
  1. Részletes ajánlatkérési leírás  Szerződő: Bátaszék Város Önkormányzata 7140 Bátaszék, Szabadság u 4  Biztosítottak:  és a telephelyi részletező szerinti ingatlanok
 Kockázatviselés helyei: 1. sz mellékelt szerint
Biztosított telephelyek listája  1. sz. melléklet tartalmazza Kockázatviselés kezdete:  2017
Kockázatviselés lejárata: 201
Biztosítási évforduló: minden év január 01. 00:00 óra
Díjfizetés ütemezése: negyedéves
 1.Vagyonbiztosítás  

 A vagyonbiztosítások terén az ajánlattevőnek fel kell vállalnia, minden az alábbiakban részletesen feltüntetett eszköz, készlet biztosítását. A vagyontárgyak esetén vállalja az új értéken történő kártérítést nem vizsgálja az alulbiztosítottságot a záradékokban szereplő limit erejéig. 
 A vagyonbiztosítás all risk biztosításként

o tűz- és elemikár biztosításra
 az alapkockázatokon kívül terjedjen ki a biztosítás:

 villámcsapás és villámcsa
 elektromos áram zárlatából keletkezett tűzkárra, továbbá robbanás okozta kárra
 talajszint alatt tárolt gépekre, berendezésekre, készletekre
 katasztrófa kockázatokra (árvíz, földrengés, belvíz, felhőszakadás, földrengés, jégverés és 
 vezetéktörésből eredő kárra
 füst és hő által okozott károkra  

o üvegtörés biztosításra (teljeskörűen a speciális üvegre is ki kell terjednie)
o betöréses lopás, 
o vandalizmus 
o elektromos eszközök biztosítására 

 

leírás vagyonbiztosításhoz 

Bátaszék Város Önkormányzata 

és a telephelyi részletező szerinti ingatlanok 

Kockázatviselés helyei: 1. sz mellékelt szerint 
1. sz. melléklet tartalmazza 

2017. január 01. 
2019. december 31. 
minden év január 01. 00:00 óra 
negyedéves 

A vagyonbiztosítások terén az ajánlattevőnek fel kell vállalnia, minden az alábbiakban részletesen feltüntetett eszköz, készlet biztosítását. A vagyontárgyak esetén vállalja az új ítést nem vizsgálja az alulbiztosítottságot a záradékokban szereplő limit 
A vagyonbiztosítás all risk biztosításként terjedjen ki minimum: és elemikár biztosításra az alapkockázatokon kívül terjedjen ki a biztosítás: 

villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatására
elektromos áram zárlatából keletkezett tűzkárra, továbbá robbanás okozta kárra 
talajszint alatt tárolt gépekre, berendezésekre, készletekre
katasztrófa kockázatokra (árvíz, földrengés, belvíz, felhőszakadás, földrengés, jégverés és hónyomás kár) 
vezetéktörésből eredő kárra 
füst és hő által okozott károkra  

üvegtörés biztosításra (teljeskörűen a speciális üvegre is ki kell terjednie) rablás biztosításra 
elektromos eszközök biztosítására 

A vagyonbiztosítások terén az ajánlattevőnek fel kell vállalnia, minden az alábbiakban részletesen feltüntetett eszköz, készlet biztosítását. A vagyontárgyak esetén vállalja az új ítést nem vizsgálja az alulbiztosítottságot a záradékokban szereplő limit 

pás másodlagos hatására 
elektromos áram zárlatából keletkezett tűzkárra, továbbá robbanás 
talajszint alatt tárolt gépekre, berendezésekre, készletekre 
katasztrófa kockázatokra (árvíz, földrengés, belvíz, felhőszakadás, 

üvegtörés biztosításra (teljeskörűen a speciális üvegre is ki kell terjednie) 



