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Biztosítási díjkalkuláció
(érvényessége 30 nap)

Elızmény kötvény száma: Díjkalkulációnk száma:
117033 -  004 (2012.11.10)

I. A díjkalkuláció általános adatai
Szerzıdı  / Biztosított:

Város: 2351 Alsónémedi
Utca, házszám (Hrsz.): Fı utca 58
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Fı utca 58.
Adószám: 15730349
Biztosításközvetítı: BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft.
Kockázatviselés (szerzıdésmódosítás) kezdete: vége: határozatlan
Határozatlan idıtartamú szerzıdés elsı fordulónapja:
Biztosított tevékenység: Önkormányzati épületek és Úthálózat üzemeltetése, polgármesteri Hivatal, 

Mővelıdési Ház, Óvoda

Egyéb megállapodás hiányában a hónap elsı hetét követıen határozatlan idıre kötött szerzıdés 
elsı fordulónapja a kockázatviselés kezdetének napját követı hónap elsı napjától számított 1 év.
Ha ettıl el kíván térni, kérjük jelezze az "A Szerzıdı / Biztosított hozzájáruló nyilatkozata" oldalon!
Díjajánlatunk érvényessége - eltérı megállapodás hiányában - a keltezéstıl számított 30 nap.

II. Biztosított vagyontárgyak
A vagyontárgyak telephelyi részletezését, valamint pontos megnevezését a díjajánlatunk elválaszt-
hatatlan  részét képezı  "1. sz. melléklet" tartalmazza. A biztosítási fedezet egyéb megállapodás
hiányában csak a konkrét címmel és biztosítási összegekkel megadott telephelyekre vonatkozik.
Az alábbi csoportosítás részletezését ld. a VM (Vagyoncsoportok Meghatározása) alatt.

Biztosítási összegek:
Épületek újértéken (VM: "A" vagyoncsoport) eFt
Mőszaki berendezések újértéken ("B" vagyoncsop.) eFt
Készletek újrapótlási értéken (VM: "C" vagyoncsop.) eFt
Készpénz, értékcikkek elsı kockázatra ("D4") eFt
Mellékköltségek elsı kockázatra ("E") eFt

Mindösszesen: eFt

III. Biztosított kockázatok és összegek
Az egyes kockázatokra a IV.. és V. pontban felsorolt feltételek vonatkoznak

50
2 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

1 749 706
55 055

900

1 807 711
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1. Nevesített kockázatokra szóló vagyonbiztosítás
A fedezet éves díja:

Biztosított kockázatok: Önrész (Ft/kár)
Tőz: (FLEXA; alapkockázat): a teljes bizt. összeg. 1 807 711 50 000
Vihar: a teljes bizt. összeg. 1 807 711 50 000
Vezetékes víz: a teljes bizt. összeg. 1 807 711 50 000
Földrengés: a teljes bizt. összeg. 1 807 711 50 000
Árvíz: a teljes bizt. összeg. 1 807 711 50 000
Betöréses lopás ingóságokra: 55 955 50 000
Betlop./rablás kp./értékcikkre: elsı kockázatra 50 0
Épület-átalány üvegbiztosítás 6m2-ig 600 2 000

Záradékok: Vonatkozó egyedi limit / önrész:
Éves limit (eFt) Önrész (Ft)

 ES 1040: Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk teljes biztosítási összeg 50 000
 ES 1050: Elektromos áram okozta tőzkárok teljes biztosítási összeg 50 000
 V.10018: Vandalizmus (rosszindulatú rongálás) ld. záradék 50 000
 V.10021: Betöréses-lopásra vonatkozó kárlimitek ld. feltétel szerint 50 000
 V.10025: Tartamengedmény ------ ------
 V.10331: Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység ld. záradék ld. kockázat
 V.10339: Önkormányzatok kiegészítı felelısségbiztosítása (339 KF) ld. záradék ld. kockázat

A  'V.xxxxx' jelzéső záradékok szövegét lásd a ''VI. További feltételek'' pont alatt.
A feltüntetett egyéb feltételek, záradékok letölthetık a Generali-Providencia Zrt. weboldaláról.

