GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
szerződésszám: 921/879850311
ÁLTALÁNOS ADATOK
Biztosító:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Cégbíróság:
Telecenter:
Internet cím:
Levélcím:
Szerződéskezelő egység:

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Cg. 01-10-041071
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
+36 1 467 3500
www.groupama.hu
1380 Budapest, Pf. 1049
570101 - Központi Alkuszi Igazgatóság

Szerződő/biztosított:
Cégnév:
Adószám:
Székhely/Levelezési cím:
TEÁOR/ÖVTJ:
Cégjegyzék/Nyilv. szám:

Kombi-Express Kft.
12630532-2-13
2220 Vecsés, Lőrinci út 1.
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
13 09 142474

Társbiztosított:
Cégnév:
Adószám:
Székhely/Levelezési cím:
TEÁOR/ÖVTJ:
Cégjegyzék/Nyilv. szám:

Kombi-Service Kft.
24876281-2-13
2220 Vecsés, Lőrinci út 1.
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
13 09 169144

Kockázatviselés kezdete:

2019.01.24. nap 00 óra

A módosítás hatálybalépésének kezdete:

2020.03.09. nap 00 óra

Biztosítás tartama:
Biztosítási időszak:
Biztosítási évforduló:
Díjfizetés ütemezése:
Díjfizetés módja:
Díjfizetés esedékessége:

határozatlan
1 év
minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap
negyedéves
számla alapján banki átutalás
a számlán megjelölt esedékességi dátum szerint

ALL RISKS BIZTOSÍTÁS
A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- GB921 jelű ALL RISKS Vagyon- és Üzemszünetbiztosítás feltételei
- All Risks vagyonbiztosítás Különös Feltételei - Alapbiztosítás
- Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítô feltételei (védelmi előírások: VÉD záradék)
- Az üzemszünet biztosítás nem része a fedezetnek
- Kiegészítő záradékok a jelen dokumentumban rögzítettek szerint
Kockázatviselés helye(k):

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vecsés, Almáskert út 5., HRSZ 0174/109
Vecsés, Lőrinci u. 1.
1187 Budapest, Pesti út 237. Hrsz. 139800/1/A/13; Hrsz 139800/1/A22-23
1054 Budapest Bank Center Szabadság Tér 7.
1185 Budapest Liszt Ferenc Repülőtér / Kuehne Nagel raktár
H-2220 Vecsés, BUD Airport -CARGO CITY, Forwarder Bldg 325, Warehouse
Nr.6. // HRSZ: 2220 Vecsés, 072/55
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Biztosított vagyontárgyak:

Tulajdon

Értékelés
módja

Biztosítási
összeg [eFt]

saját
saját
saját
saját
saját
saját
idegen

újérték
újérték
újérték
újérték
újérték
csúcsérték
csúcsérték

15 000
20 000
5 000
25 000
500
40 000
120 000
225 500

idegen
saját
saját
saját
saját
idegen

újérték
újérték
újérték
újérték
csúcsérték
csúcsérték

150 000
25 000
85 000
5 000
60 000
30 000

saját

újérték

3 984

saját

újérték

3 984

saját

újérték

4 736

saját

újérték

4 736

saját

újérték

4 736
377 176

idegen
saját
saját
saját
saját
idegen

újérték
újérték
újérték
újérték
csúcsérték
csúcsérték

25 000
3 000
1 500
2 000
0
0
31 500

saját

újérték

3 984
3 984

saját

újérték

9 600
9 600

saját
saját
saját
saját
saját

újérték
újérték
újérték
újérték
újérték

6 480
3 000
4 000
32 000
1 000

1. kockázatviselési hely:
Épület-1 (speciális ponyva fedéssel):
Épület-2 (speciális ponyva fedéssel):
Elektronikai berendezések:
Műszaki berendezések, gépek
Irodai bútorzat
Készlet:
Készlet:
Összesen:
2. kockázatviselési hely:

* Pintér Export-Import Kft. a tulajdonos

Épületek, műtárgyak épületgépészettel együtt: *
Elektronikai berendezések:
Műszaki berendezések, gépek
Irodai bútorzat
Készlet:
Készlet:
Röntgenkészülékek
KS-RTG-002
(Tulajdonos:
Kombi-Service Kft.):
Röntgenkészülékek
KS-RTG-003
(Tulajdonos:
Kombi-Service Kft.):
Röntgenkészülékek
KS-RTG-005
(Tulajdonos:
Kombi-Service Kft.):
Röntgenkészülékek
KS-RTG-006
(Tulajdonos:
Kombi-Service Kft.):
Röntgenkészülékek
KS-RTG-007
(Tulajdonos:
Kombi-Service Kft.):
Összesen:
3. kockázatviselési hely:

* Pintér Export-Import Kft. a tulajdonos

Épületek, műtárgyak épületgépészettel együtt: *
Elektronikai berendezések:
Műszaki berendezések, gépek
Irodai bútorzat
Készlet:
Készlet:
Összesen:
4. kockázatviselési hely:

* Kombi-Service Kft. A tulajdonos

Röntgenkészülékek KS-RTG-001 *:
Összesen:
5. kockázatviselési hely:

* Kombi-Service Kft. A tulajdonos

Röntgenkészülékek KS-RTG-009 *:
Összesen:
6. kockázatviselési hely:

