítési érték kockázatviselési hely 

Gép, műszaki berendezések, 

berendezések, eszközök, 

erergiatermelő eszközök is: 

90 282 137 465 újrapótlási érték Magyarország teljes területe 
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Informatikai, számítástechnika, 

műszerelektronika: 
1 394 322 395 újrapótlási érték Magyarország teljes területe 

a fenti értéken belül a mobil 

eszközök esetében 
100 000 000 újrapótlási érték földrajzi Európa 

Kisértékű költségként elszámolt 

eszközök berendezések: 

„Gép, műszaki 

berendezések…” 

alatt feladva 

újrapótlási érték Magyarország teljes területe 

Készletek, kész- vagy félkész 

termékek, nyersanyagok: 
924 035 000 

újrapótlási érték, 

csúcsértéken 
kockázatviselési hely 

    

Készpénz, értékcikk: 14 216 000 csúcsérték kockázatviselési hely 

Egyéb vagyontárgy 

(csőhálózat): 

„Gép, műszaki 

berendezések…” 

alatt feladva 

újrapótlási érték Magyarország teljes területe 

    

    

Másodlagos vagy mellék vagy 

többletköltségek biztosítási 

összege 

150 000 000 
adatközlőben 

szereplő bö. 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 

Előgondoskodás biztosítási 

összege, telephelyenként az 

adott vagyoncsoport maximum 

10%-ig érvényes épületekre és 

berendezésekre vonatkoztatva 

10 435 135 596 
adatközlőben 

szereplő bö. 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 

Összesítve: 114 936 491 560   

 

Biztosított vagyontárgyak ismertetése: 

A biztosított vagyontárgyak alapvetően az adatközlőben meghatározott és vagyonértékkel megjelenített  

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 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. 

Egyéb ismertetés, megkötés: 
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Vagyontárgy / megnevezés Meghatározás 

Adatközlő 

A Szerződő / Biztosított(ak) bejelenti és a Biztosító tudomásul veszi, 

hogy az adatközlő táblázat a lehető legnagyobb gondossággal készült 

el, ennek ellenére az egyes sorok összesített vagyonértéke több, az 

adatközlőben így nem látható saját vagy üzemeltetésben lévő 

telephelyet (is) takarhatnak. Ezekben az esetekben a szerződő felek 

biztosított vagyontárgyként definiálják az adott sor alatti egyéb 

telephelyet és vagyontárgyat is, amennyiben erről a Szerződő / 

Biztosított(ak) a kár kapcsán így nyilatkozik. Kár esetén a Szeződő 

köteles ennek bizonyítására. 

Készpénz 1 

a biztosított vagyontárgyakat megjelenítő adatközlőben feltüntetett 

készpénz állomány alatt általában magyar HUF értendő, de előfordul 

ettől eltérő, más fizetőeszköz, valuta is. 

Átmeneti eltávolítás 1 

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 

szállítanak, tárolnak, használnak. Az ilyen kiterjesztést kapott 

vagyontárgyakra a biztosítási fedezet valamennyi eleme, kockázata 

feltételszerint kiterjed. Limit: 10 MHUF/ kár, 100 MHUF/év, feltéve, 

hogy a kockázati körülmények az eredeti tárolási hellyel azonosak. 

Átcsoportosítás 1 

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

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

a biztosított telephelyek között szabadon, külön bejelentés nélkül 

átcsoportosítani. Limit: 10 MHUF/ kár, 100 MHUF/év 

  

Épülettartozék 1 

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 

telephelyen belül saját és/vagy idegen tereptárgyon található 

vagyontárgyak is az épület részének minősülnek. Ezen vagyontárgyak 

az épület üzemeltetéséhez és/vagy funkciójához szükséges 

vagyontárgyak. 
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Épülettartozék 3 

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

épület részének tekintik a napelemes, napkollektoros rendszert, 

amennyiben az épület üzemeltetését szolgálja. 

  

Épülettartozék 5 
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az 

épület tartozékokra a biztosítási fedezet feltétel szerint kiterjed. 