2. Felelısségbiztosítás
(A biztosított tevékenységeket ld. az I. pont alatt.)
A díjszámítás alapjául szolgáló tevékenységek és a kötelezıen érvényes külön feltételek:

84100 Önkormányzati létesítmények üzemeltetése; 339.KF: Önkormányzatok kieg. felelısségbiztosítása
Épületérték: 1 749 706 eFt
Éves átlagos alkalmazotti létszám: 77 fı ezen belül irodai dolgozó: 45 fı

A fedezet éves díja:

Fedezet: Káronkénti limit (eFt) Önrész, minimum (Ft)
Tevékenységi felelısség 10 000 10% 10 000
Munkáltatói felelısség 10 000 10% 10 000
Környezeti felelısség 1 500 10% 10 000

Fedezetkiterjesztések: (a limitek és önrészek egyéb adat hiányában megegyeznek a 
tevékenységi felelısségnél feltüntetett adatokkal)

Rendezvényszervezıi felelısség (kiállítás, vásár, kongresszus stb), 
10 MFt/kár és önrész 10%, de min. 10 000Ft

kivéve:
 - extrém-sport eseményeket, programokat tartalmazó rendezvények (beleértve a csapatépítõ tréningeket),
 - gépjármûvek, légi és vízi jármûvek, modellek versenye, bemutatója.
 - lovas rendezvények és versenyek.
 - minden olyan rendezvény, mely bármilyen tûzijáték bemutatót, programot tartalmaz.
 - politikai rendezvények.
 - labdarúgó mérkõzések szervezése, lebonyolítása.

222 998 Ft

468 830 Ft

Éves limit (eFt)

Éves limit (eFt)

30 MFt/év

1 500

30 000
30 000
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Tevékenységi és munkáltatói felelısségbiztosítás (ÁFF és KFF 'A' és 'B' része).
332. KF: Rendezvényszervezıi tevékenység felelısségbiztosítása.

A felelısségbiztosításra megadott fedezetenkénti limitösszegek nem adódnak össze. 
A biztosító kártérítést az egyes fedezeteknél feltőntetett limitekig teljesít. A felelısségi 
kockázatokra összességében teljesített kártérítés egy biztosítási idıszakra vonatkozóan 
nem haladhatja meg a fent feltüntetett legmagasabb limitösszeget.

3. Elektronikus berendezések biztosítása (Genelektronik)
A fedezet éves díja:

Genelektronik az alábbi készülékekre: Bizt. összeg, eFt
Irodai elektronikus adatfeldolgozó berendezések új értéken telephelyi lista szerint 22 347

Önrész, de min. (Ft)
0% 20 000

A kockázatviselés csak a fent (vagy külön mellékletben) tételesen feltüntetett berendezésekre terjed ki.

A felsorolt fedezetek díjai a következı engedményeket (-) vagy pótdíjakat (+) tartalmazzák:

- tartamengedmény, ha a Szerzıdı 3 évig nem él felmondási jogával: -10%
- a felsorolt kockázatokra vonatkozó átlagos üzletpolitikai engedmény: -40%

Fizetendı díj:
A teljes biztosítási csomag éves díja: 810 603 Ft
Az I. pont szerinti elsı kockázatviselési idıszak: 366 nap
Az I. pont szerinti kockázatviselési idıszakra esı díj: 810 603 Ft
Díjfizetés évente (vagy a fent megadott kockázatviselési idıszakra):

4 díjrészletben: 202 651 Ft
(Megjegyzés: egy évnél rövidebb idıtartamú szerzıdésnél a díjrészletek száma a szerzıdés 
futamidejére vonatkozik, a díjrészletek 30 napos hónapok alkalmazásával lettek megállapítva.)