* Kombi-Service Kft. A tulajdonos

Röntgenkészülékek KE-RTG-001 *:
Konténer:
Elektronikai berendezések:
Műszaki berendezések, gépek
Irodai bútorzat
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Készlet:
Készlet:
Összesen:

saját
idegen

csúcsérték
csúcsérték

Előgondoskodás záradék
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek
Mindösszesen (díjszámítási alap):

0
100 000
146 480
50 000
10 000
854 240

A gépek új értéken történő biztosítását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha azok kárkori értéke nem haladja
meg az új értékhez képest a 20%-os avultatást. Amennyiben azt meghaladja abban az esetben a kártérítés alapja a
kárkori érték.
Csúcsérték Meghatározott kockázatviselési helyen lévő meghatározott vagyoncsoportnak a biztosítási összeg
alapjául szolgáló értékelési mód szerinti legmagasabb értéke.
Vagyoncsoportok esetén a biztosítási összegek tartalmazzák minden olyan vagyontárgy értékét, amely a
kockázatviselés helyén a biztosított vagyoncsoportba tartoznak, de nem tartalmazzák azon vagyontárgyak értékét,
amelyek a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nem biztosítottak vagy nem biztosíthatók.
A biztosítási fedezet nem terjed ki a Magas Kockázati Osztályba (OTSZ szerint) tartozó vagyontárgyakra (épület,
önálló épületrész, speciális építmény, illetve kockázati egység) és a Robbanásveszélyes osztályba (OTSZ szerint)
tartozó vagyontárgyakra. Ezen vagyontárgyakban keletkezett károkra, valamint ezen vagyontárgyak miatt
keletkezett, vagy ezekre egyértelműen visszavezethető károkra a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki.
A Biztosító ezen vagyontárgyak kockázatvállalási feltételeiről egyedileg - külön - dönt.
A Betöréses lopás és rablásbiztosításra vonatkozó védelmi előírásokat a hivatkozott feltételek tartalmazzák.
Kártérítési limitek/sublimitek meghatározott eseményekre:
Betöréses lopás és rablásbiztosítás esetében a szublimit
Üvegtörés biztosítás záradék esetében a szublimit
Vandalizmus által okozott károk záradékára a szublimit
Villámcsapás másodlagos hatása záradék esetében a szublimit
Szabadban elhelyezett vagyontárgyak záradéka esetében a szublimit

eFt/kár
100 000
500
2 000
5 000
5 000

Önrészesedés [Ft/kár - levonásos]:
Minden fedezetbe vont kockázatra (kivéve az alábbiakban felsoroltakat):
Üvegtörés biztosítás esetében:
Díjtétel [‰/év]:
Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:

eFt/év
100 000
500
2 000
5 000
5 000

100 000 Ft
0 Ft
1,00
854 240

Kiegészítő záradék(ok):
A jelen kiegészítő záradékokban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak továbbra is érvényben vannak.
Üresen álló ingatlanok záradék:
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok, kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító
csak akkor nyújt fedezetet üresen álló épületekre (beleértve a tartozékokat és az épületgépészeti eszközöket is) és
az azokban tárolt vagyontárgyakra, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
- Az üresen álló épület állandó őrzés alatt áll, legalább egy fő őrszemélyzettel, amelynek vezeték nélküli
összeköttetését a rendőrséggel vagy szakszolgálattal biztosítani kell.
- Amennyiben az üresen álló épület egy körülkerített telephelyen belül található, a fenti őrzés
megvalósulhat a telephely őrzése által.
- Az épületet legalább heti rendszerességgel belülről is ellenőrizni kell.
- Az épületbe való bejutás lehetőségét vészhelyzet esetén biztosítani kell az őrszemélyzet, az esetleges
kár elhárításában részt vevő személyzet és a hatóságok részére.
- Az épület nyílászáróit zárva kell tartani, a sérült, hibás nyílászárókat cserélni vagy javítani szükséges.
- Ipari épület esetén a technológiai rendszereket teljesen le kell üríteni és áramtalanítani kell.
- Amennyiben az épületben nincs temperáló fűtés, úgy az ivóvíz-rendszert le kell üríteni.
A biztosító a fenti feltételek teljesülése esetén sem téríti meg:
- a hiánykárokat,
- a víz- vagy technológiai vezetékek törése, repedése miatt keletkezett károkat
- azokat a károkat, melyek a nem lezárt vagy sérült nyílászárókon bejutó csapadék okoz.
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• Előgondoskodás záradék
A biztosító a kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a biztosítási
szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) rögzített előgondoskodási összeggel megnövelve veszi figyelembe.
Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból, beszerzésekből
esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje
Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:
- épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre,
helyreállításokra, felújításokra, nem megfelelő felértékelésekre,
- tárgyi eszközök (számítás technikai eszközök; ügyviteli kommunikációs berendezések; egyéb
berendezések felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre,
helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, nem megfelelő
felértékelésekre,
- készletek esetén az új beszerzésekre,
- illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására alkalmazandó.
Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más kockázatviselési
helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át.
Jelen záradék sem mentesíti a szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól.
A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a
biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza.
A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a hivatkozott feltételekben foglaltak az irányadók
•