Szabadban tárolt vagyontárgy 1 Biztosító ASZF-je szerint 

  

Ideiglenes épületek, ideiglenes 

építmények vagyontárgy, például 

konténerek 1 

Biztosító ASZF-je szerint 

Dokumentációk, modellek 

vagyontárgy 1 

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

biztosított vagyontárgynak tekintik a biztosítási vagyoncsoportok 

valamennyi eleme tekintetében az alábbi vagyontárgyakat is: 

dokumentációk, modellek, prototípusok, iratok, tervek, üzleti 

kézikönyvek, kartotékok, rajzok, lyukkártyák, mágneses szalagok, 

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

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

ezekhez tartozó részegységek, egységek, tartozékok stb. Jelen 

vagyontárgyak esetében kizárólag az anyagköltség (pl.: adat hordozó 

eszköz) biztosított. 

Bérbeadás záradékolása 

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. Előzetes lejelentés 

alapján, változatlan kockázati körülmények esetében. A fedezet a 

szűken értelmezett vagyonbiztosítára marad érvényben.  

Bérbevétel záradékolása 

a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy az előgondoskodási 

tartalék érvényes, kiterjed a kockázatviselés hatálya alatt 

szerződésszerűen létesített bérleti jogviszony tárgyát képező bérelt 

eszközre is, változatlan kockázati körülmények esetében. A fedezet a 

szűken értelmezett vagyonbiztosítára marad érvényben. 

  

Szolgáltatás teljesítéséhez közvetlen 

kapcsolható, kizárólag és konkréta a 

csőhálózat, földalatti és földfeletti 

vezetékes hálózatra, telephelyen 

kívül érvényes kockázat: 

Személyzettel közlekedő légi járművek okozta károk, földrengés, 

földmozgás (a földmozgás = földcsuszamlás, pl.: adott föld fal 

hirtelen, véletlen, váratlan eredetű leomlása. A fedezet talajvíz 

áramlás miatti kimosódás, talajáramlás okozuta károkra nem terjed 
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ki.) Kártérítési limit 125 millió Ft kár/év Önrészesedés: 500.000 

Ft/kár 

Egyedi vagyontárgyak 1 

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

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

sorolt épületekre és azok vagyontárgyaira is.  

Egyedi vagyontárgyak 2 
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

fedezet érvényben marad a kéményekre is.  

Egyedi vagyontárgyak 3 

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

fedezet érvényben marad a saját és/vagy idegen tulajdobna lévő 

hőfogadó helyiségeiben üzemelő saját tulajdonú hőfogadó 

berendezéseire, egyéb gépekre/berendezésekre, műszerekre. 

Egyedi vagyontárgyak 4 

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

fedezet érvényben marad idegen tulajdonban lévő vagyontárgyakra is 

azok előzetes lejelentése nélkül. Ezen vagyontárgyakra az 

előgondoskodási tartalék összege használható fel. Abban az esetben, 

ha az idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása a Szerződő / 

Biztosított kötelezettsége. 

 

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek: 

A Biztosított(ak) listájából a 1-5-ig terjedő mezők szerintMegjegyezni kívánjuk, hogy a biztosított vagyontárgyak, 
pl.: a csőhálózatok tekintetében a Biztosított(ak) akár, de nem feltétlenül mint üzemeltetők lépnek fel. (csak abban 
az estben, ha a biztosíított vagyontáergyak között megjelölt biztosítási összeggel szerepel)  

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás: 

A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a meghatározás 

szerint a Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében külön szerződést  NEM írnak alá. 

Vagyonváltozás, lejelentés szabályai: 

Amennyiben a változás az adott kockázatviselési hely szumma biztosítási összegéhez képest +- 20% de maximum 

100 millió Ft értéken belül van, akkor a díjfizetési periódus estében, a számla elkészítésére vonatkozó határidőt 

megelőző 15 napon belül a változás bejelentést meg kell tenni. Amennyiben a változás az előbb meghatározott 

értékét meghaladja, akkor „a Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a vagyonérték változások tekintetében 

egymással 10 napos bejelentési etapokat állítanak be.  

