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Mészáros Árpád részére

Tisztelt Cím!

Megküldött biztosítási ajánlatkérésükre válaszolva a CIG Pannnia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

 biztosítási szabályzatai alapján az  alábbi előzetes díjajánlatot tesszük meg ügyfelük részére.

Biztosító neve: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító zrt.

Biztosító székhelye, ügyfélszolgálat: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 01-10-046150számon

Szerződő / Biztosított: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

Szerződő / Biztosított címe: 2351 Alsónémedi Fő út 58

Biztosított tevékenység: Önkormányzat

Kockázatviselés helye: Telephelyi részletező szerint

Területi hatály: vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye

Kockázatviselés kezdete: legkorábban az elfogadott ajánlat visszaérkezését követő nap 0.00 órája

Biztosítás évfordulója: kockázatviselés kezdeti hónapjának első napja

Alkalmazott  jog: a magyar jog

Joghatóság: magyar bíróság

Díjfizetés gyakorisága: negyedéves

Díjfizetés módja: a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján, átutalással

Biztosítási díj összesítő 

Tűzbiztosítás alap és kiegészítő 687 140 Ft

Üvegbiztosítás 64 486 Ft

Betöréses lopás és rablás 140 897 Ft

Felelősségbiztosítás összesen 213 375 Ft

Éves díj összesen: 1 105 897 Ft

Tartamengedmény (10%): 110 590 Ft

Engedménnyel csökkentett éves díj: 995 307 Ft
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Biztosított kockázatok:

Alapkockázatok: tűz, robbanás, villámcsapás, személyzettel ellátott 

légijármű ütközése vagy lezuhanása

Kiegészítő kockázatok: elektromos áram okozta tűz, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás,

ismeretlen üreg beomlása, árvíz, felhőszakadás, vihar, füst- és hő,

 jégverés, hónyomás, idegen járművek ütközése

csőtörés, csőrepedes, dugulás

technológiai cső törése, dugulása, tűzoltóberendezések kilyukadása

All Risks Kockázat all risks kockázatok

Biztosított vagyontárgyak:

Épületek, építmények 1 612 141 000 Ft

Műszaki gépek, berendezések 48 350 000 Ft

Számítás- és irodatechnikai eszközök 24 808 000 Ft

Egyéb gépek, berendezések 73 158 000 Ft

Kültéri képzőművészeti alkotások 13 686 000 Ft

Kültéri nagyértékű eszközök 16 119 000 Ft

Többletköltség 20 000 000 Ft

Összesen: 1 808 262 000 Ft

Önrészesedés: a) 50 000 Ft

Díjtétel: a) 0,38 ‰

Éves díj: a) 687 140 Ft

Biztosított kockázatok: a  vonatkozó szabályzat szerint

Díjszámítási alap (épület értéke): 1 612 141 000 Ft

Limit: 500 000 Ft /év

Önrészesedés: a) 10 %, de min. 1 000 Ft

Díjtétel: a) 0,04 ‰

Éves díj: a) 64 486 Ft

Biztosított kockázatok: A biztosítási szabályzatban leírt betöréses lopás, rablás kárainak fedezete 

Biztosított vagyontárgyak: Díjalap

Műszaki gépek, berendezések 48 350 000 Ft

Számítás- és irodatechnikai eszközök 24 808 000 Ft

Egyéb gépek, berendezések 73 158 000 Ft

Kültéri képzőművészeti alkotások 13 686 000 Ft

Kültéri nagyértékű eszközök 16 119 000 Ft

Összesen: 176 121 000 Ft

Önrészesedés: a) 50 000 Ft

Díjtétel: a) 0,80 ‰

TŰZ- ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁS

ÜVEGBIZTOSÍTÁS

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS
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Éves díj: a) 140 897 Ft

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosított kockázatok: szerződésen kívül okozott személysérüléses és tárgyrongálási károk 

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosított kockázatok:

Általános felelősség személysérüléses, és szerződésen kívül okozott tárgyrongálási károk 

Munkáltatói felelősség üzemi baleseti és munkáltatói felelősségi károk

Díjszámítási alap (a vagyonérték 10%-a): 180 826 200 Ft

a)

Limit: 10 000 000 Ft /kár

30 000 000 Ft /év

Szublimitek:

Bérlői felelősségbiztosítás:    5 000 000 Ft /kár 5 000 000 Ft /év

Bérbeadói Felelősségbiztosítás 5 000 000 Ft /kár 5 000 000 Ft /év

Rendezvényszervezői Felelősségbizt 1 500 000 Ft /kár 1 500 000 Ft /év

Hatósági jogkörben okozott károk: 3 000 000 Ft /kár 3 000 000 Ft /év

Önkormányzat általános felelősség kiterjesztése

( kátyú, fasor, közmunkások) 1 500 000 Ft /kár 1 500 000 Ft /év

Környezetszennyezéssel okozott károk 1 500 000 Ft /kár 1 500 000 Ft /év

Kiterjesztés: alvállalkozók által okozott károk

Önrészesedés: a) 10 %, de min. 10 000 Ft

Díjtétel: a) 1,18 ‰

Éves díj: a) 213 375 Ft

minimumdíj

Ajánlatunk nem kötelező, bármikor módosítható, vagy visszavonható.