További lehetséges díjmódosító tényezık (egyedi elbírálással):

- ha az éves díj megfizetése a fent feltüntetettnél kevesebb részletben történik

IV. Általános-, Különös és Külön Feltételek

ÁVF: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)
ES 0019: Politikai kockázatok kizárása

118 775 Ft

22 347
Éves limit (eFt)
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1. Vagyonbiztosítás (és üzemszünet-biztosítás, ha fedezett) feltételei
(érvényes valamennyi biztosított telephelyre)

VM: Vagyoncsoportok Meghatározása (VM)
ÁSZF: Általános Szerzıdései Feltételek (ÁSZF)
LÁBE: Létesítmények Általános Biztonsági Elıírásai
TBKF, Tőzbiztosítás Különös Feltételei (TBKF)
VBKF, Viharbiztosítás Különös Feltételei (VBKF)
VVBKF, Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF)
BLBKF, Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételei (BLBKF)
RKB, Kiegészítı Feltételek Rablás és Küldöttrablás Biztosításra (RKB)
ÜBKF, Üvegbiztosítás Különös Feltételei (ÜBKF)
ES-7090, Biztosítási fedezet kiterjesztése földrengéskárokra (fedezet a 2. pont szerint)
ES-7091, Biztosítási fedezet kiterjesztése árvízkárokra (fedezet a 2. pont szerint)
ES 4051: Minimális mechanikai védelem
ES-4300: Készpénz tárolása minısített értéktárolóban
ES-4400: Pénz- és értékkészletek szállítási elıírásai

1.a) A vagyonbiztosításra továbbá az alábbi Külön Feltételek is érvényesek:

ES-1162: Tüzivízellátás
ES-1140: Tőzvédelmi megbízott
ES-1021: Építési szerkezet
ES-1022: Ellenálló tetızet

Az egyes telephelyekre az 1.a) alatt felsorolt Külön Feltételek közül az alábbiak érvényesek:
1. telephely:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,
2. telephely:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,
3. telephely:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,
4. telephely:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,
5. telephely:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,

továbbá:  1162, 1140, 1021, 1022, INF02,
  a további telephelyekre vonatkozóan, a pótlapokon részletezve.

2. Felelısségbiztosítás feltételei

ÁFF Általános Felelısségbiztosítási Feltételek (ÁFF)
KFF Kiegészítı Felelısségbiztosítási Feltételek (KFF) alábbi részei:

A. rész, Tevékenységi felelısség
B. rész, Munkáltatói felelısség
E. rész, Környezeti felelısség

A felelısségbiztosításra vonatkozó további Külön Feltételeket lásd még a 
III.Biztosított kockázatok és összegek fejezet 2. pontja alatt.

INF-02: Bejelentésre került, hogy a telephelyen 10 éven belül nem volt árvíz- illetve felhıszakadás okozta kár.

#Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata_117033-4_2012-11-10.xls

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adósz.:10308024-4-44 - Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008 - Fıv. Bíróság Cg.01-10-041305

4.oldal / 12



_______________________________________________________________________________________

3. Genelektronik-biztosítás feltételei

ELBKF, Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú
biztosításának különös feltételei (ELBKF)

EL.13/A; Minimális mechanikai védelem (EL13/A)
EL.20; Nagyértékû, speciális berendezések javítása (EL.20)

V. Megjegyzések:

A díjkalkulációnk számszakilag és/vagy tartalmában eltérhet az Önök ajánlatkérésétıl!
A biztosítási fedezet kiterjed a különleges költségek (VM: "F") térítésére is, a díjkalkulációnk elsı
oldalán feltőntetett "Mellékköltségek elsı kockázatra" tételen belül, annak 25%-a erejéig.
Ajánlatunkra a fent felsoroltakon kívül a következı oldalon/oldalakon található szöveges feltételek
is érvényesek!
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VI. További feltételek
Az oktatási tevékenységet az iskolában nem az önkormányzat felelısségére végzik, viszont az iskola 
fenntartása az Önkormányzaté és az iskolai konyha mőködtetése is az önkormányzaté.

V.10018 Vandalizmus (rosszindulatú rongálás) 

Vandalizmus (rosszindulatú rongálás) alatt a biztosított vagyontárgyak mindennemő, elıre megfontolt 
szándékú, közvetlen károsítását vagy megsemmisítését kell érteni.
A biztosítási fedezet nem terjed ki a következıkre:
- véghezvitt, ill. megkísérelt betöréses lopással vagy rablással kapcsolatos károkra, kivéve a biztosított épület 
károsodását;
- közvetlenül a biztosított vagy a cégvezetés vezetı állású alkalmazottja által okozott károkra;

- az üzem alkalmazottai vagy az üzemben dolgozó idegen személyek által okozott károkra;
'- esztétikai jellegő károkra és azok tisztítási költségére (pl. graffiti). Az ÁVF VII. fejezete szerinti 
veszélynövekedés és változásbejelentési kötelezettség valósul meg, ha épületeket tartósan vagy 
idıszakosan használaton kívül helyeznek. 
A fedezetkiterjesztés 1 000.000,-Ft/kár és 2.000.000,-Ft/év mértékig terjed ki.

