Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Feladó:
Tel:
E-mail:

Bróker Royal Kft.

Jaros Attila
36302524536

attila.jaros@groupama.hu

Martfű Város Önkormányzata
részére
Tisztelt Partnerünk!
Az alábbi díjkalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül Társaságunk által tett ajánlatnak, annak tartalmát kockázatelbírálásunk során módosíthatjuk.
GB 519 ÁLTALÁSNOS VÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS DÍJKALKULÁCIÓ
JAGB5191705290126
ÁLTALÁNOS ADATOK
Szerződő adatai

Ügyfélszám:

Szerződő és biztosított megegyezik?

Természetes személy?
nem
NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY
Martfű Város Önkormányzata
Cégnév:
Vállalkozás típusa:
15410106-2-16
Adószám:
5435 Martfű, Szent István tér 1
Székhely:
5435 Martfű, Szent István tér 1
Levelezési cím:
KSH-jelzőszám:
Mobilszám (e-kommunikáció esetén kötelező):
Telefonszám:
Email cím (e-kommunikáció esetén kötelező):
Cégjegyzékszám (ha van cégjegyzékszáma a vállalkozásnak):
Országos nyilvántartásbeli azonosító (ha van a vállalkozásnak):
Egyéb nyilvántartási szám (ha cégjegyzékszámmal és
országos nyilvántartásbeli számmal sem rendelkezik a vállalkozás):
Kockázatviselés kezdete:

KÉRJÜK MEGADNI
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a
biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0,00 órája.
Amennyiben az ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként korábbi időpont
került feltüntetésre, mint az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését
követő nap, úgy a kockázatviselés kezdő időpontjának a biztosítási ajánlat
biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0,00 óráját kell tekinteni.
Biztosítás tartama:
határozatlan
Biztosítási időszak:
1 év
Biztosítási évforduló:
minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap
Díjfizetés gyakorisága és módja:negyedévente, átutalással
Kockázatviselés helye:
mellékelt telephelyi részletező - az adatközlő szerint
Biztosított tevékenység:
önkormányzat
Területi hatály:
- vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye
- felelősségbiztosítások esetében Magyarország
Díjkalkulációnk a következő biztosításokra vonatkozik:
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- GB519 jelű Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás (ÁVV) – Tűz és kiegészítő
kockázatok biztosításának feltételei:
- Tűzbiztosítás Különös Feltételei
- Elektromos áram okozta tűz biztosításának kiegészítő feltételei
- Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Vezetékes vízkár biztosításának kiegészítő feltételei
- Technológiai csővezetékek biztosításának kiegészítő feltételei
- Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk biztosításnak kiegészítő feltételei
- Vihar miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Felhőszakadás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
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igen

nem kívánom megadni
nem kívánom megadni
nem kívánom megadni
nem kívánom megadni

- Jégverés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Hónyomás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Árvíz miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Földrengés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása
miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Járművek ütközése miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Füst és hő miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Idegen tárgyak rádőlése miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei
- Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítô feltételei
(védelmi előírások: VÉD záradék)
- V. 101. számú záradék: tartalék biztosítási összeg
- V. 104. számú záradék: többletköltségek biztosítása
- V. 110. számú záradék: talajszint alatti helyiségekben történő tárolás
kockázatmódosítása
- GB227 jelű Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Biztosítási Feltételei
- Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
- Tevékenységi Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB)
- Munkáltatói Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (MFB)
- Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei
- Ingatlanbérlői Felelősségi Záradék
- Ingatlanbérbeadói Felelősségi Záradék
- Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Köztisztségviselőinek felelősségbiztosítása
feltételei érvényesek.
VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
TŰZBIZTOSÍTÁS
Biztosított vagyontárgyak:
Saját tulajdon:
Építmények (épületek, műtárgyak, épületgépészeti berendezések)

Értékelés módja
időérték

Bizt.ö. (E Ft)
5 796 380

Szamítástechnikai berendezések

új érték

34 510

Készletek

új érték

20 312

Egyéb berendezés

új érték

232 619

Leírt tárgyi eszközök

új érték

181 693

Szobrók(szabdban)

új érték

32 857

Könyv hanganyag

új érték

21 600

Napelemek
Szoftverek
Hordozható elektronikus eszközök
Pénzkészlet
Saját tulajdon összesen:

új érték
új érték
új érték
névérték

93 068
1 054
2 008
1 650
6 417 751

Idegen tulajdon:
Értékelés módja
Építmények (épületek, műtárgyak)
Gépek, berendezések
Javításra, feldolgozásra, bérmunkára átvett vagyontárgyak

Képzőművészeti alkotások
Egyéb vagyontárgyak
Idegen tulajdon összesen:
Saját és idegen tulajdon összesen:

Bizt.ö. (E Ft)
0
17 650
0
0
0
17 650
6 435 401

Tartalék biztosítási összeg
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek
Mindösszesen:
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.