 
 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy több telephely esetében is csak összevont ingóságadatok állnak rendelkezésre, így kár esetén a központi nyilvántartásában megadott adatok alapján végzi a kárrendezést.     Vagyonbiztosítás esetén kötelezően alkalmazandó záradékok mindenbetöréses lopás, rablás, üvegtörés, elektromos eszközök all risk biztosítása, egyedi biztosítások esetében)  
 Az ajánlattevő a biztosítási éven belül biztosítottnak tekint minden épületet, építményt, eszközt és készletet, ami az ajánlatkérő tulajdonában vankerült, üzemeltetésre rábízott, idegen tulajdonként nála volt, beruházás alatt van. 
 Ingóságok vonatkozásában nem vizsgálja a biztosító az egyes telephelyekre megadott értékeket, mert több helyen is ezek összevontan találhatók a központi nyilvántartás szerint. A telephelyek közti mozgásokat a BÖ. 10% erejéig a biztosító elfogadja.
 Az üvegtörés biztosításba beletabiztosítása.  
 A károsodott vagyontárgyak térítése javítási / helyreállítási, újrapótlási, újra beszerzési értéken történik rész és teljes kár esetén min. 
 Kiterjed a fedezet a talaj szint alatt tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkra abban az esetben is, ha azokat a helyiség padozatán tárolták.
 A vízvezetékek, szenny-berendezések, valamint tűzoltóvalamint az ezekhez csatrendeltetésellenesen, valamint elzáró szelepek nyitva hagyása miatt kilépő folyadék (víz, szennyvíz, stb.) vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a vagyonbiztosítás fedezete, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, berendezések, stb. a Biztosított tulajdonát képezikkerültek kiépítésre. 
 A biztosítási szerződésben meghatározott vagyonbiztosítási összegkiterjed a biztosítási esemény során keletkezett károkkal kapcsolatban fellépő egyéb szükségszerű mellékköltségekre is, így különösen a

o mérnöki, szaktanácsadói, jogi és egyéb szakértői díjakra,
o romeltakarítási, tisztítási költségekre,
o leszerelési, bontási költségekre,
o aládúcolási vagy állványozási költségekre.

 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti az elektromos áram zárlati hőhatása következtében a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben keletkezett tűzkárokat.
 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti, a villámcsapás keltette túlfeszültség, illetve a villám indukciós hatása következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat (villámcsapkorlátozások nélkül. 
 Kiterjed a fedezet a kár keletkezési oka alapján biztosítási eseménynek minősülő dologi kár következtében keletkezett gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájábajelentkező - a biztosított vagyontárgyak újrapótlását, javítását, tisztítását szükségessé tevő 

 
domásul veszi, hogy több telephely esetében is csak összevont ingóságadatok állnak rendelkezésre, így kár esetén a központi nyilvántartásában megadott adatok alapján 

Vagyonbiztosítás esetén kötelezően alkalmazandó záradékok minden módozati elemnél (betöréses lopás, rablás, üvegtörés, elektromos eszközök all risk biztosítása, egyedi biztosítások 

Az ajánlattevő a biztosítási éven belül biztosítottnak tekint minden épületet, építményt, ami az ajánlatkérő tulajdonában van, az aktuális évben tulajdonába került, üzemeltetésre rábízott, idegen tulajdonként nála volt, beruházás alatt van. 
Ingóságok vonatkozásában nem vizsgálja a biztosító az egyes telephelyekre megadott helyen is ezek összevontan találhatók a központi nyilvántartás szerint. A telephelyek közti mozgásokat a BÖ. 10% erejéig a biztosító elfogadja.
Az üvegtörés biztosításba beletartozik minden különleges üveg a kopolit üvegek belső üvegek
A károsodott vagyontárgyak térítése javítási / helyreállítási, újrapótlási, újra beszerzési rész és teljes kár esetén min. 10MFt/kár összegig. 
Kiterjed a fedezet a talaj szint alatt tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkra abban az ben is, ha azokat a helyiség padozatán tárolták. 

- és csapadékvíz, melegszolgáltató és központi fűtés rendszerek, klíma berendezések, valamint tűzoltó- és tüzivízellátó rendszerek nyomóvalamint az ezekhez csatlakozó készülékekből, berendezésekből, szerelvényekből rendeltetésellenesen, valamint elzáró szelepek nyitva hagyása miatt kilépő folyadék (víz, szennyvíz, stb.) vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a edezete, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, berendezések, stb. a Biztosított tulajdonát képezik-e vagy sem, illetve attól, hogy épületen kívül vagy belül 
A biztosítási szerződésben meghatározott vagyonbiztosítási összegkiterjed a biztosítási esemény során keletkezett károkkal kapcsolatban fellépő egyéb szükségszerű mellékköltségekre is, így különösen a mérnöki, szaktanácsadói, jogi és egyéb szakértői díjakra,romeltakarítási, tisztítási költségekre, leszerelési, bontási költségekre, aládúcolási vagy állványozási költségekre. 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti az elektromos áram zárlati hőhatása következtében a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben keletkezett tűzkárokat. 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti, a villámcsapás keltette túlfeszültség, illetve a villám indukciós hatása következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat (villámcsapás másodlagos hatása), az eszköz életkorára vonatkozó 
Kiterjed a fedezet a kár keletkezési oka alapján biztosítási eseménynek minősülő dologi kár következtében keletkezett gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájábaa biztosított vagyontárgyak újrapótlását, javítását, tisztítását szükségessé tevő 

