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szerződésszám:

Biztosító: Groupama  Biztosító Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cím: www.groupama.hu

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: 570303- Központi Alkuszi Igazgatóság

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Cégnév:

Vállalkozás típusa:

Adószám:

Székhely:

Levelezési cím:

Cégjegyzékszám (ha van cégjegyzékszáma a vállalkozásnak): 04-09-013341

További biztosítottak: a megrendelő és a kivitelezésben résztvevő valamennyi olyan alvállalkozó, amelyek a jelen biztosítási 

Biztosítás tartama: határozott

Díjfizetés ütemezése: egyösszegű

Díjfizetés módja: számla alapján banki átutalás

Kockázatviselés kezdete: 2018.03.30.   0,00 óra

Kockázatviselés vége: 2018.08.31.   24,00 óra

Ezt követően: 24 hónap a 004.sz. záradék szerint

24 hónap a 003.sz. záradék szerint

Kockázatviselés helye: Békés Város Önkormányzatának közigazgatási területén az alábbi helyszíneken:

Dánfok(HRSZ:1741, 1746, 1759, 1764, 1774, 1778, 1783, 1784,1816, 1819/55, 1834, 1853, 1866, 6929/45, 6929/6, 1876/2),

Dózsa György utca(HRSZ:2013/3, 1887, 1888, 1889, 1638/2, 1051, 1148), Keserű sor(HRSZ:475,490, 489, 187), 

Tárház és Nevelő utcák(HRSZ:6413/2, 6412, 6478, 6479, 6383)

Biztosított építési munka: „Békés, csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002)”

vállalkozó szerződés szerint

Megbízó: Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.,(adószáma:15725060-2-04 )

Területi hatály:  - vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye

 - felelősségbiztosítások esetében Magyarország

GB 517 Építés- és szerelés- biztosítás

A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:

 - Adatkezelési Tájékoztató

 - A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok 

ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók (TUDNIVALÓK)

 - Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (VÁSZF)

 - Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF) 

 - GB517 jelű Építés- és szerelésbiztosítás különös szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

 - Dologi károk biztosítása

 - Felelősségbiztosítási károk biztosítása

 - Védelmi előírás: VÉD záradék, minimális mechanikai védelem

 - záradékok közül a III. FEJEZETben megjelöltek, valamint

 - az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT) 2-1.119

 - Kiegészítő záradékok a jelen dokumentumban rögzítettek szerint

A biztosítási szerződés részét képezi a beruházáshoz készített és az illetékes hatóság által engedélyezett

    - műszaki leírás     - tervdokumentáció     - biztosítási adatközlő 

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:

1. Építési teljesítés ( 1.a. + 1.b. ):

( A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve

az összes beépítésre kerülő anyagot) 105 000 E Ft.

1. a.  vállalási díj ( ÁFA nélkül ): E Ft.

1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési

        teljesítések (  ÁFA nélkül )  - E Ft.

2. Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek,

segédépületek, építőszerszámok ( tényleges avult értéken) 0 E Ft.

3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek: 0 E Ft.

4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek ( lista szerint, tényl. Avult értéken ) 0 E Ft.

5. A 119. záradék biztosítási összege 1 000 E Ft.

Biztosítási összeg: 106 000 E Ft.

Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ) Káreseményenként: Ft

ÁLTALÁNOS ADATOK

25174245-2-04

517/872318415

5555 Hunya Kodály u. 16

5555 Hunya Kodály u. 16

Hunút Épitöipari Szolgáltató Kft

Kft

I. FEJEZET  -  DOLOGI KÁROK

10%, de minimum 150.000,-  
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A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt

helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos 

eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak.        Kártérítési limit 2,000,-E Ft./kár/időszak.

A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára,

vonatkozó szabályzat szerint.