Vagyonbiztosítás műszaki kiírás: 

A feladni kívánt vagyontárgyak vonatkozásában az igényelt az: all-risk típusú fedezet.  
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Az alábbiakban meghatározott veszélynemek pontos meghatározása a biztosító feltételeiben található. A lenti 

felsorolás térítésköteles a biztosító feltételei szerint. A Szolgáltatás teljesítéséhez közvetlen kapcsolható, kizárólag 

és konkréta a csőhálózat, földalatti és földfeletti vezetékes hálózatra, telephelyen kívül érvényes kockázat 

vagyontárgyakra továbbra is a fentebb meghatározptt szűkebb kockázati kör értendő.  

Kockázati kör Ismertetés 

a fedezetnek része kell legyen a FLEXA kockázati kör 

valamennyi eleme 

tűz, közvetlen villám, robbanás és/vagy 

összeroppanás, személyzettek irányított légi jármű 

lezuhanás 

a fedezetnek része kell legyen az ELEMI KÁROK 

kockázati kör valamennyi eleme 

szélvihar, jégverés, hónyomás, felhőszakadás, szikla 

és kőomlás 

a fedezetnek része kell legyen a KATASZTRÓFA 

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme 

árvíz, földrengés, földcsuszamlás (lásd definicíót 

feljebb) 

a fedezetnek része kell legyen a KIEGÉSZÍTŐ 

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme 

cső- és vezetéktörés által kiáramló anyag által a 

biztosított vagyontárgyban okozott kár, telephelyen 

belüli technológiai csövek törése által kiáramló anyag 

által a biztosított vagyontárgyban okozott kár; tűzoltó 

berendezések, sprinklerek törése, szabálytalan 

működése által kiáramló anyag által a biztosított 

vagyontárgyban okozott kár; villám közvetett hatása, 

elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben  

a fedezet része kell legyen az ÜVEGTÖRÉS KÁROK 

kockázati kör valamennyi eleme 
üvegkárok 

a fedezet része kell legyen a BETÖRÉSES LOPÁS, 

RABLÁS kockázati kör valamennyi eleme 
betöréses lopás, rablás 

  

 

Kártérítési limit alapesetben (szerződésenként): 

a Szerződő/Biztosított(ak) a vagyonbiztosítás tekintetében kötvényszinten 12,5 Milliárd Ft kár/év kártérítési 

limitet, együtt a vagyonüzemszünettel. 

Szublimitált esetek: 

Név Definíció Limit Önrész 
Elektromos áram 

okozta tűz 

elektromos 

gépekben is 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 
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Füst és/vagy 

koromszennyeződ

és 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Közvetlen 

villámcsapás 

okozta kár 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Közvetett 

villámcsapás 

okozta kár 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Belvíz okozta kár Biztosító feltételei szerint 
0,0 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Talajvíz okozta 

kár 
Biztosító feltételei szerint 

0,0 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Vezetéktörés 

okozta kár 
Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Vezetéktörés 

okozta kár 

(vagyontárgy) 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Nyomás alatti 

tartályok kára 
Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Talajszint alatti 

tárolás a 

(padozaton 

és/vagy a padozat 

felett) 1 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Talajszint alatti 

tárolás a 

(padozaton 

a talajszint alatti tárolás során a biztosított készleteket ért 

víz és/vagy anyag kiáramlással és elöntéssel okozott kára 

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

adott 

vagyontárgy 

alapönrész

esedés 

szerint 
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és/vagy a padozat 

felett) 2 

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

felett tároltak.  

biztosítási 

összege 

Vezetéktörés 

okozta kár, 

dugulás 

(helyreállítás) 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a vezetéktörések tekintetében a fedeztet a biztosított 

vagyontárgy valamennyi vezetékes, valamint csatorna 

hálózati rendszerére kiterjed, függetlenül attól, hogy az 

épületen belül és/vagy kívül helyezkedik-e el. Abban az 

esetben, ha a kiáramló víz, anyag, elszivárgó gáz a 

biztosított vagyontárgyban kárt nem okoz, ott a vezetékes 

rendszer maga, annak és környezetének a bontása, feltárása 

és helyreállítása, valamint az erre irányuló tevékenység 

költsége (a helyreállítás költsége) képezi a térítés összegét.  