domásul veszi, hogy több telephely esetében is csak összevont ingóságadatok állnak rendelkezésre, így kár esetén a központi nyilvántartásában megadott adatok alapján 

módozati elemnél (Tűz elemikár, betöréses lopás, rablás, üvegtörés, elektromos eszközök all risk biztosítása, egyedi biztosítások 

Az ajánlattevő a biztosítási éven belül biztosítottnak tekint minden épületet, építményt, az aktuális évben tulajdonába került, üzemeltetésre rábízott, idegen tulajdonként nála volt, beruházás alatt van.  
Ingóságok vonatkozásában nem vizsgálja a biztosító az egyes telephelyekre megadott helyen is ezek összevontan találhatók a központi nyilvántartás szerint. A telephelyek közti mozgásokat a BÖ. 10% erejéig a biztosító elfogadja. 

kopolit üvegek belső üvegek 
A károsodott vagyontárgyak térítése javítási / helyreállítási, újrapótlási, újra beszerzési 
Kiterjed a fedezet a talaj szint alatt tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkra abban az 

és csapadékvíz, melegszolgáltató és központi fűtés rendszerek, klíma és tüzivízellátó rendszerek nyomó- és elvezető csöveiből, lakozó készülékekből, berendezésekből, szerelvényekből rendeltetésellenesen, valamint elzáró szelepek nyitva hagyása miatt kilépő folyadék (víz, szennyvíz, stb.) vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a edezete, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, berendezések, e vagy sem, illetve attól, hogy épületen kívül vagy belül 
A biztosítási szerződésben meghatározott vagyonbiztosítási összegeken felül a fedezet kiterjed a biztosítási esemény során keletkezett károkkal kapcsolatban fellépő egyéb 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti az elektromos áram zárlati hőhatása következtében a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben vagy 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító megtéríti, a villámcsapás keltette túlfeszültség, illetve a villám indukciós hatása következtében a biztosított vagyontárgyakban ás másodlagos hatása), az eszköz életkorára vonatkozó 
Kiterjed a fedezet a kár keletkezési oka alapján biztosítási eseménynek minősülő dologi kár következtében keletkezett gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájában a biztosított vagyontárgyak újrapótlását, javítását, tisztítását szükségessé tevő - 



 dologi kárra, függetlenül attól, hogy a közvetlen dologi kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett
 Előgondoskodás a vagyonérték 5 %
 Vagyonbiztosítás során alkalmazott értékelési szempontok:   

Biztosított vagyoncsoportok
Épületek, építmények 
Épületek, építmények 
Műszaki gépek, berendezések (0-ra írt is) 
Műszaki gépek, berendezések
Járművek (0-ra írt is) 
Készlet 
Készpénz 
Költségként elszámolt eszközök 
Egyéb vagyontárgyak (első kockázatra) 
Számítástechnikai eszközök (0-ra írt is) 

 1.1. Tűz- és elemi kár biztosítás  Kötelező záradékok:  
 A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai
 Károk esetén a költségté Önrészesedés: 50.000 Ft  1.2. Üvegtörés biztosítás  Kötelező záradékok: 
 A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai
 Az üvegtörés biztosításba beletartozik a különleges üvegek, kopolit üvegek, belső üvegek biztosítása.  
 Önrészesedés: 0,-Ft  
 Kártérítési limitek: 1

 
dologi kárra, függetlenül attól, hogy a közvetlen dologi kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett-e vagy sem. 

oskodás a vagyonérték 5 %-ig 
Vagyonbiztosítás során alkalmazott értékelési szempontok: 

Biztosított vagyoncsoportok Tulajdoni viszony Értékelési mód
 saját tulajdon bekerülési értékek
 idegen tulajdon bekerülési 

Műszaki gépek, berendezések saját tulajdon bekerülési értékek
Műszaki gépek, berendezések idegen tulajdon bekerülési értékek

saját tulajdon, idegen tulajdon könyv szerinti ésbekerülési értékek
saját tulajdon bekerülési értékek
saját tulajdon könyv szerinti
saját tulajdon könyv szerinti és bekerülési értékek