Biztosítási összeg ( kártérítési limit ): E Ft/kár/projekt E Ft/időszak

5 000 30 000

Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ):

10%,de minimum 150 000 ,-Ft

X 002. KeresztfelelősségKártérítési limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált

Önrészesedés: a II. fejezettel megegyezően

X 003. Karbantartási munkák fedezete

Karbantartási munkák tartamának kezdete: 2018.09.01

Karbantartási munkák tartamának vége: 2020.08.31

Kártérítési limit: 5,000,-E Ft./kár/időszak

Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): I. fejezettel megegyezően

X 004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete

Szavatossági munkák tartamának kezdete: 2020.09.01

Szavatossági munkák tartamának vége: 2021.08.31

az I. fejezettel megegyezően/kát/időszak Kártérítési limit: 5,000,-E Ft./kár/időszak

Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): I. fejezettel megegyezően

X 102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

                -közműtérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min. 200,000,-Ft

                -Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közműtérképen nem tüntettek fel:

10%,de minimum  200,000,-Ft

Optikai kábelt ért kár esetén:

Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ):  a kártérítés 20%-a, de min. 500,000,-Ft

X 010. Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

X 103. Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

X 104. Duzzasztók és víztárolók építésére vonatkozó külön feltételek

X 106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra vonatkozó kikötés

Maximális szakaszhossz: 200 méter

X 107. Felvonulási épületekre és anyagtárolókra vonatkozó kikötés

Maximális kártérítés káreseményenként: 5,000,-E Ft

X 108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

X 109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

X 110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések

X 111. Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállítási költségei

X 112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások

Raktáregységenként tárolható maximális érték: 5,000,-E Ft.

X 119. Az építtető azon ingatlanai, amelyek a biztosított felügyelete, ellenőrzése alatt állnak,

illetve gondjaira vannak bízva

a I. fejezetben megadott bizt.összeg Maximális kártérítés/ káresemény: 1,000,-E Ft

Maximális kártérítés/időszak: 1,000,-E Ft

Önrészesedés káreseményenként (levonásos): I. fejezettel megegyezően

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az 

esetben kerülnek térítésre, amnnyiben:

 - az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés,

   sebességkorlátozás stb.) az illetékes engedélyezési szerv által meghatározott és jóváhagyott 

   jegyzőkönyv készült,

 - a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

Kockázatba lépés előtti időszak:

A kockázatviselés kezdetét megelőző időszakban végzett munkákra visszavezethető közvetlen és következményi

károk, a kockázatviselést meglőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősség-

biztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület 

állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik, a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

Csapadékhatás

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a csapadékhatással összefüggésben bekövetkező közvetlen és

következményi károkra. Ezen kizárás a következő károkra vonatkozik:

 - a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett

 - a még be nem épített építőanyagokat érte.

A nem elégséges fedés alatt azt értjük, amikor a 15 m/s erősségű szél képes megbontani az ideiglenes fedést.

II. FEJEZET - FELELŐSSÉG KÁROK

III. FEJEZET - ZÁRADÉKOK

ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ
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Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség kiegészítő záradék:

A Biztosító megtéríti az I. Fejezet szerint biztosított vagyontárgyakban keletkezett karokkal kapcsolatos:

 - bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségeket, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom, vagy maradvány 

biztosítottságának vizsgálata nélkül;

 - mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhelyzeti intézkedés, 

amely a biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében szükséges.

Egyetlen biztosítási eseménynek minősül 

a) a kilencvenhat (96) órán belül ismételten bekövetkező hurrikán, tájfun, ciklon, szélvihar, felhőszakadás vagy ha a felsorolt 

események közül bármely kettő kilencvenhat (96) órán belül következik be; 

b) a hetvenkét (72) órán belül ismételten bekövetkező jégverés és/vagy tornádó; valamint újabb sztrájk, zendülés, polgári zavargás,

 erőszakos tüntetés;

c) a százhatvannyolc (168) órán belül ismételten bekövetkező földrengés, földmozgás, szökőár, vulkánkitörés, tengerrengés, 

amennyiben a bekövetkező biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kiterjed. 