3 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Vezetéktörés 

okozta kár 

(mérték) 

Biztosító feltételei szerint 

6 folyóméter 

méter + 1+1 

feltárás 

alapönrész

esedés 

szerint 

Technológiai 

csővezetékek 

töréskára (pl.: 

távhővezetékek) 

Biztosító feltételei szerint, tepelhelyen belül 
100 M Ft 

kár/év 

10 M 

Ft/kár 

Üvegtörés 

(definíció) 
Biztosító feltételei szerint 

0,5 M Ft 

kár/év 
0 Ft/kár 

    

Üveg (mérete 

definíció) 

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt a térben 

bármilyen irányú és méretű kiterjedéssel bíró üvegezés 

értendő. 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Betöréses lopás, 

rablás 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a fedezet része a betöréses lopás, rablás biztosítási 

esemény (is). 

5 M Ft kár/ 

25 M Ft/ év 

 

50 000 

Ft/kár 

Betöréses lopás, 

rabláshoz kapcsolt 

vandalizmus 

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). A részlopás kiterjed a biztosított 

vagyontárgy(ak) teljes terjedelmére függetlenül azok térbeli 

elhelyezkedésétől.  

50 000 

Ft/kár 



  

 22 

Vandalizmus 

definíció 

Biztosító feltételei szerint Graffiti esetében szublimit 1 

millió Ft kár/év 

5 M Ft kár/ 

25 M Ft/ év 

10 000 

Ft/kár 

Betöréses lopás, 

rablás védelmi 

színvonal 

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. A Biztosító 

elfogadja minimális mechanikai védelemként a MUL-T-

Lock C-13, C-10 és G60 típusú Mul-T-Lock 7x7 zárbetéttel 

szerelt lakatokat. 

szub 5 M 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

    

Betöréses lopás, 

rablás készpénz 

(értékcikk) és 

értékőrző 

vagyontárgy 

Biztosító feltételei szerint 
adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Betöréses lopás, 

rablás 

képzőművészeti 

vagyontárgy 

Biztosító feltételei szerint adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

    

Küldöttrablás 

definíció 

Biztosító feltételei szerint 2 M Ft kár/ 2 

M Ft év 
0 Ft/kár 

Küldöttrablás 

vagyonvédelmi 

szint 

Biztosító feltételei szerint adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Előgondoskodási 

tartalék 
Biztosító feltételei szerint 

adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

Mellékköltség Biztosító feltételei szerint 

lásd 

vagyonérték 

táblázatban 

alapönrész

esedés 

szerint 
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CAR záradék Biztosító feltételei szerint 
25 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Szabadban tárolt 

vagyontárgyak 
 

50 M Ft 

kár/év 
 

, ideiglenes 

épületek, 

ideiglenes 

építmények 

vagyontárgy 

Ideiglenes építménynek elfogadott a konténer telephelyen 

belül. Telephelyen kívüli tárolás esetén: előzetes lejelentés 

mellett, a Felek későbbi a díjat nem érintő megállapodása 

alapján.  

1 M Ft 

kár/év 
 

SRCC 

Biztosító feltételei szerint 
10 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Munkavállalók és 

látogatók 

vagyontárgyai 

(megfogalmazás) 

Biztosító feltételei szerint 

0,1 M Ft kár/ 

1 M Ft év 
 

Összetartozó 

vagyontárgyak 

fedezete 

Biztosító ASZF-je szerint adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

Díjtétel rögzítése 

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

hogy a vagyonértékváltozás, ezen belül különösen az állami 

át- és kiszervezésekből származó vagyonértékváltozás miatt 

a díjtétel pozitív irányú elmozdítása nem lehetséges. 

adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

Maradványérték 

Biztosító ASZF-je szerint adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

Alulbiztosítotti 

állapot kezelése 

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

hogy a fedezeten bekövetkezett bármilyen jellegű és/vagy 

típusú kár tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától és 

alkalmazásától eltekintenek, amennyiben a kár önrész 

feletti része nem haladja meg a beállított limitet. 