Egyéb vagyontárgyak (első saját+idegen tulajdon könyv szerinti és bekerülési értékek
Számítástechnikai eszközök saját + idegen könyv szerinti és bekerülési értékek

A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai 
Károk esetén a költségtérítés, romeltakarítás összege 20.000 eFt/kár

A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai 
Az üvegtörés biztosításba beletartozik a különleges üvegek, kopolit üvegek, belső üvegek 

 
1000 eFt/kár/év 

dologi kárra, függetlenül attól, hogy a közvetlen dologi kár (pl. tűz) a jelen szerződés 

Értékelési mód 
bekerülési értékek 
bekerülési értékek 
bekerülési értékek 
bekerülési értékek 
könyv szerinti és bekerülési értékek 

bekerülési értékek 
könyv szerinti 

könyv szerinti és bekerülési értékek 
könyv szerinti és bekerülési értékek 
könyv szerinti és bekerülési értékek 

eFt/kár 

Az üvegtörés biztosításba beletartozik a különleges üvegek, kopolit üvegek, belső üvegek 



   1.2. Betöréses lopás és rablásbiztosítás Kötelező záradékok: 
 A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai
 A zártság feltételei között minimális mechanikai védelemként elfogadja a biztosító az egy db biztonsági zárat vagy biztonsági lakatot. Erre a összegben határozza meg.
 A Biztosító vállalja lopás biztosítás keretébnélküli és nem zárt helyen tárolt eszközök, berendezések és készletek, építmények, tartozékok, dolgozói személyes tárgyak, iratok biztosítását.  
 Vandalizmusnak minősül a  betöréses lopás, rablás esemény nélküvagyontárgyakban okozott szándékos rongálást, beleértve az épületek, építmények külső felületén elhelyezett szerelvények, épületgépészeti elemek és egyéb tartozékok, díszítőelemek eltulajdonítását, ellopását is. A kockázat kiterjed emléktábeszközeire. 

o kártérítési limit:  
 A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott költségeket és rongálási károkat 2 Önrészesedés: 50.000 Ft  1.3.Elektronikus eszközök biztosítása Kötelező záradékok: 

 A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai
 A biztosítás all risk. (ki kell terjednie tűzbetöréses lopás kockázatokra)
 A tevékenységből kifolyóan akiterjed a biztosítás védelme. Ezen védelemnek megfeeFt/kár/év összegben. 
 A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás eskárokat 2.000 eFt/kár összegig.
 Biztosítási védelem alá tartoznak az elektromos árammal működő berendezések, napelemek, klíma berendezések. 
 A biztosítási kártérítés korlátozása az eszköz életkorára vonatkozó
 A biztosítás kártérítése az elektromos eszközök, informatikai eszközök vonatkozásában  új értéken, újrapótlási értéken történik.          

 

1.2. Betöréses lopás és rablásbiztosítás 

A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai 
A zártság feltételei között minimális mechanikai védelemként elfogadja a biztosító az egy db biztonsági zárat vagy biztonsági lakatot. Erre a védelmi szintre a kártérítést 2összegben határozza meg. 
A Biztosító vállalja lopás biztosítás keretében 2.000 eFt/év 200 eFt/kár limittel a védelem nélküli és nem zárt helyen tárolt eszközök, berendezések és készletek, építmények, tartozékok, dolgozói személyes tárgyak, iratok biztosítását.   
Vandalizmusnak minősül a  betöréses lopás, rablás esemény nélkül a biztosított vagyontárgyakban okozott szándékos rongálást, beleértve az épületek, építmények külső felületén elhelyezett szerelvények, épületgépészeti elemek és egyéb tartozékok, díszítőelemek eltulajdonítását, ellopását is. A kockázat kiterjed emléktáblák, padok, növények, parkok 

 2.000.000,- Ft/kár/év 
A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott ltségeket és rongálási károkat 2.000 eFt/kár összegig. 