Üvegtörés biztosítás záradék
A biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható
okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő
biztosításban meghatározottak szerint
Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény az üvegtörés kár
A biztosító a biztosított részére megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított irodahelységeinek, kereskedelmi
egységeinek, ipartelepeinek műhelyeinek vagy más, a biztosítási szerződésben meghatározott telephelyeinek
beépített üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.
A biztosítás nem fedezi az üvegtörés- vagy repedéskárt, ha az a szerződéskötéskor már törött, repedt vagy
toldott üvegekben következett be.
A biztosítási szerződés nem terjed ki
- a felek eltérő megállapodásának hiányában az épületszerkezeti üvegezésekre (pl. üvegtéglára,
üvegpadlóra), copolit üvegre, taposóüvegekre,
- a nem üveg alapú fényáteresztő, polimeres, polikarbonát épületszerkezeti elemekre,
- az üveg dísztárgyakra és a csillárokra, a neoncsövekre, fényforrásokra
- a melegágyak és üvegházak üvegezéseire, az üvegtetőkre,
- ólom-, ón- és rézfoglalatokra, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegekre
A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az
önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza
Vandalizmus által okozott károk záradéka
Jelen záradék alapján a biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban vandalizmus,
illetve a vandál cselekmény által okozott közvetlen fizikai károkat.
A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a biztosítási szerződésben foglaltak az irányadók.
- A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik
személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló
szándékos cselekedete
- Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett az
alábbi események során bekövetkezett károk:
a) háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzenteke, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés,
statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;
b) lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség,
munkahelyi zavargás, szabotázs;
c) bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy
szükségállapotot hirdettek
d) terrorcselekmény;
e) saját alkalmazott követte el.
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A biztosítás nem fedezi a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha azt:
- a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával;
- grafiti (falfirkálás) által okozták
A biztosítás nem terjed ki a grafiti eltávolításának a költségeire.
A szolgáltatás(ok) káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést
a biztosítási szerződés tartalmazza.
Különfeltételek tároláshoz:
- A szerződési feltételek minden itt nem érintett részének változatlanul hagyása mellett a biztosítási
feltételekben foglalt kizárásokon túlmenően a biztosító nem téríti meg a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett azon károkat,
- melyek felázás/beázás miatt keletkeztek, kivéve, ha a kár oka az alap és kiegészítő
biztosítás szerint biztosítási eseménynek minősül.
- a tárolására szolgáló épület műszaki állapotának hibáira, hiányosságaira vezethetők
vissza,
- mely esetekben a tárolására szolgáló épület/építmény a kár időpontjában nem volt
alkalmas arra, hogy ellenáljon az alábbi időjárási jelenségeknek:
eső, havas/ónos eső, hódara, hó, jégeső, homok vagy por, fagyhatás, napsütés
•

Villámcsapás másodlagos hatása záradék
Jelen kiegészítő feltételek alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a villámcsapás másodlagos
hatása miatt keletkezett károk megtérítésére az alábbiak szerint.
A biztosító – a káresemény időpontjában a biztosított tevékenységének megfelelően kialakított és üzemelő
túlfeszültség-védelmi rendszer megléte esetén, ideértve a kisfeszültségű hálózatról (maximum 400 V) üzemeltetett,
mikroelektronikát is tartalmazó eszközök, berendezések készülékvédelmét – megtéríti a villámcsapás miatti
túlfeszültség vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és
berendezésekben keletkezett károkat, illetve, ha ezen okból az előbbiekben felsorolt vagyontárgyakban tűz
keletkezik, és az más vagyontárgyra átterjed, az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyban keletkező
károkat.
Amennyiben a villám becsapódási helye a kár helyszínén nem állapítható meg, a biztosítottnak kell bizonyítania,
hogy a kár csak villámcsapás következtében keletkezhetett.
Jelen kiegészítő feltételek szerinti fedezet kizárólag az üzembe helyezett – működőképes – biztosított műszaki
berendezésekre, felszerelésekre és gépekre – kivéve járművek – vonatkozik.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ezekre a vagyontárgyakra a biztosítási szerződésben meghatározott
limitösszegig áll fenn.
Szabadban elhelyezett vagyontárgyak záradéka
A biztosítási fedezet a szabadban elhelyezett vagyontárgyakra az alábbiak szerint érvényes
a) A biztosítási fedezet a feltételekben foglaltakon túl kiterjed a szabadban elhelyezett vagyontárgyakra,
ha a vagyontárgyakra alkalmazandó tárolási szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a
szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és azokat ennek megfelelően tárolták.
b) A biztosítási fedezet a feltételekben foglaltakon túl nem terjed ki a papírból, műanyagból vagy fából
készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a csapadék-, illetve fagyveszélyérzékeny vagyontárgyakra.
c) A biztosító továbbra sem téríti meg a szabadban tárolt vagyontárgyak esetén az eső, havas/ónos eső,
hódara, hó, jégeső, homok vagy por, fagyhatás, napsütés által okozott károkat;
d) A biztosító továbbra sem téríti meg a szabadban tárolt vagyontárgyakban a 15 m/s sebességet elérő
vagy meghaladó szél nyomó- és szívóhatása, illetve az általa sodort tárgyaknak a biztosított
vagyontárgyakkal történő ütközése miatt keletkező károkat;

ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA (ELBER)
A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- GB227 jelű Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítási feltételei
- A. Gépbiztosítás Különös Feltételei - Alapbiztosítás
- E006. Záradék: Új érték biztosítás kiegészítő feltételei
- E008. Záradék: Dátum felismeréssel kapcsolatos kizárás
- Az üzemszünet biztosítás nem része a fedezetnek
- Kiegészítő záradékok a jelen dokumentumban rögzítettek szerint
Területi hatály:

Fixen telepített (nem mobil) elektronikai eszközök esetében a kockázatviselési hely
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Kockázatviselés helye(k):

1) Vecsés, Almáskerti u. 5. HRSZ 0174/109
2) 1187 Budapest Pesti út 237.