A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - újrapótlási értéken vettük figyelembe.

Az ideiglenesen vagy állandóan szabadban (a környező külső tértől épületszerkezettel

teljesen el nem választott térben) tárolt vagyontárgyak esetén tűz, robbanás és villámcsapás kockázatok biztosítottak.

A biztosítási árajánlatban megadott levonásos önrészesedések káreseményenként értendők.

A Kockázatviselés az ajánlat elfogadását követő nap 0 órától lép életbe, az első díjfizetés a kötvény 

Az első díjfizetés a kötvény kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes.

Ajánlatunkra a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. alábbi szabályzatai érvényesek:

- NV3031 Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Közigazgatási- és Civil Szervezeteknek

F10 záradék  Úthibák és sorfák által okozott károk

- N 18-1000-1 Biztosítás közvetítői tájékoztatás

Éves díjfizetési gyakoriság esetén 8%, féléves díjfizetési gyakoriság esetén 5% kedvezményt adunk a biztosítási díjból.

A biztosítás három évre történő lekötése esetén a biztosítási díjból 10 % engedményt adunk.

Fenti éves díjak a tartamengedményt nem tartalmazzák.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

EGYÉB

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
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Fentiekkel kapcsolatban a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

CIG Pannónia Első Magyar Biztosító Zrt.

Alsónémedi önkorm 1 4 2011.12.14



TUDNIVALÓK

1. Tudomásul veszem, hogy a Biztosító az első díj megfizetésére 30 napos díjfizetési halasztásban részesít.

2. Tudomásul veszem, hogy a biztosító kártérítési kötelezettsége a betöréses lopás és rablás, valamint

 az ezekkel összefüggésben lévő rongálás káresemény bekövetkezésekor a meglévő tényleges betörés-

védelmi szintnek megfelelően, vonatkozó feltétel B. fejezet V. pontjában, C. fejezet V. pontjában, illetve

 a D. fejezet V. pontjában rögzített limitekig terjed.

3. Aláírásommal elismerem, hogy az ajánlaton valamennyi biztosítással kapcsolatos igényemet rögzítették,

 ezen túlmenően semmiféle szóbeli megállapodás nem történt. Az adatok helyességéért aláírásommal 

felelősséget vállalok. A biztosításközvetítő részletes tájékoztatást adott a szerződés lényeges elemeiről,

 általánostól eltérő kitételeiről, így különösen:

- a biztosítható és nem biztosítható vagyontárgyak köréről,

- a kizárásokról és mentesülésekről,

- a védelmi előírásokról és a biztosítás egyéb feltételeiről,

- kárbejelentési, kárenyhítési, változásbejelentési és a szerződés hatálya alatti egyéb speciális 

kötelezettségekről,

- a biztosítási eseményekről,

- a biztosító szolgáltatásáról és a kárrendezéshez szükséges iratokról,

- kártérítési limitekről és az önrészről,

- panasz- és bírósági ügyekben eljáró fórumokról.

A biztosítási szerződés lényeges elemeire vonatkozó figyelemfelhívó tájékoztatást, annak részletes

 átbeszélése alapján megismertem, azt jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadom.

4 .Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a biztosítási titkot képező adataimat kárrendezési tevékenység

 céljából a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. átadja a számára kárrendezéssel kapcsolatos 

feladatokat végző Europe Assistance Magyarország Kft. és a DEKRA-Expert Kft. részére.

5. A fenti adatok alapján ajánlatot teszek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 

a Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Kisvállalkozások részére termék feltételei szerinti biztosításra. 

Kijelentem, hogy jelen ajánlaton szereplő vagyontárgyakra más biztosítótársaságnál biztosítással 

nem rendelkezem.

Kelt:

Szerződő Biztosított

1. Nyilatkozat az 2003. évi LX. törvényben előírt tájékoztatás átvételérő

Alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal együtt aláírt:

 Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás  Vállalkozásoknak 

termékre vonatkozó biztosítási ajánlatom aláírása előtt, megismertem és elektronikus adathordozón 

 átvettem az alábbi szabályzatokat és egyéb dokumentumokat, melyek tájékoztatást adnak a biztosítóra

 és a szerződés  jellemzőire vonatkozóan:

- NV3021 Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Vállalkozásoknak 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szóbeli tájékoztatás és az átadott szerződési feltételek, záradékok,

 iratok tartalma között eltérés van, úgy az átvett írásbeli anyagokban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

Kelt:

Szerződő Biztosított



biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatással kapcsolatosan a szerződés 

érvényességének, illetve az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező 

megőrzés idejéig tartja nyilván és kezeli.

B. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban Bit.) 157. §

 (1) bekezdésének (o) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

 – többek között – a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 

tevékenységet végzőkkel szemben. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a 

biztosítási szerződésben foglalt adatokat adatkezelési, ügyféltájékoztatási céllal az Uno-Soft Kft-t

 (székhely:1096 Budapest, Telepy u 24.; adószám: 10934225-2-43; cégjegyzék szám: 01-09-563260),

 a Tata Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepének (székhely: 1117 Budapest,  Irinyi 

József  u. 4-20. B épület; adószám: 21981128 -2-43; cégjegyzék szám: 01-17-000295), a FOLD-R Első 

Magyar Külsőerőforrás Biztosító és Adatfeldolgozó Zrt-nek (székhely:  1116 Budapest, Építész u. 26.;

 adószám: 11866684-2-13; cégjegyzék szám: 13-10-040593)  és a Díjbeszedő Holding Zrt-nek (székhely: 

1119 Budapest, Vahot u. 8.; adószám: 10805246-2-43;  cégjegyzék szám: 01-10-042094) átadja. 

A Bit 157. § (3) bekezdése alapján a kiszervezett tevékenységet végzők részére a biztosító az Ügyfelek 

személyes adatait továbbíthatja.

C. Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a jogszabályokban foglaltakat betartva különleges személyes 

adataimat rögzítse, tárolja, azokat kezelje, elemezze és feldolgozza.

D. Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító az esetleges kárüggyel kapcsolatban az esetleges előzménykárra 

vonatkozó iratok, illetve adatok beszerzése érdekében más biztosítókat megkeressen, a megkeresett 

biztosítókat a biztosítási titoktartási kötelezettségük alól felmentem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a

 biztosító az esetleges kárüggyel kapcsolatban indult büntetőeljárás során keletkezett iratokba betekintsen, 

azokról másolatokat, valamint az eljáró hatóságoktól felvilágosításokat kérjen.

Kelt:

Szerződő Biztosított

3. Reklámanyag küldéséhez hozzájárulás

Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a részemre a tevékenységével és azzal összefüggő 

tájékoztatókkal, vagy ajánlatokkal keressen meg postai küldemény, vagy e-mail üzenet formájában,

 továbbá nevemet, lakcímemet, e-mail elérhetőségemet a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégcsoport 

más tagjai részére ugyanezen célból átadja.

Hozzájárulok:  igen / nem

e-mail címem:  ………………. @.........................

Tájékoztatás

A hozzájárulás önkéntes és arra a megfelelő tájékoztatás elolvasását követően kerülhet sor. 

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, ilyen esetben a személyes 

adatok a reklámküldeményekre jogosultak köréből haladéktalanul törlésre kerülnek. A személyes

 adatokat a biztosító és a befolyásolása alatt álló gazdálkodó szervek az európai uniós irányelvek, a 

hatályos magyar jogszabályok és a belső adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint kezelik. Az

 adatvédelmi szabályzat a biztosító honlapjáról ismerhető meg, továbbá az érintettek jogairól a 

biztosító telefonos ügyfélszolgálata is megkereshető.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégcsoport tagjai tagja minden olyan gazdálkodó szervezet, 

amelyben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. többségi befolyással rendelkezik.

Kelt:

Szerződő Biztosított

4. Kommunikáció módjának megválasztás



Kérem, hogy a biztosító a küldeményeit részemre postai kézbesítés helyett elektronikus úton küldje meg.  

    igen/ nem

e-mail címem:  ………………. @.........................

Tájékoztatás

Az e-mail cím változását a biztosítóhoz a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni. A változás 

bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő következményeket a mulasztó fél viseli. A biztosító

 kizárja az Internet szolgáltató működésének rendellenességéből, vagy hiányosságaiból eredő károkat. 

Az elektronikus úton kézbesített üzenet biztosítási titkot képez, ezért annak megóvásáról a kézbesítést 

követően az érintettnek kell gondoskodnia. A kézbesíthetetlen e-mail üzeneteket a biztosító postai úton

 is megküldheti, amelynek költségeit jogosult érvényesíteni, továbbá az érintett elveszti az elektronikus

 kommunikációra vonatkozó esetleges kedvezményét.

Kelt:

Szerződő Biztosított

5. Adatszolgáltatás a nagykockázatok meghatározásához vagyon- és felelősségbiztosítások tekintetében

A 2003. évi LX. tv (Bit.), valamint a 45/1996. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően 

a biztosítótársaságoknak bejelentési kötelezettségük van a PSZÁF felé az ún. nagykockázatokról.

Fenti bejelentés teljesítéséhez a szerződés biztosítottjának adatairól az alábbiakban nyilatkozunk:

Mérleg főösszege meghaladja az 1,5 milliárd forintot? igen: nem:

Nettó üzleti forgalom meghaladja a 3 milliárd forintot? igen: nem:

Átlagos alkalmazotti létszám: meghaladja az 1000 főt? igen: nem:

Kelt:

Szerződő Biztosított