.Elektronikus eszközök biztosítása 

A vagyonbiztosítás ide vonatkozó záradékai 
A biztosítás all risk. (ki kell terjednie tűz- és elemikár, véletlenszerű megsemmisülés, törés, betöréses lopás kockázatokra) 
A tevékenységből kifolyóan a szabad térbe elhelyezett eszközök eltulajdonítására, rongálására is kiterjed a biztosítás védelme. Ezen védelemnek megfelelően szublimitált kártérítés 
A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás es.000 eFt/kár összegig. 
Biztosítási védelem alá tartoznak az elektromos árammal működő berendezések, napelemek, klíma 
A biztosítási kártérítés korlátozása az eszköz életkorára vonatkozóan nem alkalmazható.

tosítás kártérítése az elektromos eszközök, informatikai eszközök vonatkozásában  új értéken,  

A zártság feltételei között minimális mechanikai védelemként elfogadja a biztosító az egy db védelmi szintre a kártérítést 2.000 eFt/kár 
en 2.000 eFt/év 200 eFt/kár limittel a védelem nélküli és nem zárt helyen tárolt eszközök, berendezések és készletek, építmények, tartozékok, 

l a biztosított vagyontárgyakban okozott szándékos rongálást, beleértve az épületek, építmények külső felületén elhelyezett szerelvények, épületgépészeti elemek és egyéb tartozékok, díszítőelemek lák, padok, növények, parkok 

A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott 

és elemikár, véletlenszerű megsemmisülés, törés, 
szabad térbe elhelyezett eszközök eltulajdonítására, rongálására is lelően szublimitált kártérítés 5.000 

A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott rongálási 
Biztosítási védelem alá tartoznak az elektromos árammal működő berendezések, napelemek, klíma 

nem alkalmazható. 
tosítás kártérítése az elektromos eszközök, informatikai eszközök vonatkozásában  új értéken, 



 2.Felelősségbiztosítás  Előírt záradékok: 
o Az ajánlatkérő előírása alapján az ajánlattevőnek a felelősségbiztosítások körében az alábbi területen kell szolgáltatását kifejtenie: 

o általános felelősségbiztosítás kiterjesztve az önkormányzathoz tartozó nevelési, oktatási és gyermekellátási tevékenységintézmény felügyelete alatt álló gyerekek (iskola) által okozott károkra, továbbá kiterjesztve a biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra és a biztosított kezelésében lévő növényzet (pl: fák, sorfá
o bérlői felelősségbiztosítás
o bérbeadói felősségbiztosítás
o Szolgáltatási felelősségbiztosítás a közhatalom gyakorlására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítása.
o Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása
o fő háziorvos 
o fő fogorvos 
o környezetszennyezés felelősségbiztosítás 

o A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a szerződés hatálya alatt okozott és bejelentett, de a Ptk szerinti elévülési időben bejelentett károkra.
o Retroaktív fedezet 2 évre A biztosítási fedezet kiterjed a 2015.01.01

kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra is. A kár 
bekövetkezésének dátumaként a
biztosítottal szemben első ízben hivatalos formában kártérítési igényt fogalmazott meg 
(írásban). 
 

 A biztosításnál Kombinált kártérítés alkalmazására van lehetőség: 
o 50.000 eFt/év és 2

 A felelősségbiztosítás területi hatálya Magyarország a munkáltatói felelősségbiztosítás esetében Európa 
o Az ajánlatkérők munkavállalói létszáma és bérköltsége, bevétele: Dolgozói létszám:  fő  Tevékenység:            

 

Az ajánlatkérő előírása alapján az ajánlattevőnek a felelősségbiztosítások körében az alábbi területen kell szolgáltatását kifejtenie:  általános felelősségbiztosítás kiterjesztve az önkormányzathoz tartozó nevelési, oktatási és gyermekellátási tevékenység során a gyermekeknek okozott károkra és az intézmény felügyelete alatt álló gyerekek (iskola) által okozott károkra, továbbá kiterjesztve a biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra és a biztosított kezelésében lévő növényzet (pl: fák, sorfák) által okozott károkra.bérlői felelősségbiztosítás bérbeadói felősségbiztosítás Szolgáltatási felelősségbiztosítás a közhatalom gyakorlására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítása. Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása (orvos felelősség)

környezetszennyezés felelősségbiztosítás 
A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a szerződés hatálya alatt okozott és bejelentett, de a Ptk szerinti elévülési időben bejelentett károkra. évre 15MFt/kár/év limittel. A biztosítási fedezet kiterjed a 2015.01.01-jét megelőző 2 évben okozott és a jelen szerződés 
kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra is. A kár 
bekövetkezésének dátumaként a felek elfogadják azt a dátumot, amikor a károsult a 
biztosítottal szemben első ízben hivatalos formában kártérítési igényt fogalmazott meg 