100 000
20 000
6 555 401

Kártérítési limit, káreseményenként (E Ft):

7 500 000
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Biztosított kockázatok:
Telephelyenként kártérítési limit/kár
Alap: Tűz, robbanás, villámcsapás, személyzet által irányított légi jármű, azok
részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása (FLEXA)
Kiegészítő biztosítások:
Elektromos áram okozta tűz miatti károk
Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk
Vezetékes vízkár miatti károk
Technológiai csővezeték törése miatti károk
Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk
Vihar miatti károk
napelemek és napkollektorok esetében
10.000,-EFt/kár/év
Felhőszakadás miatti károk
közutak esetében
5.000,-EFt/kár/év
Jégverés miatti károk
Hónyomás miatti károk
Szikla-. kő és földomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása miatti károk
Járművek ütközése miatti károk
Füst és hő miatti károk
Idegen tárgyak rádőlése miatti károk
* Árvíz miatti károk
* Földrengés miatti károk
Záradékok:
V 104 záradék Többletköltségek biztosítása
V 110 záradék Talajszínt alatti helyiségben történő tárolás kockázatmódosítása
Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
20 000
A *-gal megjelölt kockázatok önrészesedése (Ft/kár)
a telephely biztosítási összegének 0,5%-a, de minimum 250,000Ft

Éves díj (Ft):

Egyedi záradékok:
1.

Egyedi megállapodás az alulbiztosítottságra:
A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemények kapcsán eltekint az
alulbiztosítottság vizsgálatától 5,000,-E Ft/kár/év összegig.
A károsodott vagyontárgyak térítése avultatás alkalmazása nélkül részkároknál javítási helyreállítási értéken, totálkár
esetén pedig utánpótlási, újrabeszerzési értéken történik. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa a
károsodott vagyontárgyak biztosítási összege, de maximum a Szerződésben meghatározott kártérítési limit, azokban az
esetekben ahol az, meghatározásra került.

2.
ÉPSZER záradék
A jelen záradék alapján a biztosítás kiterjed a biztosított telephelyeken végzett, 15 napot meg nem haladó, valamint
építési engedélyt nem igénylő építés-szerelési, karbantartási, javítási, felújítási munkálatokkal okozati összefüggésben
a biztosított vagyontárgyakban keletkezett dologi károk fedezetére, beleértve azon vagyontárgyakat is, amelyen az
említett tevékenységet végzik.
A jelen záradék alapján sem nyújt fedezetet a biztosítás a:
- tetőszerkezet megbontásával, alapozás meggyengítésével vagy épület tartószerkezeti elemeinek eltávolításával
összefüggésben keletkezett károkra,
- a munkálatok végzése során használt – akár kézi erővel, akár elektromos árammal vagy üzemanyaggal működtetett –
kéziszerszámok káraira,
- lopás, eltűnés miatti károkra,
- üvegtörés-károkra,
- az adott munkálathoz megfelelő szakképesítéssel nem rendelkező személy által okozott károkra, ide értve azt az
esetet is, ha a munkát a biztosított által megbízott kivitelező végzi,
- sem szerződésen kívüli, sem szerződésen belüli dologi vagy személysérüléses károkozás miatti kártérítési igényekre,
illetve sérelemdíjra.
A jelen záradékra vonatkozó:
- kártérítési limitösszeg: 25 000 000,- Ft/kár és 25 000 000,- Ft/év
- önrészesedés: az alapbiztosítás szerint
3.