Biztosított vagyontárgyak:
1. kockázatviselési hely:
Röntgenkészülékek
Kombi-Service Kft.):
Röntgenkészülékek
Kombi-Service Kft.):
Összesen:
2. kockázatviselési hely:
Röntgenkészülékek
Kombi-Service Kft.):
Összesen:

KS-RTG-008
KS-RTG-010

KS-RTG-004

Tulajdon

Értékelés
módja

Biztosítási
összeg [eFt]

saját

újérték

9 600

saját

újérték

20 800
30 400

saját

újérték

3 984
3 984

(Tulajdonos:
(Tulajdonos:

(Tulajdonos:

Előgondoskodás záradék
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek
Mindösszesen, mely egyben a díjszámítás alapja:

1 000
1 000
36 384

A gépek új értéken történő biztosítását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha azok kárkori értéke nem haladja
meg az új értékhez képest a 20%-os avultatást. Amennyiben azt meghaladja abban az esetben a kártérítés alapja a
kárkori érték.
Vagyoncsoportok esetén a biztosítási összegek tartalmazzák minden olyan vagyontárgy értékét, amely a
kockázatviselés helyén a biztosított vagyoncsoportba tartoznak, de nem tartalmazzák azon vagyontárgyak értékét,
amelyek a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nem biztosítottak vagy nem biztosíthatók
A Betöréses lopás és rablásbiztosításra vonatkozó védelmi előírásokat a hivatkozott feltételek tartalmazzák.
Kártérítési limitek/sublimitek meghatározott eseményekre:
Vandalizmus által okozott károk záradékára a szublimit:
Villámcsapás másodlagos hatása záradék esetében a szublimit:
Önrészesedés [Ft/kár - levonásos]:

eFt/kár
2 000
5 000

eFt/év
2 000
5 000

Díjtétel [‰/év]:
Éves díj engedmény nélkül [Ft/év]:

10,00
363 840

250 000 Ft

Kiegészítő záradék(ok):
A jelen kiegészítő záradékokban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak továbbra is érvényben vannak.
•

Előgondoskodás záradék
A biztosító a kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a biztosítási
szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) rögzített előgondoskodási összeggel megnövelve veszi figyelembe.
Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból, beszerzésekből
esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje
Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:
- épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre,
helyreállításokra, felújításokra, nem megfelelő felértékelésekre,
- tárgyi eszközök (számítás technikai eszközök; ügyviteli kommunikációs berendezések; egyéb
berendezések felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre,
helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, nem megfelelő
felértékelésekre,
- készletek esetén az új beszerzésekre,
- illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására alkalmazandó.
Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más kockázatviselési
helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át.
Jelen záradék sem mentesíti a szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól.
A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a
biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza.
A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a hivatkozott feltételekben foglaltak az irányadók
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Vandalizmus által okozott károk záradéka
Jelen záradék alapján a biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban vandalizmus,
illetve a vandál cselekmény által okozott közvetlen fizikai károkat.
A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a biztosítási szerződésben foglaltak az irányadók.
- A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik
személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló
szándékos cselekedete
- Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett az
alábbi események során bekövetkezett károk:
a) háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzenteke, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés,
statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;
b) lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség,
munkahelyi zavargás, szabotázs;
c) bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy
szükségállapotot hirdettek
d) terrorcselekmény;
e) saját alkalmazott követte el.
A biztosítás nem fedezi a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha azt:
- a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával;
- grafiti (falfirkálás) által okozták
A biztosítás nem terjed ki a grafiti eltávolításának a költségeire.
A szolgáltatás(ok) káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést
a biztosítási szerződés tartalmazza.
•

Villámcsapás másodlagos hatása záradék
Jelen kiegészítő feltételek alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a villámcsapás másodlagos
hatása miatt keletkezett károk megtérítésére az alábbiak szerint.
A biztosító – a káresemény időpontjában a biztosított tevékenységének megfelelően kialakított és üzemelő
túlfeszültség-védelmi rendszer megléte esetén, ideértve a kisfeszültségű hálózatról (maximum 400 V) üzemeltetett,
mikroelektronikát is tartalmazó eszközök, berendezések készülékvédelmét – megtéríti a villámcsapás miatti
túlfeszültség vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és
berendezésekben keletkezett károkat, illetve, ha ezen okból az előbbiekben felsorolt vagyontárgyakban tűz
keletkezik, és az más vagyontárgyra átterjed, az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyban keletkező
károkat.
Amennyiben a villám becsapódási helye a kár helyszínén nem állapítható meg, a biztosítottnak kell bizonyítania,
hogy a kár csak villámcsapás következtében keletkezhetett.
Jelen kiegészítő feltételek szerinti fedezet kizárólag az üzembe helyezett – működőképes – biztosított műszaki
berendezésekre, felszerelésekre és gépekre – kivéve járművek – vonatkozik.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ezekre a vagyontárgyakra a biztosítási szerződésben meghatározott
limitösszegig áll fenn.