A biztosításnál Kombinált kártérítés alkalmazására van lehetőség:  50.000 eFt/év és 20.000 eFt/kár 
felelősségbiztosítás területi hatálya Magyarország a munkáltatói felelősségbiztosítás 

Az ajánlatkérők munkavállalói létszáma és bérköltsége, bevétele: 

Az ajánlatkérő előírása alapján az ajánlattevőnek a felelősségbiztosítások körében az alábbi 
általános felelősségbiztosítás kiterjesztve az önkormányzathoz tartozó nevelési, során a gyermekeknek okozott károkra és az intézmény felügyelete alatt álló gyerekek (iskola) által okozott károkra, továbbá kiterjesztve a biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra és a biztosított k) által okozott károkra. 

Szolgáltatási felelősségbiztosítás a közhatalom gyakorlására felhatalmazott        
(orvos felelősség) 

A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a szerződés hatálya alatt okozott és 

jét megelőző 2 évben okozott és a jelen szerződés 
kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra is. A kár 

felek elfogadják azt a dátumot, amikor a károsult a 
biztosítottal szemben első ízben hivatalos formában kártérítési igényt fogalmazott meg 

felelősségbiztosítás területi hatálya Magyarország a munkáltatói felelősségbiztosítás 



 2.1. Általános felelősségbiztosítás  Előírt záradékok:  — A biztosító elismeri, hogy a nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan okozott kárt amit a vállalat 
dolgozója szenved el, idegen harmadik személynek tekinti és az
biztosító megtéríti a munkavállalónak o
 Limitek: 

o általános limit: 20 MFt/kár és 5
o bérlői felelősség limit 10 MFt/kár és 3 

 Önrészesedés: 50 000 Ft    2.2. Szolgáltatói és termékfelelősség Előírt záradék:  
 A szolgáltatás felelősségbiztosítás ki kell, hotevékenységére (ténylegesen végzett tevékenységre). A tevékenységekre vonatkozó kizárás nem szerepelhet a biztosítási feltételekben, az erre vonatkozó kizárás semmis. 
 A szerződés teljesítése, illetve a biztosított szerződéses partnerének, vagy a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevőnek, vagy a szerződés teljesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével összefüggésben eljáró szsérüléses kár esetére nyújtson fedezetet, ha az egyébként más biztosítás alapján nem térül meg. A biztosítás a kiterjed a szerződött partnereknek hatóság által előírt kártérítési kötelezettségre.  
 Limitek: 

o általános limit: 20 MFt/kár és 5
 Önrészesedés: 50 000 Ft   2.3.Munkáltatói felelősségbiztosítás Előírt záradékok:  
 A munkáltatói felelősségbiztosítás esetében nem zárható ki a kártérítésmunkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok olyan ismétlődő vagy folyamatos megsértésével okozta, amiből eredően három éven belül már következett be munkabaleset.
 a munkáltatói felelősségbiztojogviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott társadalombiztosítási megtérítési-, és a munkavállalók részéről felmerült kárigényekre is a biztosító megtérítési 

 

A biztosító elismeri, hogy a nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan okozott kárt amit a vállalat 
dolgozója szenved el, idegen harmadik személynek tekinti és az esetleges kártérítést nem vitatja. A 
biztosító megtéríti a munkavállalónak okozott károkat. 

általános limit: 20 MFt/kár és 50 MFt/év bérlői felelősség limit 10 MFt/kár és 30 MFt/év 
 

felelősség biztosítás 

A szolgáltatás felelősségbiztosítás ki kell, hogy terjedjen a Biztosítottak esetén a szolgáltatási tevékenységére (ténylegesen végzett tevékenységre). A tevékenységekre vonatkozó kizárás nem szerepelhet a biztosítási feltételekben, az erre vonatkozó kizárás semmis. 
A szerződés teljesítése, illetve a szolgáltatás nyújtása során vagy azzal összefüggésben a biztosított szerződéses partnerének, vagy a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevőnek, vagy a szerződés teljesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével összefüggésben eljáró személynek, vagy szervezetnek okozott dologi, nem dologi, és személyi sérüléses kár esetére nyújtson fedezetet, ha az egyébként más biztosítás alapján nem térül meg. A biztosítás a kiterjed a szerződött partnereknek hatóság által előírt kártérítési 