Tetőszerkezet megbontása záradék

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és 

az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat 

a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének/héjazatának és födém szerkezetének megbontásával összefüggésbe 

hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Speciális záradék:

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és

az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat 

a felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, illetve bármilyen 

levegőszennyezéssel összefüggésbe hozható.

Környezetszennyezési záradék

A biztosító helytállási kötelezettsége a hivatkozott feltételekben foglaltakon túl nem terjed ki: 

 - a folyamatos környezetszennyezéssel okozott károkra, a bányakárra, 

 - magukban a szennyezést okozó dolgokban okozott károkra, a rétegvizekben okozott károkra, 

 - a biztosított saját telephelyén bekövetkezett kárra.

 - a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó károkra és költségekre, így különösen a környezeti állapot és minőség 

mérhető, jelentős és kedvezőtlen megváltozásából eredő kár felszámolásával és a károkozást megelőző állapot helyreállításával ill. 

károsodott környezeti elem által nyújtott szolgáltatás pótlásával/helyreállításával felmerült kiadásokra költségekre.

 - a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövetkezett károk a 2004/35 EU irányelv és az 1995. évi LIII. Törvény 

A környezet védelmének általános szabályairól alapján.

 - a bűncselekménnyel okozott károkra (pl. környezetkárosítás, termékkárosítás, rongálás), 

 - a veszélyes anyagokkal, hulladékokkal okozott károkra

Az biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki:

 - ásatásokkal, műemléki értékekkel kapcsolatos károkra/nem vagyoni sérelemre,

 - bányászati tevékenységgel  kapcsolatba hozható kárra/nem vagyoni sérelemre vagy bányakárra

 - földfelszín vagy vízfelszín alatt végzett bármilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba hozható kárral/nem 

vagyoni sérellemmel.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi helyszíneken/környezetben végzett munkákra illetve az alábbi típusú munkákra. 

A biztosító ezen munkák fedezetbe vonásáról egyedi elbírálás során dönt.

 - Csak tetőfelújítás és -beépítés  - Alagút és, tárnaépítés

 - Foghíjbeépítés  - Csak bontási munka,

 - Folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,

 - Szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,

 - Nukleáris berendezések, atomerőművek

 - Mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák

 - Hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek, 

 - Kútfúrás, bármilyen kútműveleti tevékenység, autópálya építés

 - Erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,

 - Vizes környezetben végzett munkák

 - Speciális vagy cölöpalapozást igénylő munkák.

 - Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra (106.-os záradékkal vonható fedezetbe)

 - Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére (117.-es záradékkal vonható fedezetbe)

épület állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.  
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Megelőlegezett kármentességi engedmény

A szerződő a biztosítási időszakokra 20% megelőlegezett kármentességi engedményben részesül.

A kármentesség számítása az adott biztosítási időszakra fizetett megszolgált díj és az ugyanabban az időszakban

bekövetkezett és bejelentett károkra történt kifizetés, valamint a megképzett függőkár tartalék figyelembevételével

történik. A szerződő vállalja, hogy kár esetén a megelőlegezett engedményt a biztosítónak egy összegben befizeti,

illetve a biztosító jogosult a díjengedmény összegét a biztosítási szolgáltatásból levonni.

A megelőlegezett kármentességi engedmény elvesztése esetén a következő biztosítási időszakban 

az engedményre a szerződő újra jogosulttá válik.

Biztosítási díj

Tartam díj (Ft) Kedvezménnel csökkentett díj(Ft):

Záradékok szerinti biztosítások 155 820 124 656

ÖSSZESEN: 155 820 124 656

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Finia Consulting Kft.

Budapest, 2018.04.04

EGYÉB

Csonka István 
vezérigazgató-helyettes

Alexandre Jeanjean 
vezérigazgató-helyettes

 