V.10021 Betöréses-lopásra vonatkozó kárlimitek
A Biztosító kártérítést legfeljebb a megvalósult védelemhez rendelt kártérítési határig teljesít illetve a
tényleges biztosított értékig, ha az alacsonyabb, mint a vállalt kártérítési limit. Továbbá a Biztosító minden
biztosítási esemény bekövetkezésekor vizsgálja a megvalósult betörés elleni mechanikai és/vagy elektronikai
védelem teljesülését valamint az esetleges alulbiztosítottságot.

Kártérítés felsı határa káronként        Elıírt ES K.F. teljesülése esetén 
500 000 Ft/kár:                                      ES 4051 KF. minimális mechanikai védelem

1 500 000 Ft/kár:                                   ES 4051 KF. minimális mechanikai védelem 
                                                                 ES 4062 KF. részleges elektronikai védelem 

A teljes biztosítási összeg:                 ES 4052 KF. részleges mechanikai védelem 
                                                    vagy
                                                                 ES 4051 KF. minimális mechanikai védelem és
                                                                 ES 4064 KF. Elektronikai védelem hatósági ügyeleten 
                                                                                         történı riasztással  

Tárolt készpénz fedezetvállalására vonatkozó elıírások, tárolási körülmények, melyek teljesülése esetén a
Biztosító a kockázatviselési helyen biztosításra feladott készpénzt biztosítottnak tekinti, feltéve, hogy a
helyiség mechanikai védeleme megfelel az ES-4052 sz. K.F.-ben foglataknak.
Kockázatvállalási értékhatár:
500.000,-Ft-ig:      nem minısített értéktároló eszköz
500.000,-Ft felett: MABISZ minısítéssel rendelkezı értéketárolóban a minısítési értékig.

V.10025 Tartamengedmény
A Szerzıdı/Biztosított vállalja, hogy a határozatlan tartamú szerzıdést a kockázatviselési kezdettıl számított
harmadik teljes biztosítási idıszak végéig egyoldalúan nem szünteti meg és ezért a Biztosító a biztosítási díj
szerzıdésben meghatározott százalékának megfelelı együttmőködési díjengedményt (tartamengedményt)
ad. 

Amennyiben a Szerzıdı/Biztosított a szerzıdést a fenti idıtartamon belül egyoldalúan megszünteti az addig
elszámolt díjengedményt köteles a biztosítónak megfizetni. A tartamengedmény – ettıl eltérı megállapodás
hiányában – a biztosítási szerzıdésben feltüntetett valamennyi biztosítási  módozatra vonatkozik.
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V.10331 Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység
Jelen külön feltétel keretében, az ÁFF és a KFF 'A' része (kivéve a KFF 'A' rész I. fejezete)
rendelkezéseinek kiegészítéseként a biztosító megtéríti mindazokat a személyi sérüléses és dologi károkat,
amelyekért a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység folytatója a magyar jog szerint
kártérítési felelısséggel tartozik.

Fedezetet nyújt a biztosítás - eltérıen az ÁFF VIII. fejezetének 1.a) pontjától- a 18 életévét betöltött tanuló
(hallgató) által a szakmai gyakorlaton való részvétel során a foglalkoztatónak okozott azokat a
személyisérüléses és dologi károkat is, amelyekért a tanuló (hallgató) kártérítési felelısséggel tartozik.

A biztosítás kiterjed a szerzıdésben felsorolt különleges üvegezésekben keletkezı károkra, úgymint: ón-,
ólom- és rézfoglalatokban lévı díszüvegezések, homokfúvott és savmaratott üvegek, fényvisszaverı
üvegek, 6 m2-nél nagyobb és 10 mm-nél vastagabb mérető üvegtáblák, épületek külsı üvegburkolata,
tükrök, üvegfestmények, üvegmozaikok, üveg cégtáblák, továbbá

reklámtáblák, neon reklámok, üvegpultok, vitrinek, akváriumok, terráriumok üvegezése, napenergia átalakító
berendezések üvegezése, üvegtetık, üvegházak és télikertek üvegezése, valamint az üvegfelületeken
elhelyezett díszítések, fényszőrı-, biztonsági és egyéb fóliák, ill. a szerzıdésben felsorolt egyéb speciális
üvegezések.