általános limit: 20 MFt/kár és 50 MFt/év 
 

2.3.Munkáltatói felelősségbiztosítás 

A munkáltatói felelősségbiztosítás esetében nem zárható ki a kártérítésmunkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok olyan ismétlődő vagy folyamatos megsértésével okozta, amiből eredően három éven belül már következett be munkabaleset. 
a munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott társadalombiztosítási , és a munkavállalók részéről felmerült kárigényekre is a biztosító megtérítési 

A biztosító elismeri, hogy a nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan okozott kárt amit a vállalat 
esetleges kártérítést nem vitatja. A 

gy terjedjen a Biztosítottak esetén a szolgáltatási tevékenységére (ténylegesen végzett tevékenységre). A tevékenységekre vonatkozó kizárás nem szerepelhet a biztosítási feltételekben, az erre vonatkozó kizárás semmis.  
szolgáltatás nyújtása során vagy azzal összefüggésben a biztosított szerződéses partnerének, vagy a biztosított által nyújtott szolgáltatást igénybe vevőnek, vagy a szerződés teljesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével emélynek, vagy szervezetnek okozott dologi, nem dologi, és személyi sérüléses kár esetére nyújtson fedezetet, ha az egyébként más biztosítás alapján nem térül meg. A biztosítás a kiterjed a szerződött partnereknek hatóság által előírt kártérítési 

A munkáltatói felelősségbiztosítás esetében nem zárható ki a kártérítés ha a kárt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok olyan ismétlődő vagy folyamatos megsértésével okozta, amiből eredően három 
sítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott társadalombiztosítási , és a munkavállalók részéről felmerült kárigényekre is a biztosító megtérítési 



 igényét akkor sem érvényszabálysértés elkövetése miatt pénzbírsággal sújtja
 A munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, szerződéses és tanulmunkabalesetére. 
 A munkáltatói felelősségbiztosítás a biztosítottal jogviszonyban lévő személyek  gépjármű üzemeltetése közbeni munkabaleseteiből eredő károkat is köteles megtéríteni.
 A biztosító megtéríti azon károkat, melytávozóban, útközben ért útvonalon éri. 
 Limit: 

o általános limit: 2
 Önrészesedés: 0 %    2.4. Környezetszennyezés felelősségbiztosítása Kötelező záradék:  
 A biztosításnak ki kell terjednie a Biztosítottak tevékenysége során a véletlen, előre nem látható környezeti károkozásokra (dologi és személyi), amikre vonatkozóan a Biztosítottak. jogszabálynak megfelelően működé
 Limit: 

o általános limit: 10 MFt/kár és 2
 Önrészesedés: 50 000 Ft                      

 
igényét akkor sem érvényesítheti, ha a munkáltatót a munkaügyi felügyelet munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt pénzbírsággal sújtja 
A munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, szerződéses és tanulói jogviszonyban lévő személyek 
A munkáltatói felelősségbiztosítás a biztosítottal jogviszonyban lévő személyek  gépjármű üzemeltetése közbeni munkabaleseteiből eredő károkat is köteles megtéríteni.

zon károkat, mely a munkavállalókat munkahelyükre menet vagy onnan távozóban, útközben ért  balesetek során, illetve következtében keletkeztek, ha a legrövidebb 

általános limit: 20 MFt/kár és 50 MFt/év 

felelősségbiztosítása 

A biztosításnak ki kell terjednie a Biztosítottak tevékenysége során a véletlen, előre nem látható környezeti károkozásokra (dologi és személyi), amikre vonatkozóan a Biztosítottak. jogszabálynak megfelelően működési engedélyt kaptak. 
10 MFt/kár és 20 MFt/év 
 

esítheti, ha a munkáltatót a munkaügyi felügyelet munkavédelmi 
A munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, munkavégzésre ói jogviszonyban lévő személyek 
A munkáltatói felelősségbiztosítás a biztosítottal jogviszonyban lévő személyek  gépjármű üzemeltetése közbeni munkabaleseteiből eredő károkat is köteles megtéríteni. 

munkavállalókat munkahelyükre menet vagy onnan illetve következtében keletkeztek, ha a legrövidebb 

A biztosításnak ki kell terjednie a Biztosítottak tevékenysége során a véletlen, előre nem látható környezeti károkozásokra (dologi és személyi), amikre vonatkozóan a Biztosítottak. 