* Vandalizmus
Vandalizmusnak minősül a biztosított vagyontárgyakban okozott szándékos károkozás, rongálás, amennyiben azokat
nem saját alkalmazott követte el. Ha az elkövető személy nem azonosítható, akkor azt kell feltételezni, hogy
a károkozást nem alkalmazott követte el. Kiterjed a fedezet a biztosított építmények külső felületein elhelyezett
szerelvények, tartozékok és díszítőelemek eltulajdonítására, ellopására is. Nem minősül vandalizmus biztosítási
eseménynek semmiféle esztétikai károsodás (pl. graffiti, elszíneződés, koszolódás, karcolódás).
Kártérítési limit:
Önrészesedés:

2.000,-E Ft/kár és 2.000,-E Ft/év
10%, de minimum 30,-E Ft/kár-levonásos

Graffiti esetében
Kártérítési limit:
Önrészesedés:

100,-E Ft/kár és 200,-E Ft/év
10%, de minimum 30,-E Ft/kár-levonásos
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2 425 498

4.
Csőtörés következtében elfolyt víz térítése záradék:
A szerződő által biztosított csővezetékek, csőhálózatok csőtörése és technológiai csővezetékek törése vonatkozásában, Társaságunk
káronként maximum 6 méter vezetékhosszú csővezeték költségeit téríti meg, azonban az útfelbontás és helyreállítás költségeit nem.
Egyéb vonatkozásban a vonatkozó feltételekben meghatározottak a mérvadóak.
Csőtörés következtében elfolyt víz térítése
Az útfelbontásból és annak helyreállításból eredő és azzal összefüggésben bekövetkező mindennemű károk jelen szerződés hatálya
alatt kizárásra kerülnek.
Csőtörés következtében elfolyt víz térítése záradék:
A Biztosító megtéríti a Vezetékes vízkár miatti károk biztosítási esemény következtében elfolyt víz értékét az alábbi feltételekel
Kártérítési limit: 100.000,-Ft/kár/év
Önrészsesedés: 20.000,-Ft/kár-levonásos

ÜVEGBIZTOSÍTÁS
Biztosított vagyontárgyak:
Szerkezetileg beépített üvegezés
Biztosított kockázatok:
Üvegtörés
Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Limit:

1 000 000 Ft/év

Éves díj (Ft.):
a kár 10%-a, de min 10,000,-Ft

120 000

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS
Vonatkozó védelmi előírás:
VÉD záradék
Biztosított vagyontárgyak:
Saját tulajdon:
Szamítástechnikai berendezések
Készletek
Egyéb berendezés
Leírt tárgyi eszközök
Könyv hanganyag
Szoftverek
Hordozható elektronikus eszközök
Pénzkészlet
Saját tulajdon összesen:

Ért. Mód.
új érték
új érték
új érték
új érték
új érték
új érték
új érték
névérték

Bizt.össz.
34 510
20 312
232 619
181 693
21 600
1 054
2 008
1 650
495 446

Készpénztárolási előírás: MABISZ által minősített értéktárolóban, a minősítés alapján meghatározott értékhatárig,
de maximum 5,000 E Ft-ig
Idegen tulajdon:
Ért.mód
Bizt.ö. (E Ft)
Gépek, berendezések, felszerelések
17 650
Javításra, feldolgozásra, bérmunkára átvett vagyontárgyak
Képzőművészeti alkotások
0
Egyéb vagyontárgyak
Idegen tulajdon összesen:
17 650
Saját és idegen tulajdon összesen:

513 096

Biztosított kockázatok:
Betöréses lopás, rablás, vandalizmus

Betöréses lopás és rablás kártérítési limit:

Limit
telephelyenként a biztosított vagyoncsoport biztosítási
összegének megfelelő hányadrész %-a/ káresemény,
de maximum a káresemény időpontjában a VÉD záradék
szerint megvalósuló védelemi szint szerinti érték.
10.000,-EFt/kár és 20.000,-EFt/év

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
20 000

Éves díj (Ft):
215 500
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ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA

1.
2.
3.