V.10339 Önkormányzatok kiegészítı felelısségbiztosítása (339. KF)
Jelen külön feltétel alapján megkötött biztosítási szerzıdés vonatkozásában az ÁFF és a KFF A részének
rendelkezéseit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell megfelelıen alkalmazni. Az
önkormányzati létesítmények üzemeltetésére vonatkozó tevékenységi felelısségbiztosítás csak jelen külön
feltétel alkalmazásával együtt érvényes.

1.  Jelen külön feltétel alapján, a KFF A  rész I. pontjától eltérıen a biztosító – a szerzıdésben megállapított 
mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a 
– a személysérüléses károkat és
– dologi károkat,

melyeket a biztosított települési önkormányzat, illetve a vele munkaviszonyban, – munkaviszonyon és
tagsági jogviszonyon kívül – egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízási, vállalkozási, egyéb
jogviszonyban) álló személy az ajánlaton feltüntetett tevékenységen túlmenıen, a 3. pontban meghatározott
tevékenységek folytatásával okoz, és amelyekért az önkormányzat a magyar magánjog szabályai szerint
kártérítési felelısséggel tartozik. 
A biztosítási fedezet nem terjed ki az önkormányzat alvállalkozója által okozott, más biztosítás alapján
fedezett károkra.

2. Jelen külön feltétel értelmében, az ajánlaton feltüntetett tevékenységre, valamint a 3. pontban
meghatározott tevékenységekre vonatkozó felelısségbiztosítás az önkormányzati létesítményekre terjed ki.
Önkormányzati létesítmény az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló földterület, illetve mindaz,
ami vele tartósan egyesítve van, beleértve az épület(ek)et, illetve a növényzetet.

3.  Jelen külön feltétel alapján a biztosítási fedezet kizárólag azon károkra terjed ki, amelyek
a) az önkormányzat kezelésében lévı helyi közutak úthibái miatt az útjavítási idıszakon kívül, 
b) az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában álló fák, egyéb növényzet kidılése, ágak letörése
miatt,
c) az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló parkok, erdık, más zöldfelületek fenntartása során,

d) köztemetı üzemeltetése és fenntartása során,
e) közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során,
f) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon,
valamint  tereken, parkokban és egyéb közterületeken lévı parkolóhelyek üzemeltetése során,
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g) az önkormányzat feladatkörébe tartozó köztisztaság biztosítása keretében a közutak, járdák, közlekedési
mőtárgyak kézi- és gépi tisztítása – ideértve a síkosság-mentesítési tevékenységet –során,
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közétkeztetés ellátásával összefüggésben
következnek be.

Jelen pontban meghatározott károk tekintetében a biztosítási eseményenkénti és a biztosítási idıszakra
szóló biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.
4. Munkáltatói felelısségbiztosítás kötése esetén – a KFF B részében foglalt feltételek alkalmazása mellett –
a biztosítás fedezetet nyújt az ajánlaton feltüntetett tevékenység, a 3. pontban meghatározott tevékenységek,
illetve a biztosított önkormányzat egyéb tevékenységei tekintetében a biztosítottal szemben támasztott
kártérítési, illetve társadalombiztosítási megtérítési követelésekre.

5. Jelen külön feltételre nem vonatkozik a KFF A rész II/1. a), illetve II/2. a) pontja.

Egyebek
 

> Ha a helyszíni kockázatelbírálás eredményei vagy egyéb információk azt mutatják, hogy a kockázati 
viszonyok lényegesen eltérnek a díjszámításunkban feltételezettektıl, illetve a viszontbiztosítási fedezet ezt 
szükségessé teszi, fenntartjuk a jelen díjkalkuláció módosításának jogát. 

> Amennyiben tájékoztató díjkalkulációnk megfelel biztosítási igényeinek, soron kívül eljuttatjuk Önnek a 
díjkalkuláció biztosítási ajánlatként kezelhetı végleges változatát.