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:
- Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
- Tevékenységi Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB)
- Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei
- Ingatlanbérlői Felelősségi Záradék
- Munkáltatói Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (MFB)
- Nemzetközi szállítmányozói felelősségbiztosítási szabályzat és ügyféltájékoztató
- Szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelősségbiztosításának különös szerződési feltételei
- Kiegészítő záradékok a jelen dokumentumban rögzítettek szerint
Díjalap:

Éves tervezett árbevétel:
Munkavállalói létszám:
Munkabér:

2 570 000 eFt
148 fő
530 000 eFt

2019. évi tervezet

Kombi-Express Kft. esetében
Éves tervezett árbevétel:
Munkavállalói létszám:
Munkabér:

2 450 000 eFt
109 fő
485 000 eFt

2019. évi tervezet

- 7 / 13 oldal -

Kombi-Service Kft. esetében
Éves tervezett árbevétel:
Munkavállalói létszám:
Munkabér:
Területi hatály:

Fedezetbe vont raktár:

120 000 eFt
39 fő
45 000 eFt

2019. évi tervezet

MAGYARORSZÁG, kivéve az alábbi eseteket
Munkáltatói Felelősségbiztosítás esetében: EURÓPA
Szállítmányozói felelősségbiztosítás esetében: VILÁG, kivéve USA/KANADA
1) Vecsés, HRSZ 0174/109
2) Vecsés, Lőrinci u. 1.
3) Vecsés, Airport Business Park "A" és "C" raktár

Megbízó részére végzet alábbi tevékenységek:
Biztosított tevékenység-1: Szállítmányozói felelősségbiztosítás, mely az alábbiakra terjed ki:
a) a szállítmányozó fő tevékenysége – azaz a küldemény továbbításához szükséges
fuvarozási és egyéb szerződések megkötése – során (beleértve azt az esetet is,
amikor a szállítmányozó fuvarozóként felel) a megbízójának okozott károkra;
b) a szállítmányozó alábbiakban felsorolt szokásos melléktevékenységéből eredő
- az eszközbérleti tevékenység, illetve ezen szolgáltatásoknak a megbízók részére
történő biztosítása,
- a szükséges biztosítások megkötése, ha erre megbízást kap,
- a szállítmányozás során szükségessé váló hatósági kezelések elvégeztetése, iratok
beszerzése.
c) A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a biztosított vagy megbízottja
által végzett raktározói/raktárlogisztikai tevékenységgel valamint a fuvarozói
tevékenységgel összefüggésben keletkeztek (beleértve a gyűjtőfuvarozást is),
kivéve, ha a bekövetkező árukár bizonyíthatóan a szállítmányozó hibás
fuvarszervezői magatartására, utasítására visszavezethetően következett be.
d) Vámügyintézői tevékenység
Biztosított tevékenység-2: fuvarozás, raktározás, logisztikai szolgáltatás, handling, csomagot átvizsgálása röntgen
géppel, gépjárműszervíz tevékenység, oktatói centrum üzemeltetés
Önrészesedés [Ft/kár]:

a kár 10%-a de minimum 100 000 Ft [levonásos]
Vámügyintézői tevékenység esetében a kár 10%-a de minimum 1 000 000 Ft [levonásos]

Biztosított kockázatok:

Tevékenységi felelősségbiztosítás
Szolgáltatók Felelősségbiztosítása
Ingatlanbérlői Felelősség
Munkáltatói Felelősségbiztosítás
Szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelősségbiztosítása
Szállítmányozói felelősségbiztosítás
eFt/kár
50 000
50 000
50 000
50 000
10 000
10 000
50 000
5 000
10 000

eFt/év
50 000
50 000
50 000
50 000
10 000
10 000
50 000
5 000
10 000

Díjtétel [‰/év]:
Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:
mely egyben minimum díj is