Biztosított vagyontárgyak és kockázatok az alábbi feltételek szerint:
A. Gépbiztosítás
Biztosított vagyontárgyak:
Számítástechnikai berendezések
Szoftverek
Hordozható elektronikus eszközök

Ért.mód
új érték
új érték
új érték

BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:

Kártérítési limit, káreseményenként (E Ft):

általánosan
E007 záradék esetében

Bizt.ö. (E Ft)
34 510
1 054
2 008
37 572
5 000
500,-EFt/kár és 2.000,-EFt/év

Záradékok:
- E001. Záradék: Tűz kockázatok kizárásának kiegészítő feltételei
- E002. Záradék: Vezetékes vízkár kockázat kizárásának kiegészítő feltételei
- E003. Záradék: Vízelöntés kockázat kizárásának kiegészítő feltételei
- E004. Záradék: Betöréses lopás és rablás kockázat kizárásának kiegészítő feltételei
- E007. Záradék: Hordozható elektromos berendezések és számítógépek üzemhelyen kívül - csak a "Mobil, digitális mérő berendezésekre"

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
- általánosan:
- E007 záradék esetében:

Éves díj (Ft):
- a kár 10%-a, de min. 20,000,-Ft
- a kár 25%-a, de min. 20,000,-Ft

131 502

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
Díjalap: éves tervezett árbevétel (eFt):
éves bérköltség (eFt):

1 392 339
222 386

Alkalmazotti létszám (fő):
Közfoglalkoztatottak száma(fő):

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosított kockázatok:
1. Tevékenységi felelősségbiztosítás
2. Munkáltatói felelősségbiztosítás
3. Ingatlanbérlői felelősségbiztosítás
4. Ingatlanbérbeadói felelőssségbiztosítás
5. Szolgáltatók Felelősségbiztosítása
6. Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
Önkormányzat felelőssége
A Tevékenységi felelősségbiztosítás az önkormányzat ingatlantulajdonosi és - üzemeltetői minőségében okozott
személysérüléses, szerződésen kívül okozott tárgyrongálási kárait fedezi.
Az önkormányzat speciális tevékenységeivel ( pl.: közműüzemeltetés, hulladékkezelés, közterületi felelősség, stb. )
kapcsolatos károk nem biztosítottak.
Záradék az sorfák okozta károkra:
A Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén belül, közterületen álló fák
kidőlése és azok ágainak letörése miatt bekövetkezett olyan dologi és személysérüléses károkra, melyekért az
önkormányzat felelősséggel tartozik.
Záradék az úthibák okozta károkra:
A Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén belül, az általa üzemeltetett
úthálózat kátyúkárai miatt bekövetkező idegen harmadik személy gépjárművében okozott felelősségi káraira,
melyért az önkormányzat felelősséggel tartozik.
eFt/kár
eFt/év
Kártérítési limit összege úthibák okozta károkra:
400
1 000
Kártérítési limit összege sorfák okozta károkra:
400
1 000
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96
102