> Kérjük, díjkalkulációnk elfogadása esetén a 'Szerzıdı / Biztosított hozzájáruló nyilatkozata'  illetve az 
'Ügyfélnyilatkozat' kitöltött és aláírt példányait részünkre visszajuttatni szíveskedjen.

> A Biztosító fenntartja magának a jogot a biztosítási ajánlat elutasítására.
> A díjkalkulációnkban szereplı biztosítási feltételek, ügyféltájékoztató és egyéb, a késıbbiekben létrejövı 

biztosítási szerzıdéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a honlapunkon:

> Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kárbejelentéshez használhatja 
a 06-1-452-5578 telefaxot,  vagy a vallalatikar@generali.hu e-mail címet is!

> Köszönjük, hogy az ajánlatkéréssel a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t kereste meg, a további 
együttmőködés reményében maradunk
 
Tisztelettel: Generali-Providencia Biztosító Zrt.

 
Kelt: 2012. november 10

 
 

              Kapi Gyula s.k.                         Parrag István s.k.            
         senior kockázatvállaló               ügyfélkapcsolati menedzser     

https://www.generali.hu/Szolgaltatasok/Letoltheto_dokumentumok/vagyon_letoltheto_dokumentumok.aspx
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Biztosított: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Tevékenysége: Önkormányzati épületek és Úthálózat üzemeltetése, polgármesteri Hivatal,  Mővelıdési Ház, Óvoda
Kockázatviselési 
helyek:

1. 2. 3. 4. 5.
További 

telephelyek

Irányítószám: 2351 2351 2351 2351 2351 0000
Helység: Alsónémedi Alsónémedi Alsónémedi Alsónémedi Alsónémedi 0
Utca, tér: Fı út Szent István tér Iskola u. Dózsa Gy. Tér Templom u. Külön listán

Házszám, hrsz.: 58 8. 1.  2. Külön listán

Tevékenység:
Polgármesteri 

hivatal
Óvoda Iskola + szolg. Lak.

Mőv. Ház, 
könyvtár, 

bérbeadott ép. 
Rész

0

Megjegyzés:
lsd telephely lista 

szerint
lsd telephely lista 

szerint
lsd telephely lista 

szerint
lsd telephely lista 

szerint
lsd telephely lista 

szerint
0

Biztosított 
vagyontárgyak:

Épületek 87 890 135 377 613 260 214 560 103 040 595 579
Berendezés 10 760 9 187 17 980 3 659 12 869
Berendezés idegen 600 0
Készletek 500 100 200 100
Készpénz 50
Mellékköltségek 2 000 valamennyi telephelyre együttesen

0
0
0

Összesen: 101 800 144 664 631 440 218 219 103 040 608 548
Kockázati 
információk:

Állandó portaszolg.

Tőzoltóság <2km

Tüzivízellátás x x x x x x
Tüzoltósági tőzjelzı

Tőzvédelmi megbízott x x x x x x
Aut. oltóberendezés

Éghetı szerkezető épület 
VAN a telepen

Nem ellenálló tetızető 
épület VAN a telepen

Részl. mech. védelem

Telephely ırzése

24 órás ellenırzı-
órás ırzés

Részl. elektr. védelem

Felügyeleti riasztó

Szendvicsszerkezető
épület (pl. PUR) >50% INF01
10 éven belül nem volt 

elöntés a telepen
x x x x x x INF02

 "X" = az adatok felvételekor megvalósult a telephelyen

Telephelyi biztosítási összegek (eFt-ban)
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A Generali-Providencia Zrt. sz. díjkalkulációjával egyetértek,
az megfelel biztosítási igényeimnek, kérem ezért biztosítási ajánlatként kezelni. Kijelentem, hogy
cégünk az ajánlatban felsorolt vagyontárgyakra és kockázatokra más biztosítótársaságnál érvé-
nyes biztosítási szerzıdéssel a biztosítási fedezet kezdetének napjától kezdıdıen nem rendelkezik.