50 M Ft kár  

 

Üzemszüneti fedezet: 
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Név Definíció Limit (Ft vagy 
időtartam 
hónap) 

Önrész 

Üzemszünet 

fedezet: all-risk 

üzemszünet 

A Biztosító all-risk feltételei szerinti üzemszünet alapján. 

Nyereség, üzemi eredmény/év: 8 Mrd Ft állandó költség: 4 

Mrd Ft és könyvizsgálóio költség: 5 millió Ft 

12 hónap, de 

ezen belül max.: 

152 millió 

Ft/kár 

7 nap 

A Szolgáltatás teljesítéséhez közvetlen kapcsolható, 

kizárólag és konkréta a csőhálózat, földalatti és földfeletti 

vezetékes hálózatára érvényes szűkített kockázatokkal 

együtt bekövetkező biztosítási esemény kapcsán.  

12 hónap, de 

ezen belül max.: 

152 millió 

Ft/kár 

7 nap 

Üzemszünet 

fedezet: 

géptörés 

üzemszünet 

Biztosító ASZF-je szerint 

12 hónap, de 

ezen belül max.: 

152 millió 

Ft/kár 

7 nap 

 

Önrész mértéke, szabályozottsága: 

ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész az üvegkárok esetében:   lásd fent 

Önrész alapesetben, kivétel a fent felsorolot 

kockázatok esetében konkrétan nevesített egyéb 

önrész 

250.000 Ft/kár 
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Elektromos berendezéses összkockázatú biztosítása (ELBER) és Géptörés biztosítás összkockázatú 

biztosítása (GÉPTÖRÉS) Ajánlattevő rendszere szerint: 

Mennyiségre vonatkozó paramétere: 

Az adatközlő táblázatban elektromos berendezés, illetve gépként feladott és/vagy az előgondoskodás terhére 

fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak 

kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés hatály alá. Érintett vagyoncsoportok: 

Vagyoncsoport értekelésének módja és a Kockázatviselés (teljesítés) helye az alapvagyonbiztosításban 

megfogalmazottak szerint marad érvényben. 

Vagyontárgy gyűjtő neve Feladni kívánt szumma vagyon (saját és 

idegen egyben) Ft-ban 

GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS 

esetében: gép, műszaki 

berendezések, 

berendezések, eszközök 

Energia termelő gépek a 

mellékelt lista szerint: 

  2 300 000 000 

ELBERBIZTOSÍTÁS 

esetében: informatikai, 

számítástechnika, 

műszerelektronika (lista 

nem készül): 

1 394 322 395 

a fenti értéken belül a 

mobil eszközök esetében 
100 000 000 

Másodlagos, többlet, 

mellékköltség költségek 

biztosítási összege 

Biztosító ASZF-je szerint  

Előgondoskodás 

biztosítási összege 
Biztosító ASZF-je szerint 

 

Biztosított vagyontárgyak ismertetése: 

Az adatközlő táblázatban biztosításra feladott elektromos és gépészeti eszközök.  

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek: 

A Biztosított(ak) listájából a 1-5-ig terjedő mezők szerint  
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Részletes, tételes eszközlista: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében egyes 

vagyontárgyak esetében tételes eszközlista készül,   

Kockázati megkötöttség, kiírás: 

 

Név Definíció Limit Önrész 

ELBER szállítás 

Biztosító feltételei szerint vagyontárgy 

teljes 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

ELBER ki- és 

berakodás 
Biztosító feltételei szerint 

vagyontárgy 

teljes 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

ELBER 

karbantartás 
Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

ELBER üzemi 

próba 

GÉPTÖRÉS 

üzemi próba 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

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) 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: 
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Kockázat meghatározása: Térítés felső határa: 

ELBER biztosítási esemény tételes eszközlistán 

szereplő eszközök esetében 
biztosítási összegig 

ELBER biztosítási esemény tételes eszközlistán 

NEM szereplő eszközök esetében 
5 millió Ft kár / 15 millió Ft év 

  

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.  