Záradék az Ingatlanbérbeadói felelősségbiztosításhoz:
Az ingatlanbérbeadói felelősségbiztosítás feltételének 4.(14)-es pontja szerinti fűtési és vízmelegítési rendszerrel
összefüggő károk kizárását jelen záradékkal feloldjuk és biztosítási fedezetet nyújtunk az épületen belűli fűtési,
vízmelegítési rendszerek, valamint víz és csatorna vezeték rendszerek törése repedése miatti felelősségi károkra is a
megadott szublimit métékéig. A biztosítási feltétel egyéb tekintetben változatlanul érvényben marad.
Záradék az Ingatlanbérlői felelősségbiztosításhoz:
Az ingatlanbérlői felelősségbiztosítás feltételének 4.n) pontja szerinti fűtési és vízmelegítési rendszerrel
összefüggő károk kizárását jelen záradékkal feloldjuk és biztosítási fedezetet nyújtunk az épületen belűli fűtési,
vízmelegítési rendszerek, valamint víz és csatorna vezeték rendszerek törése repedése miatti felelősségi károkra is a
megadott szublimit métékéig. A biztosítási feltétel egyéb tekintetben változatlanul érvényben marad.
Záradék szolgáltatói felelősségbiztosításhoz:
Jelen kiegészítő feltétel alapján a a szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjed az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló alvállalkozók, közmunkások által okozott károkra is, a fenti kártérítési szublimit erejéig.
Záradék a munkáltatói felelősségbiztosításhoz:
Jelen kiegészítő feltétel alapján a Biztosító megtéríti azokat a személysérüléses és dologi károkat amelyért
a biztosított mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység gyakorlója felelősséggel tartozik.
A biztosítási fedezet kiterjed a kollégiumi elhelyezés, iskolán kívüli rendezvények során a tanulókat ért károkra.
Nem fedezi a biztosítás a tanulók(gyermekek) egymásnak okozott személysérüléses, valamint dologi kárait.
A fedezet kiterjed a munkavállalók, kölcsönzött munkaerő, közmunkások által okozott károk megtérítésére is.
Rendezvényszervezői Felelősségbiztositási Záradék
1. A biztosító által nyújtott fedezet kiterjed a területi és idő hatályon belül, a biztosított által megszervezett rendezvényen
résztvevő(a rendezvények elhatárolt területén belül tartózkodó) látogatókat ért olyan személyi sérüléses és dologi
károkra is, melyekért a biztosított illetve a biztosított rendezvényen a rendezők meghívottja felelősséggel tartozik.
E záradék alkalmazásának feltétele az, hogy a rendezvény területét a Biztosított (a rendezvény szervezője)
az idevonatkozó előírásoknak megfelelően építette ki.
2. Jelen biztosítás nem nyújt fedezetet a biztosított által bérelt vagy használatba kapott létesítményekben, eszközökben,
berendezésekben okozott dologi és szennyezési károkra.
3. A biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő
egy éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.
A biztosító által nyújtott fedezet a szerződési feltételekben felsoroltakon túl nem terjed ki:
- Tisztán pénzügyi veszteségekre
- Szennyezési károkra (beleértve a kémiai és /vagy biológiai szennyeződést is.)
- Terrorizmusból eredő károkra
- Megőrzésre, felügyeletre és/vagy kezelésre átvett tárgyak javak káraira, a
- parkolóhelyek használatával összefüggő károkra.
- Vendéglátásból eredő károkra (catering)
- Keresztfelelősségi károkra (cross liability)
- Rendezvények bármely okból történő elmaradásának többletköltségeire.
- A rendezvény minőségével, szervezettségével, a meghirdetett célok teljesülésével összefüggő károkra
- Tűzijátékok, lovasrendezvények, lövészet vagy más lőfegyverrel kapcsolatos rendezvény lebonyolítására illetve
a biztosított rendezvény keretein belül bemutatásra kerülő tűzijátékkal , lovasbemutatóval, lövészettel vagy más
lőfegyverrel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatos károkra
- gépjárművek, vízi vagy légi járművek által okozott károkra
Egyéb tekintetben a vonatkozó feltételek (VF ÁFSZ, TVFB) maradnak érvényben.
E Ft/kár

E Ft/év

20 000

50 000

Munkáltatói felelősségbiztosítás

15 000

20 000

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

2 000

2 000

Kártérítési limit:

1.-6.-kockázatokra együttesen

Sublimit:

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):
- a kár 10%-a, de min. 20,000,-Ft

Éves díj (Ft):
253 406
mely egyben minimum díj is
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Éves díjak mind összesen (Ft):

3 145 906

Díjkalkulációnk nem kötelezettség vállalás, az a kézhezvételtől számított 30 napig érvényes, melynek
elfogadása nem eredményezi automatikusan a szerződés létrejöttét.
A biztosított vagyontárgyak telephelyenkénti és vagyoncsoportonkénti részletezését, a telephelyenkénti és
vagyoncsoportonkénti biztosítási összegeket a "Telephelyi részletező"-k tartalmazzák!
Engedmények:
üzletpolitikai engedmény

15%

Összesen:
Díjösszesítő:

15%
Éves díj (Ft)
2 425 498
120 000
215 500
131 502
253 406
3 145 906

Tűz- és elemi károk biztosítása
Üvegtörés
Betöréses lopás,rablás és küldöttrablás biztosítás
ELBER
Kombinált Felelősségbiztosítás
ÖSSZESEN:

Budapest, 2017.05.29

Groupama Biztosító Zrt.
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Eng.csökk.éves díj (Ft)
2 061 674
102 000
183 175
111 777
215 395
2 674 020

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT VÁLLALKOZÓI VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ
A fenti díjkalkulációban szereplő egyedi adatok alapján ajánlatot teszek biztosítási szerződés megkötésére
a Groupama Biztosító Zrt-nek (továbbiakban biztosító) az ajánlaton megjelölt biztosítás feltételei alapján,
a biztosító díjszabásának megfelelően.
Az ajánlat száma:

JAGB5191705290126

Szerződő neve:

Martfű Város Önkormányzata

Biztosított neve:

Martfű Város Önkormányzata

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok az ajánlattétel időpontjában fennálló valós állapotnak felelnek meg.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség megsértésének minősülhet.
Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat
kamatmentesen kezeli. A biztosító a kockázatelbírálásra nyitva álló határidőn – 15 napon – belül dönt az ajánlat
elfogadásáról. Az ezen idő alatt befizetett biztosítási díj nem eredményezi automatikusan a biztosítás kockázatviselésének kezdetét. Tudomásul veszem, hogy a biztosítónak jogában áll jelen biztosítási ajánlatomat indoklás nélkül
elutasítani. A biztosítási ajánlat visszautasítása esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat (vagy díjrészletet)
8 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.
Tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha a kockázatelbírálási idő alatt a
biztosítási esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díj és szolgáltatási összeg átutalása során felmerülő saját bankköltséget
az utaló fél viseli, azt a jogosult félre át nem hárítja.
Tudomásul veszem, hogy a díjszámításkor keletkező 100 Ft-ot meg nem haladó díjhiány, illetve díjtöbblet
érvényesítésétől a felek kölcsönösen eltekintenek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződő és biztosított személye azonos, úgy a biztosítási ajánlat
megtételéhez szükséges nyomtatványokon szerződői minőségben tett aláírások egyben
a biztosított hozzájárulásának és aláírásának is minősülnek.
1. CSAK TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTAL IGÉNYELHETŐ regisztráció az Ügyfél Zóna szolgáltatásainak
igénybevételéhez
Kérem, hogy rögzített adataim alapján a Groupama Biztosító regisztrációt hajtson végre, és ezáltal
hozzáférést biztosítson számomra az ügyfélazonosításhoz kötött, ingyenesen igénybevehető Ügyfél
Zóna elektronikus szolgáltatásaihoz, melynek alapján lehetőségem nyílik biztosítási szerződéseimhez kapcsolódó
elektronikus ügyintézésre a GroupamaDirekt.hu weboldalon, a Groupama ÜgyfélZóna mobilalkalmazással illetve a
biztosító TeleCenter telefonos ügyfélszolgálatán keresztül.
Az Ügyfél Zóna elérhető elektronikus szolgáltatásainak listáját a mindenkori hatályos „Regisztrációs
Tájékoztató” tartalmazza, mely elérhető a GroupamaDirekt.hu weboldalon. A Groupama Biztosító Zrt. a
„Regisztrációs tájékoztató” változtatásának jogát fenntartja.
Hozzájárulok, hogy a fenti adatokat a biztosító a nyilvántartási rendszerében kezelt adatokkal egyeztesse, és az
adatok egyezősége esetén a regisztrációt végrehajtsa. Hozzájárulok, hogy amennyiben az általam megadott adatok
nem egyeznek meg a biztosító nyilvántartása szerinti adatokkal, a biztosító a nyilvántartásában kezelt adatokat
jelen adatlapnak megfelelően módosítsa, és a regisztrációt végrehajtsa.
Hozzájárulok, hogy a biztosító a regisztráció elfogadásáról vagy elutasításáról a fent megadott e-mail címre
értesítést küldjön.
Hozzájárulok, hogy a regisztráció elfogadása esetén a biztosító az Ügyfél Zóna elektronikus szolgáltatásainak
eléréséhez szükséges ügyfélazonosítót a fent megadott e-mail címre elküldje, valamint a bejelentkezéshez szükséges
PIN kódról a fent megadott mobiltelefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben (sms-ben) értesítsen.
Tudomásul veszem, hogy a regisztrációt követően a fenti adataimban bekövetkezett változást köteles vagyok
a biztosítónak bejelenteni. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Tudomásul veszem, hogy
az Ügyfél Zóna elektronikus szolgáltatásainak eléréséhez szükséges ügyfélazonosítót és PIN kódot mindenkivel
szemben köteles vagyok titkosan kezelni és megőrizni, továbbá biztosítani, hogy arról illetéktelen személyek tudomást
ne szerezzenek. Az ügyfélazonosító és PIN kód jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a
szerződő köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat- vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli,
annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult. Tudomásul veszem továbbá, hogy
az elektronikus postafiók jelszavának, kódjának biztonságáért is a szerződő felel. A jelszó, illetve kód jogosulatlan
személyek általi felhasználásából eredő károkért a szerződő maga köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adatvagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és
igényérvényesítésre nem jogosult.
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A szerződő saját felelősségi körébe tartozik, hogy az elektronikus postaládáját rendszeresen ellenőrizze, illetve
biztosítani köteles, hogy kellő tárhely álljon rendelkezésére az elektronikus dokumentumok fogadása céljából, valamint
gondoskodni arról, hogy az elektronikus postafiók szolgáltatója a biztosító küldeményeit ne tekintse spam (kéretlen)
üzenetnek.
Elfogadom, hogy az elektronikus levelezés során a biztosító zárt levelezési rendszeréből
nyílt levelezési rendszerbe kerülhetnek a szerződés adatai.
Szerződő:
hozzájárulok
nem járulok hozzá
2. Nyilatkozat adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatban
a.
Alulírott kijelentem, hogy „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos
panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók”-at (a továbbiakban: Tudnivalók)
megismertem. A Tudnivalók ismeretében tudomásul veszem és a Tudnivalókban foglaltak szerint
hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a részére önkéntesen megadott adataimat a Tudnivalókban, illetve a
szerződésben meghatározottak szerint kezelje.
b.
Alulírott a Tudnivalókban foglaltak ismeretében kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító vagy vele
szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám
küldeményt juttasson el részemre.