 1. Melléklet 
VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÁRBEJELENTÉSE

 Vagyonbiztosítási kárbejelentését az alábbi e -------------------------------------------------------------------------Biztosított neve:  Címe:  Bankszámlaszáma:  Szerződésszám(amire a kárbejelentés ÁFA visszaigénylésre jogosult:        igen/nem ----------------------------------------------------------------------Károsult(amennyiben nem azonos a biztosítottal: Címe:  Telefonszáma:  Bankszámlaszáma:  ÁFA visszaigénylésre jogosult:        igen/nem ---------------------------------------------------------------------Kapcsolattartó személy neve jelen kárügyben Név: E-mail címe: Telefonszáma:  Sürgős kárszakértést kérek: Igen/Nem 
 okozókénti felelősségbiztosítás
 jelentős tűzkárok 
 vihar és felhőszakadás -----------------------------------------------------------------------Káresemény helye(címe):  Időpontja:  Káresemény leírása:      Károsodott vagyontárgyak felsorolása:    Becsült kár összege:                Ft --------------------------------------------------------- (A kárbejelentő e-mailhez  kérjük elektronikus formában csatolja a már rendelkezésre álló bizonylatokat és esetlegesen meglévő digitális fotókat.)

 

 VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÁRBEJELENTÉSE                        Tisztelt Partnerünk! 
alábbi e-mail címre várjuk:.....@hungarikumalkusz.hu

-------------------------------------------------------------------------  

Szerződésszám(amire a kárbejelentés történik):  igen/nem  ----------------------------------------------------------------------  Károsult(amennyiben nem azonos a biztosítottal:  

igen/nem  ---------------------------------------------------------------------  Kapcsolattartó személy neve jelen kárügyben  a biztosított részéről:  

Sürgős kárszakértést kérek: Igen/Nem  
okozókénti felelősségbiztosítások 

-----------------------------------------------------------------------  

Károsodott vagyontárgyak felsorolása:  

--------------------------------------------------------- 
kérjük elektronikus formában csatolja a már rendelkezésre álló bizonylatokat és esetlegesen meglévő digitális fotókat.) 

VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÁRBEJELENTÉSE 

.....@hungarikumalkusz.hu 

kérjük elektronikus formában csatolja a már rendelkezésre álló bizonylatokat és 



  2. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a
 Kárrendezés területén az alkusz beiktatásával a kárrendezési eljárást alkalmazzon. 
 A kárrendezés folyamatába építse be a biztosító a folyamatos adatküldést, tájékoztatást. 
 A befogadott kárügyekről negyedéves renkimutatás minimális tartalmi eleme:

o Módozat neve 
o Károkozó neve címe 
o Káresemény időpontja
o Károsult neve címe 
o Káresemény helyszíne
o Kártartalék összege 
o Kárkifizetés összeg 
o Kárkifizetés dátuma 
o Kárügy állapota 
o Kárszám A kimutatást a szerződés szerves részeként kezelje és azt a saját havi zárásával együtt készítse el és küldje meg az alkusz részére.  

 A kárügyek intézésére határozzon meg módozatonként egy maximális dokumentumigényt, ehhez rendeljen hozzá ügyintézési és kárkifizetési időt. Az idő meghatározásánál legyen figyelemmel a maximum 30 napos intervallumra.
 Minden a biztosítással kapcsolatos levelezés az alkuszon keresztül történhet
 Az ügyintézésben az e alapú dokumentumok elfogadására. Vélelmezze, dokumentumok a biztosítottnál fellelhetők.                

 

2. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az alapajánlatában térjen ki az alábbiakra:
Kárrendezés területén az alkusz beiktatásával a kárrendezési eljárást alkalmazzon. 
A kárrendezés folyamatába építse be a biztosító a folyamatos adatküldést, tájékoztatást. 
A befogadott kárügyekről negyedéves rendszerességgel készítsen kimutatást és azt göngyölítse. A kimutatás minimális tartalmi eleme: 

Káresemény időpontja 
Káresemény helyszíne 

A kimutatást a szerződés szerves részeként kezelje és azt a saját havi zárásával együtt készítse el és  
A kárügyek intézésére határozzon meg módozatonként egy maximális dokumentumigényt, ehhez ügyintézési és kárkifizetési időt. Az idő meghatározásánál legyen figyelemmel a maximum 30 napos intervallumra. 
Minden a biztosítással kapcsolatos levelezés az alkuszon keresztül történhet
Az ügyintézésben az e alapú dokumentumok elfogadására. Vélelmezze, hogy az eredeti dokumentumok a biztosítottnál fellelhetők.  
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