0,65
1 670 500

Kombinált kártérítési limit az összes kockázatra összevontan:
Szublimit: Tevékenységi felelősségbiztosítás esetén:
Szolgáltatók Felelősségbiztosítása esetén:
Ingatlanbérlői Felelősség esetén:
Munkáltatói Felelősségbiztosítás esetén:
Szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelősségbiztosítása esetén:
Szállítmányozói felelősségbiztosítás esetén:
Vámügyintézői tevékenység záradékra:
Munkagépek használata, fel- lerakodás esetében:
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Kiegészítő záradék(ok):
A jelen kiegészítő záradékokban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak továbbra is érvényben vannak. A kizárások a személyiségi jogsértés miatt bekövetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapján érvényesített sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül, egyaránt
vonatkoznak.
A biztosítási fedezet nem terjed ki semmilyen olyan kárra, vagy káreseményre, mely a légi felelősségbiztosítás
hatálya alá tartozik.
Vámügyintézői tevékenység záradéka
A Szállítmányozói felelősségbiztosítás biztosítási fedezete kiterjesztésre kerül a Vámügynöki és vámközvetítői
(együttesen vámügyintézői) tevékenységre az alábbiak szerint:
- A biztosítási fedezet (minden hivatkozott feltétel érvénybe hagyása mellett) kiterjesztésre kerül a
vámhatóságok által kiszabott azon bírságokra és vámterhekre (maximálisan az áru nettó értékének
100%-ágig), melyeket a szerződő/biztosított vámügyintézői tevékenységével kapcsolatban illetve a
vámfizetésre kötelezett által a vámszabályok megszegése miatt szabtak ki.
- Jelen pont értelmében a hivatkozott feltételek tiszán pénzügyi követelésekből eredő kárigényekre
vontkozó kizárás kizárólag jelen pont szerint a vámhatóság által kiszabott bírságok vonatkozásában
hatályát veszti.
A szolgáltatás(ok) káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést
a biztosítási szerződés tartalmazza
A jelen kiegészítő biztosításban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben rögzítettek az irányadók.
Légi kockázatok kizárása:
A hivatkozott feltételekben és záradékokban található kizárások változatlanul érvényben hagyása mellett a
biztosításai fedezet nem terjed ki a légi közlekedés körébe tartozó károkra, beleértve a légi járművek és repülőterek
tulajdonosai, üzembentartói, használói minőségben felmerült károkat, továbbá azon felelősségi kárigényeket is,
amelyeket légi járművek és repülőterek tulajdonosaival, üzembentartóival, használóival szemben támasztanak,
akkor sem, ha a légi közlekedés körébe tartozó kár valamely megbízott vállalkozó és/vagy saját munkaerő
munkavégzésével összefüggésben közvetlenül vagy közvetve következik be.
Szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezete nem terjed ki a fuvarbörzéken történő megbízásokra.
Bűncselekmény kizárás
A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a Biztosított, vagy a Biztosított érdekkörében eljáró személy
(beleértve, de nem korlátozva a biztosított alkalmazottját vagy bármilyen jogcímen megbízottját is) által elkövetett
bűncselekményből származó kárra.
Alvállalkozói záradék
Jelen záradék alapján a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított közreműködőjének (pl. alvállalkozók és teljesítési
segédek) tevékenységéből eredő azon kárigényekre, melyért a biztosított felelősséggel tartozik, azzal a kikötéssel,
hogy ezeknek az alvállalkozói szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztosítási szerződés díjszámítási
alapja.
BŐVÍTETT Ingatlan bérlői Felelősségi Záradék
Jelen kiterjesztő záradék alapján „Ingatlan bérlői Felelősségi Záradék" kiegészítésre kerül és az abban foglaltakon
túl a fedezet kiterjed azon - előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul - bekövetkező dologi károkra, amelyeket
a biztosított, mint a bérlemény bérlője a bérlemény bérbeadójának okoz és amely kár megtérítéséért a biztosított a
magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a bérleti felelősség fennállása esetén.
A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj).
Egyebekben az Ingatlanbérbeadói Felelősségi Záradékban foglaltak az érvényesek
Munkagépek használata, fel- lerakodás és raktározás záradéka
Jelen kiterjesztő záradék alapján:
- a Tevékenységi felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB) alábbi 3.4. a) és b) pontja
törlésre kerül a biztosított tevékenység esetében
3.4. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a) gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként való használata során
keletkezett károkra;
b) álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károkra;
- a Szolgáltatók felelősségbiztosításának különös szerződési feltételei alábbi 4.3. a), b) és p) pontja
törlésre kerül a biztosított tevékenység esetében
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4.3. A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:
a) gépjármű – a forgalomban való részvétel nélkül – munkagépként való használata során
keletkezett károkra;
b) álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károkra;
p) a biztosítottnak a raktározási tevékenység alapjául szolgáló szerződés alapján birtokában
levő idegen dologban keletkezett károkra;
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki
a) a mezőgazdasági terményekben, erdőkben, növényi kultúrákban, szilárd vagy nem szilárd
burkolatú utakban/járdákban okozott károkra.
b) azokra a károkra, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek por-,
azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, illetve bármilyen levegőszennyezéssel
összefüggésbe hozható.
c) daruzási tevényenységre