- 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 lejenetés a fentieken túl tartalmazza a gép biztosítási összegét és adott esetben az üzemszünetbiztosításra 

eső biztosítási összegeit is, 

- az üzemelő, vagy üzembe állított gépek kijelentése a fedezetből az adott gép üzemi naplójának 

lejelentésétől érvényes,  

- a kijelentéssel a gép biztosítási összege és adott esetben az üzemszünetbiztosításra eső biztosítási összeg 

is a lejelentés napját követő naptól csökkentésre kerül. 

-  a szerződő felek az időszakos számlában a változások utáni díjvonzatot elszámolják az alábbi kitétellel: 

a 30 nap vagy attól rövidebb időszakra vonatkozó kijelentés (leállás) a díjat nem érinti. 

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 tételes eszközlistán 

szereplő eszközök esetében 
100 millió Ft kár/ 100 millió Ft év 

 

Önrész mértéke, szabályozottsága: 

ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész az ELBER károk esetében  10.000 Ft/kár 

minden GÉPTÖRÉS kár esetében 0% min 1.500.000 Ft/kár 
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Szállításbiztosítási fedezet: 

Mennyiségre vonatkozó paraméterek: 

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

jelenti a feladni kívánt mennyiséget, értéket. (saját, üzemeltett, vagy bérelt gépjárművel, de saját munkavállalóval 

saját vagyontárgyak szállításra értve. Az együttbiztosítottak vagyontárgyainak a biztosítottak munkavállalival 

történő szállítása saját szállításnak minősül) 

Kockázatviselés helye: 

a szállítmánybiztosítás érvényességének térületi hatálya: Magyarország 

Biztosított vagyontárgyak ismertetése: 

Az adatközlő táblázatban vagyonértékkel feladott vagyontárgyak.  

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek: 

A Biztosított(ak) listájából a 1-5-ig terjedő mezők szerint 

Egyéb ismertetés, megkötés, szállítás biztosítás műszaki kiírás: 

Név Definíció Limit Önrész 

Fedezet típusa 
nevesített kockázat, a szállítóeszköz feltöréses 

lopása, vagy teljes lopásának esetére is. 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

Fedezet 

érvényességének 

kezdete 

Biztosító ASZF-je szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

Fedezet 

érvényességének 

vége 

Biztosító ASZF-je szerint 

adott 
vagyontárgy 
biztosítási 
összege 

alapönrészesedés 

szerint 

Fedezet jellege  éves szállítási teljesítés, lejelentés nélkül 

adott 
vagyontárgy 
biztosítási 
összege 

alapönrészesedés 

szerint 

Lopáskockázat Biztosító ASZF-je szerin 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 
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Lopáskockázat 

vagyonvédelem 

Igazolt munkavégzés időtartamán kívül a szállító 

eszköz a lezárt, őrzött telephelyeken tárolt. Ezen 

időtartam alatt a szállítóeszköz tárolásra használható. 

Biztosító 

feltételei 

szerint 

alapönrészesedés 

szerint 

 

Részletes, tételes eszközlista: 

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

tételes lista nem készül, az sem most, sem a teljesítés során nem kérhető. (kivétel káreseménnyel kapcsolatos 

adatszolgáltatás) 

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. 

Kártérítési limit alapesetben: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a szállítmánybiztosítás tekintetében a következő limitálásban állapodnak 

meg: amennyiben az esemény az alapbiztosítás szerint biztosítási esemény, akkor az ott meghatározott limitek az 

irányadók és jelentik a térítés felső határát. Amennyiben a kárkori állapot helyreállítási költségének fedezetére az 

alapbiztosítás nem vagy csak részben nyújt térítést akkor a különbözet és/vagy a teljes megtérülés tekintetében az 

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

megtérülés tekintetében maximum  5 millió Ft/kár/év összegű kártérítést nyújt. A megadott limiten belül az 

anyagbeszerzők szállítási teljesítése: 0,2 millió Ft kár és 2 millió Ft év.  