A Szerzıdı pénzintézeti adatai
Pénzintézet neve:
Postacíme:
Szerzıdı számlaszáma:

Biztosított, ha nem azonos a szerzıdıvel:
Biztosított neve:
Levelezési címe:
Ügyintézı, tel/fax.:

A biztosítási szerzıdés egyéb adatai:

> A Szerzıdı adószáma:______________________

> A  kockázatviselés  kezdete:___________________________00 óra, (de legkorábban az ajánlat aláírását
 követı nap 00:00 órája.)

> A szerzıdés fordulónapját minden év:___________________________napjában kérem megállapítani.
> A díjfizetés módja átutalással [__] csekken [__]

> Kötvény, fizetési értesítı, számla postázását kérem a:
Szerzıdı címére: [__] Biztosításközvetítıhöz: [__] Kirendeltségre: [__]

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény elıírja a biztosító társaságok be-
jelentési kötelezettségét a nagykockázatú szerzıdésekrıl a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé. 
Ezért kérjük, hogy a bejelentéshez szükséges alábbi adatokról (2003. évi LX. törvény 1.sz. Melléklet, 
A rész) szíveskedjen nyilatkozni, lehetıség szerint a konkrét értékek megadásával:

igen nem Számérték:
Mérleg-fıösszeg meghaladja az 1,5 milliárd forintot: [__] [__]

Nettó üzleti forgalom meghaladja a 3,0 milliárd forintot: [__] [__]
Átlagos alkalmazotti létszám nagyobb, mint 1000 fı: [__] [__]

Kelt:

……………………………………… ………………………………………
Szerzıdı Biztosított

(cégszerő aláírás) (cégszerő aláírás)

___________________
___________________

___________________________

A Szerzıdı / Biztosított hozzájáruló nyilatkozata

117033 -  004

___________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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A jelen nyilatkozat aláírásával megerısítem, hogy a jelő, a

[   ] Az alább felsorolt dokumentumokat az ajánlatom megtétele elıtt átvettem.

 >
 >
 >
 >
 >
 >

Szerzıdı tudomásul veszi, hogy a szerzıdés elévülésre vonatkozó elıírása eltér a Ptk. 324.§ (1) bekezdésében
meghatározott öt éves elévülési idıtıl. A biztosítási szerzıdésbıl származó igények 1 év elteltével elévülnek.

Kelt:

……………………………………… ………………………………………
Szerzıdı (cégszerő aláírás) Biztosított (cégszerő aláírás)

N Y I L A T K O Z A T

biztosítási szerzıdés megkötésére irányuló biztosítási ajánlatom aláírását megelızıen a Generali-Providencia Biztosító 
Zrt. fıbb adatait, a fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti egységeit, felügyeleti szervének 
megnevezését és székhelyét, az adatkezelés és adatvédelem legfontosabb szabályait tartalmazó írásbeli tájékoztatást 
megkaptam.

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a biztosítási ajánlatom írásba foglalása elıtt a közvetítõtõl a 
biztosító fõbb adatairól és a megkötendõ biztosítás fõbb jellemzõirõl a tájékoztatást megkaptam, és az 
alábbi dokumentumokat vettem át, illetõleg a nyilatkozat aláírásával megerõsítem, hogy a dokumentumok 
átadását nem kérem, azokat az alábbi webhelyrıl a biztosítási ajánlatom megtételét megelızıen 
letöltöttem:

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója

___________________________

https://www.generali.hu/Szolgaltatasok/Letoltheto_dokumentumok/vagyon_letoltheto_dokumentumok.aspx

Ennek alapján megismertem, hogy mely szervekkel szemben nem terheli titoktartási kötelezettség a 
biztosítótársaságot.

117033 -  004

Tájékoztatást kaptam továbbá azokról a szervezetekrıl, amelyek a biztosítótársaság részére biztosítási 
tevékenységgel összefüggı szolgáltatást végeznek.

Kiegészítés (pótlap) igényelbíráláshoz szükséges dokumentumokról

Általános felelısségbiztosítási feltételgyőjtemény
Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (ELBKF)

Egyedi szerzıdések feltételgyőjteménye, vagyonbiztosítás
ES 0019 Külön Feltétel a politikai kockázatok kizárásáról
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Biztosításközvetítı neve:

Üzleti kód:
Kirendeltségi kód:

Kelt:
………………………………………

(cégszerő aláírás)

BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft.

___________________________

77740004
09141
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