Szolgáltatás tárgyában okozott károk záradéka
A biztosító kockázatviselése jelen záradék alapján kiterjed a szolgáltatás tárgyában, illetve az abban a dologban
okozott károkra, amelyre a biztosított tevékenysége irányul. Jelen záradék alapján sem terjed ki azonban a biztosító
kockázatviselése a szolgáltatás tárgyának, illetve annak a dolognak, amelyre a biztosított tevékenysége irányul az
olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már megvoltak, így ha azok már sérültek, hibásak,
elhasználódottak voltak vagy egyéb okból cserére szorultak.
Jelen záradékkal megkötött biztosítási szerződés esetén az érvényben lévő Szolgáltatók Felelősségbiztosításának
Különös Szerződési Feltételeit jelen záradék szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Amennyiben jelen záradék
bármely rendelkezése eltér a Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételeiben foglaltaktól,
akkor jelen záradék rendelkezései az irányadók.
Gépjármű szervízek felelősségbiztosítása záradék (A-B-C-D pont)
Jelen záradékkal kötött biztosítási szerződés esetén az érvényben lévő Szolgáltatók Felelősségbiztosításának
Különös Szerződési Feltételeit jelen záradék szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. Amennyiben jelen záradék
bármely rendelkezése eltér a Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltételeiben foglaltaktól,
jelen záradék rendelkezései az irányadók.
A jelen záradékban nem szabályozottakra a Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési Feltétele
rendelkezései az irányadók.
Jelen záradék szerinti fedezet csak a Szolgáltatók Felelősségbiztosításával együtt köthető meg.
A) A jelen kiegészítő biztosítási feltételek vonatkozásában biztosítási eseménynek minősül
- a gépjárműszerviz telephelyén/telephelyein végzett
- biztosított tevékenység során,
- a biztosított által a szerződéses partnerének
- a szakmai szolgáltatásra irányuló szerződés megszegésével (szerződésszegéssel) okozott kár
bekövetkezése
- amelyért a biztosított a magyar polgári jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben
- és amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve biztosítási nem fedezett kárnak.
A jelen kiegészítő biztosítási feltételek értelmében a biztosító kockázatviselés a szerződésszegés körében
kizárólag a szerződés hibás teljesítésével okozott kárra terjed ki.
Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazása során a biztosítási fedezet kizárólag a biztosított tevékenység
elvégzése céljából átvett gépjármű munkalapon felvett meghibásodott alkatrészének javítása és karbantartása
során a gépjármű másik alkatrészében okozott és értékcsökkenésként beállt kárra terjed ki.
Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazásában gépjármű javítása és karbantartása:
• mechanikai javítás,
• vagyonvédelmi eszközök, rendszerek beszerelése, javítása,
• villamossági javítás,
• elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása,
• klímarendszer javítása, karbantartása, • általános szerviz,
• karosszériajavítás,
• gépjárműülések javítása
• műszaki vizsgáztatás
• gépjármű-alkatrészek javítása, beleértve a gépjármű motorját,
• javításhoz, karbantartáshoz kapcsolódó külső, belső takarítás,
• festés, szórásos lakkozás, fényezés,
• szélvédő, autóablak, -ajtó, -zár javítása,
• a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje, centírozás, kerékbeállítás
• a korrózióvédelem,
• az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, folyamatában).
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A-1) Próbaút záradék
- A biztosító jelen kiegészítő záradék alapján fedezetet nyújt a működőképes gépjárműnek a biztosított
- vagy a biztosított részéről arra jogosult személy - által a gépjármű menettulajdonságainak és
működésének megfigyelése, valamint a javítás, karbantartás eredményességének ellenőrzése
céljából a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyen kívüli vagy az időszakos műszaki vizsga
céljából a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyek közötti, illetve ettől eltérő helyszínre a
legrövidebb útvonalon történő mozgatása (üzemeltetése) során bekövetkező károkra.
- Amennyiben a próbaútra a telephelyen kívül, közúti forgalomban kerül sor, akkor a fedezet
kiterjesztés hatálya csak a biztosított tevékenység végzése céljából átvett gépjármű szervizelése helye
szerinti település közigazgatási határától számított 5 km-es távolságon belül bekövetkezett károkra
- A jelen záradék szempontjából nem kerül alkalmazásra a C) rész l) pontja szerint kizárás
B) Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazásában gépjármű olyan jármű, melyet beépített erőgép hajt, ide
értendő
• személygépkocsi
• mezőgazdasági vontató,
• autóbusz
• a lassú jármű,
• tehergépkocsi
• a segédmotoros kerékpár
• motorkerékpár
• Quad
• motoros tricikli
• mopedautó.
C) Az általános biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően a biztosító helytállási kötelezettsége nem
terjed ki
a)
a nem vagyoni sérelemre,
b)
a szerződésen kívül, harmadik személynek okozott károkra,
c)
a szerződés teljesítése során a másik szerződő fél vagyonában okozott olyan károkra, amely nem a
szerződéses kötelezettségek megszegése miatt következett be,
d)
az üzemeltetés körében okozott károkra (jelen pont alkalmazásában üzemeltetés körében okozott kár
alatt értendő a biztosított tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek üzemeltetése során
szerződésen kívül okozott kár),
e)
vállalkozási szerződésben vállalt javítási, karbantartási tevékenység hibás teljesítése miatt a
kellékszavatosság körébe tartozó igényekre,
f)
javítás előtti megvizsgálási, hibafeltárási kötelezettség megszegése és/vagy téves vagy hiányos
tájékoztatási miatt bekövetkező károkra,
g)
a beszerzési nehézségek miatti többletköltségekre,
h)
az áremelkedésből származó többletköltségekre,
i)
az esztétikai és korszerűségi hibákból származó kártérítési igényekre,
j)
a gépjármű átalakítása során keletkező károkra (jelen pont alkalmazásában gépjármű átalakítása a
gépjármű olyan műszaki megváltoztatása, amelynek eredményeként a gépjármű forgalmi engedélybe
bejegyzett kategóriája megváltozik),
k)
olyan kárra, amelyet a biztosított – vagy olyan személy, akinek magatartásáért ő a felelős – a
gépjárművet jogtalanul használva okoz,
l)
a működőképes gépjárműnek a biztosított - vagy a biztosított részéről arra jogosult személy - által a
biztosítási szerződésben megjelölt telephelyen kívüli mozgatása (üzemeltetése) során bekövetkező
károkra (próbaút),
m)
a biztosított tevékenység végzése céljából átvett működőképes gépjárműnek a biztosított biztosítási
szerződésben megjelölt telephelye és a jogosult által megjelölt tartózkodási hely vagy a jogosult
telephelye/lakóhelye közötti –a biztosított vagy a biztosított részéről arra jogosult személy általi mozgatása (üzemeltetése) során bekövetkezett károkra,
n)
működésképtelen gépjármű szállítása során bekövetkező károkra,
o)
a gépjárművek telephelyen belüli tárolása, mozgatása, őrzése közben bekövetkező károkra, kivéve
azokat az eseteket, amikor a tárolási, mozgatási és őrzési tevékenység a biztosított tevékenység
tényleges elvégzése érdekében történik,
p)
a gépjármű olyan szerkezeti részeinek káraira, amelyek már akkor sérültek vagy hibásak voltak, vagy
egyéb okból cserére szorultak, amikor a gépjárművet a biztosított átvette,
q)
eredetiségvizsgálat során okozott károkra,
r)
helyszíni hibaelhárítás során okozott károkra.
D) Fogalmak
A javítási, karbantartási tevékenységhez kapcsolódóan a biztosított tevékenység végzése céljából
Próbaút:
átvett gépjármű – az üzletmenetben szokásos módon történő - menettulajdonságainak és
működésének megfigyelése, valamint a javítás, karbantartás eredményességének ellenőrzése
céljából végzett üzemeltetés a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyen kívül.
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Valamint a biztosított tevékenység végzése céljából átvett működőképes gépjármű mozgatása
(üzemeltetése) a biztosított telephelyéről más saját telephelyére, illetve ettől eltérő helyszínre
időszakos műszaki vizsga céljából.
Helyszíni hibaelhárítás: a meghibásodott gépjármű működőképes állapotba hozása, a menetkészség
helyreállítása.
Működőképesnek minősül a gépjármű azon állapota, mikor a beépített erőgépe által önállóan biztonságosan
üzemeltethető.
Területi hatályt korlátozó záradék:
- Kelet-Ukrajna (Donetsk, Lugansk régió) és/vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)
igazgatása alá tartozó országok vagy országrészek területén, ezen országok vagy országrészek
területére vagy ezen országok, illetve országrészek területéről irányuló fuvarozás/szállítmányozás
következtében bekövetkező káresetekre a biztosítási fedezet nem terjed ki.
- A biztosítási fedezet nem terjed ki a Krími Autonóm Köztársaság területén okozott és bekövetkezett a
szerződő/biztosított által választott különös/kiegészítő felelősségbiztosítás biztosítási feltételei szerint
biztosítási eseménynek minősülő károkra és/vagy nem vagyoni sérelemre.
- A biztosítási fedezetből kizártak az USA/Kanada joghatósága alatt érvényesített kárigények.
- A biztosítási fedezetből ki van zárva minden olyan kár, mely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi
embargó ellenes tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal bármilyen módon
összefüggésben van, továbbá ezen területeken okozták vagy a kár itt következett be.
- Jelen szerződés nem nyújt fedezetet bármely olyan üzletre, ideértve mindazonáltal nem kizárólag
jelen biztosítási és bármely jelen kötvényből eredő kötelezettség teljesítését, amely az Egyesült
Nemzetek Szervezetének és/illetve az Európai Uniónak és/illetve bármely alkalmazandó
nemzetgazdasági vagy kereskedelmi szankciós törvénybe illetve jogszabályba ütközik.
EGYÉB
Nyomtatvány neve