c.

Szerződő:

hozzájárulok

nem járulok hozzá

Biztosított:

hozzájárulok

nem járulok hozzá

Alulírott jelen nyilatkozat előző pontja szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén
a megkeresést az alábbi módon nem kívánom igénybe venni:
Szerződő:

Biztosított:

d.

telefonon

elektronikus levelezés útján

közvetlen levélben

SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán

telefonon

elektronikus levelezés útján

közvetlen levélben

SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítótársaságok bejelentési
kötelezettségét írja elő a nagykockázatú szerződésekkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank felé.
A bejelentéshez szükséges adatokra vonatkozóan (Bit. 4.§ 79. pont) alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen
nyilatkozat aláírásának időpontjában:
a. A mérlegfőösszeg túllépi a 6,2 millió eurót
b. A nettó árbevétel túllépi a 12,8 millió eurót
c. A pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszám eléri vagy meghaladja a 250 főt:

igen
igen
igen

nem
nem
nem

Kérjük szíves visszajelzését, hogy a létrejövő biztosítási szerződés esetén a kötvények,
számlák és egyéb dokumentumok kinek a részére kerüljenek megküldésre.
Szerződő képviselője:
Ügyfél levelezési címe:

Ügyfél

Biztosításközvetítő

_________________________________________________________

Biztosításközvetítő levelezési címe: _________________________________________________________

Az ajánlat aláírásának dátuma: ______________

szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása

biztosított/törvényes képviselő(k) aláírása

Az ajánlatot átvettem.

Kelt: _________________________________
biztosításközvetítő aláírása

- 9 / 10 oldal -

Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról
Alulírott szerződő aláírásommal elismerem, hogy a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest,
Erzsébet királyné útja 1/C) részére történő ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam a biztosító főbb adatairól, a
biztosító titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint
az ajánlat tárgyát képező termékek jellemzőiről.
A biztosítási ajánlatom megtétele előtt az alábbi nyomtatványokat átvettem, és ezt az aláírásommal igazolom
Nyomtatvány
Tájékoztató a Groupama Biztosító Zrt. nevében eljáró függő biztosításközvetítő adatairól
Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél Zóna Elektronikus Szolgáltatások Igénybevételére
Adatkezelési Tájékoztató
Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (VÁSZF)
GB519 jelű Általános vagyonbiztosítás különös feltételei
GB227 jelű Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Biztosítási Feltételei
Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei
Szolgáltatók felelősségbiztosítása különös szerződési feltételei
Munkáltatói felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei
Ingatlanbérbeadói Felelősségi Záradék
Ingatlanbérlői Felelősségi Záradék
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Köztisztségviselőinek felelősségbiztosítása

Átvettem

A biztosítási ajánlatom megtételét követően az ajánlati dokumentáció ügyfélpéldányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerint átvett dokumentumok a felek közti megállapodás minden
feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik,
és nem képezik a biztosítási szerződés részét.
Tudomásul veszem, hogy a szóbeli közlések vagy kikötések nem érvényesek.

Kelt: ___________, _____.____________.___

________________________________________________________
szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása

Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Társaság székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
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