Önrész mértéke, szabályozottsága: 

ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész az anyagbeszerzők szállítási teljesítése során 10.000 Ft/kár 

Önrész minden más esetben 10% min.: 50.000 Ft/kár 

 

A vagyonbiztosítási területére kárrendezésre vonatkozó megkötések / adatok: 

a kárrendezési elájásrend a nyertes ajánlattevővel, díjet nem érintő módon a szerződéskötést követő 60 

napon belül kerül kialakításra. 

kárstatisztika nyilvántartása: 

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai 

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes 

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok 

tekintetében a minimum adatszolgáltatási 
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követelmény: módozati bontásban, kártartalék, 

kárkifieztés összege  

kárstatisztika kiadása: 
A Szerződő kérése esetén, a naptári évre 

vonatkoztatva 30 napon belül 

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

Mennyiségre vonatkozó paramétere: 

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 47,468 milliárd / Ft értékű nettó árbevételi adat, 

6,103 milliárd / Ft értékű bérköltség adat és 905 / fő adat  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.  

Díjképzés: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott 

adatok használhatók, illetve a díjszámítás alapvetően az alábbi metodikára kell épüljön: 

felhasználható adat: (éves nettó árbevétel és/vagy munkavállalói létszám adat és/vagy bérköltség * díjtétel ) 

minden modulra igaz képlet alapsor: („falhasználható adat(ok)” * díjtétel ) – kedvezmények = adott modulra eső 

díj 

Tevékenység ismertetése:  

Tevékenység: lásd a Biztosítottak felsorolásánál megjelölt tevékenységi listát, kivétel szolgáltatói 

felelősségbiztosás, ahol az alább részletezett tevékenységek maradnak a fedezet hatálya alatt: a Szerződő / 

Biztosított(ak) alábbi tevékenysége, valamint a nevesített tevékenységhez kapcsolódó mellék és/vagy 

résztevékenység képezi a biztosított tevékenységeket. Szolgálattói felelősségbiztosítás az alábbi tevékenységerkre 

érvényes: Gőzellátás, légkondicionálás, Villamosenergia-termelés és szállítás, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-

szerelés, Villamosenergia-elosztás, Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, Gépjárműjavítás, -karbantartás, 

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, Mérnöki 

tevékenység, műszaki tanácsadás, Ingatlan műszaki üzemeltetés, villamosenergia- és hőtermelés, hő és melegvíz 

ellátás, ehhez kapcsolódó technológiai karbantartása, fűtéskorszerűsítés. Megjegyezni kívánjuk, hogy a biztosított 

vagyontárgyak, pl.: a csőhálózatok tekintetében a Biztosított(ak) akár, de nem feltétlenül mint üzemeltetők lépnek 

fel.  

Biztosított(ak): 

A Biztosított(ak) listájából a 1-5-ig terjedő mezők szerint 

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 amenniyben az nem 

haladja meg a kiinduló állapothoz képest  a 20%-os növekedést. A szerződő felek a biztosítási fedezet 

kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra szóló díjat gyakoriság 

szerinti bontásban.  
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Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai: 

Egyéb, a változásbejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó esetekben a lejelentési határidő: 10 napon belül.   

Felelősségbiztosítás területi hatálya: 

A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország teljes területe, kivétel az általános, és munkáltatói 

felelősségbiztosítás ahol földrajzi Európa teljes területe (Magyarországon kívüli területre vonatkozó kiterjesztése 

a Biztosított(ak) vezetőinek üzleti utazásai során felmerülő kockázatot hívatott lefedni, ha és amennyiben az üzleti 

utazás időtartama nem haladja meg a 30 napot.) 

Felelősségbiztosítás műszaki ismertetés: 

A felkért kötvényszintű kombinált limit káronként 375 M Ft, és évente 375 M Ft, ezen belül: 

Megnevezés Limit 
Limit 

hatálya 
Hatály Önrész dologi kár 

Általános felelősségbiztosítás 

(deliktuális felelősségi károk 

fedezete) 

375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

Bérlői felelősségbiztosítás 
375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

Bérbeadói felelősségbiztosítás 
375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Út- és közút kezelői minőség 
30 M Ft kár és 30 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Sorfa, park és zöldnövényzet 

kezelői minőség 

30 M Ft kár és 30 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Anyagmozgatás kézi- gépi 

erővel 

30 M Ft kár és 30 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

Gépjármű munkagépként való 

használata kiterjesztés 

30 M Ft kár és 30 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

     