Nyomtatványszáma:
12736/6
13195/1
13196/1
12413/7
12425/1
12432/1
12729/2
2286/1
12260/1
12428/1

Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (VÁSZF)
GB921 jelű All Risks Vagyonbiztosítás - biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató
GB227 jelű Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítási feltételei
Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
Tevékenységi Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB)
Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei
Nemzetközi szállítmányozói felelősségbiztosítási szabályzat és ügyféltájékoztató
Ingatlanbérlői Felelősségi Záradék
Munkáltatói Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (MFB)
Szakmunkástanulókat foglalkoztatók felelősségbiztosításának különös szerződési feltételei

TARTAMENGEDMÉNY ZÁRADÉK
A szerződő vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a jelen Megállapodás aláírásának dátumától kezdve
számított harmadik teljes (nem tört) biztosítási időszak (év) végéig egyoldalúan nem szünteti meg, ezért a Biztosító
a biztosítási díjból szerződésben meghatározott együttműködési díjengedményt (tartamengedményt) ad.
Amennyiben a Szerződő/Biztosított a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, úgy az addig
elszámolt díjengedményt köteles a Biztosítónak megfizetni
Jelen megállapodás a harmadik teljes biztosítási időszak lejárta után az évfordulótól számítva ismételten életbe lép
a következő három biztosítási időszakra mindaddig, amíg szerződő felek ezzel ellentétes megállapodást nem
kötnek.
A tartamengedmény kezdete:
megegyezik a kockázatviselés kezdetével
A tartamengedmény mértéke:
20%
Díjösszesítő:
ALL RISKS BIZTOSÍTÁS
ELBER
Kombinált Felelősségbiztosítás
Összesen engedmény nélkül

Éves díj (Ft)
854 240
363 840
1 670 500
2 888 580

Tartamengedmény (20%)
Összesen, engedmény után:

-577 716
2 310 864

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

WILLIS Kft

Ha a Szerződő a jelen fedezetigazolás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem kifogásolja a jelen
fedezetigazolásban foglaltakat, különös tekintettel a biztosítási díjra, úgy a szerződésmódosítás a jelen
fedezetigazolásban foglalt tartalommal jön létre és a biztosítási díjat a Biztosító a Szerződő részéről elfogadottnak
tekinti.
Budapest,

2020.03.24
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