Építőipari teljesítés és szerelés 

kiterjesztés 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

     

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

(kontraktuális felelősségi károk 

fedezete) 

375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 
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Rendezvényszervezői 

kiterjesztés, maximum létszám: 

1500 fő 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Oktató, nevelői kiterjesztés 
50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

     

Munkáltatói felelősségbiztosítás 
375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

Bérmunka kiterjesztés 
50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Távmunka kiterjesztés 
50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Közcélú munkatársakra 

kiterjesztés 

(közmunkaprogramban 

foglalkoztatottakra kiterjesztés) 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

     

40 órás közszolgálati 

kiterjesztés (középiskolások 

kötelező 40 órás programjában 

résztvevők fedezete) (közösségi 

szolgálat) 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 100.000 

Ft/kár 

Diákmunkára kiterjesztés (nyári 

gyakorlatos személyek fedezete) 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

Szakmai gyakorlatosokra 

kiterjesztés 

50 M Ft kár és 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

     

Termékfelelősségbiztosítás Ptk. 

alapján (biztosított termék: 

hőközpont) 

375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

10% min 50.000 

Ft/kár 

Termékfelelősség bővített 

modul (résztermék által okozott 

kár ) (biztosított termék: 

hőközpont résztermékére 

vonatkozóan) 

100 M Ft kár és 100 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 5.000.000 

Ft/kár 
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Környezetszennyezői 

felelősségbiztosítás 

375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

     

 
 

   

    

     

Alvállalkozói kiterjesztés 
30 M Ft kár és 30 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

     

Tervezői felelősségbiztosítás 
375 M Ft kár és 375 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 

0% min 50.000 

Ft/kár 

 

Egyedi önrész megállapítások: 

- a társasházak közös tulajdonában lévő ingó és/vagy ingatlanvagyon, valamint a lakossági károk esetén az 

önrész bármelyik, fentebb táblázatba foglalt modulra értve 0 Ft/kár. 

- Önrészesedés: személyisérüléses kár esetén 0 Ft/kár 

Időbeli érvényesség annak megszűnését követően: 

A biztosítási fedezet hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legfeljebb jelen szerződés megszűnését követő 1 éven 

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

évében érvényes káronkénti és éves limitje marad hatályban.  

Időbeli érvényesség visszahatólag: 

A biztosítási fedezet kiterjed és érvényes a kockázatviselés kezdete előtt legkorábban 6 hónappa okozott és 

bekövetkezett, de a kockázatviselés kezdete előtt a Szerződő / Biztosított(ak)hoz be nem jelentett valamennyi 

káresemény tekintetében történő helytállásra, ahol jelen szerződés alapján a Biztosítónak fizetési kötelezettsége 

keletkezett vagy keletkezne. A kiterjesztés kizárólag azon káreseményekre vonatkozik, ahol a Biztosított(ak)nak 

nincs és nem is lehet tudomása azokról. 

A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések: 

Megnevezés Meghatározás 

Felelősségbiztosítás irányadó 

jog 

A felelősségbiztosítások esetében az irányadó és az alkalmazandó jog: a 

magyar jog 

  



  

 35 

Keresztfelelősségi záradék 

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

Biztosított(ak) egymásnak okozott kárai tekintetében a Biztosító úgy tekinti, 

mintha minden biztosítottnak külön álló kötvénye és/vagy fedezete lenne. 

Tulajdoni hányad záradéka 
a Biztosító adott kár tekintetében nem vizsgálja az okozó (Biztosított) és a 

Károsult közötti - illetve fordítva – tulajdoni hányad arányát.  

 

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok: 

 

a kárrendezési elájásrend a nyertes ajánlattevővel, díjet nem érintő módon a szerződéskötést követő 60 

napon belül kerül kialakításra. 

 

kárstatisztika nyilvántartása: 

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai 

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes 

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok tekintetében 

a minimum adatszolgáltatási követelmény: módozati 

bontásban, kártartalék, kárkifieztés összege  

kárstatisztika kiadása: 
A Szerződő kérése esetén, a naptári évre 

vonatkoztatva 30 napon belül 

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


