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Biztosítási díjtájékoztató
érvényes a kiadástól számított 30 napig

Szerződő / Biztosított
Biztosító
A Biztosított tevékenysége

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
címe:
5435 Martfű, Szent István tér 1.
adószáma:
15733012-2-16
Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest | Könyves Kálmán krt. 48-52.
8411'08 Általános közigazgatás
államigazgatási jogkörben végzett tevékenység, oktatás, gyermekellátás

Biztosítási tartam
Kockázatviselés kezdete

határozatlan

Biztosítási időszak

1 év

Biztosítási évforduló

a kockázatviselés kezdő napját követő hónap első napja

Díjfizetés ütemezése

negyedévente

Díjfizetés módja

számla alapján banki átutalás

Díjfizetés esedékessége

biztosítási időszakonként előre, a számlán megjelölt esedékességi dátum
szerint

Szerződési feltételek

az Allianz Hungária Zrt. jelen díjtájékoztatóban feltüntetett feltételei

2017.07.01.
a fenti dátumot követő ajánlattétel esetében legkorábban az ajánlat
biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0,00 óra

Biztosítási díjösszesítő
Módozat

Díj /év

Vagyonbiztosítások

2 994 660 Ft

Felelősségbiztosítások

417 702 Ft

Összesen:

3 412 362 Ft

Választható díjengedmények
Díjengedmény

Engedmény
mértéke

Tartamengedmény - Vállalt tartam: 3 év

Kérjük megjelölni:

13 %

Biztosítási díj a legkedvezőbb díjakkal kalkulálva
Valamennyi választható díjengedménnyel csökkentett díj:

1/13

2 968 755 Ft

Bróker Royal Bizt. Alkusz Kft.
Tóth Róbert részére

Ügyintéző: Mécs Bernadett
Tel.sz.:
06/1-463-85-10
Mobil:
06-30/906-40-25
E-mail:
bernadett.mecs@allianz.hu
Iktatószám: 423108/2017
Kelt:
2017. május 29.

biztositas@brokerroyal.hu

All Risks Vagyonbiztosítás
Kockázatviselés helye, biztosított vagyontárgyak/vagyoncsoportok, értékelési mód, biztosítási összegek:
Értékkövetés módja: rendszeres (éves) és eseti adatközlés
Kockázatviselési helyek (telephelyek):
A biztosított telephelyek címét, a vagyoncsoportok telephelyi megbontását az Alkusz 2017.05.22-én kelt adatközlése
tartalmazza.
Kockázatviselési helyek (telephelyek) összesített adatai
(eltérő megjelölés hiányában saját tulajdon)

Értékelési mód

Biztosítási
összeg
(díjalap – ezer Ft)

épület, építmény

műszaki avult

5 796 380

számítógépek, számítástechnikai berendezések

műszaki avult

34 510

egyéb gép, berendezés - járművek nélkül

műszaki avult

232 619

0 értéken nyilvántartott vagy abban nem szereplő eszközök,
berendezések

műszaki avult

181 693

feltétel szerint*

20 312

műszaki avult

21 850

készletek
alkalmazottak vagyontárgyai - idegen tulajdon
egyéb képzőművészeti alkotások, kültéri szobrok
készpénz értéktárolóban
könyvek, hanganyagok
napelemek, napkollektorok, szélkerekek

feltétel szerint*

32 857

névérték*

1 850

bruttó nyilvántartási
érték *

21 600

műszaki avult

93 068

bruttó
nyilvántartási érték
műszaki avult

szoftver
hordozható elektronikus eszközök
biztosított költségtérítések

1 054
2 008
35 000

előgondoskodás
az összes telephelyre összevontan maximum

180 000

összesen

6 654 801
*a biztosítási időszak alatt előforduló legmagasabb érték (csúcsérték)

Díj

Díjalap
(ezer Ft)

Díjtétel
‰

6 654 801

0,45

Díj
(Ft/év)
2 994 660

Kártérítési limitek
általános

biztosítási összeg

vandalizmus esetén

2 000 eFt/bizt.e. és 2 000 eFt/év

Belső limit telephelyen kívüli vandalizmus esetén

2 000 eFt/bizt.e. és 2 000 eFt/év
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villámcsapás okozta túlfeszültség esetén

10 000 eFt/bizt.e. és 10 000 eFt/év

Belső limit” Villámcsapás okozta túlfeszültség - egyedi kiterjesztés”-re
üvegtörés esetén

1 000 eFt/bizt e és 2 000 eFt/év
1 000 eFt/bizt.e. és 1 000 eFt/év

füst, korom és hő hatása által okozott károk esetén

20 000 eFt/bizt.e. és 20 000 eFt/év

kisebb javítások és felújítások esetén

25 000 eFt/bizt.e. és 25 000 eFt/év

irodai elektronikus eszközök, berendezések kiegészítő biztosítása esetén
Betöréses lopás és rablás esetén

5 000 eFt/bizt.e. és 10 000 eFt/év
10 000 eFt/bizt.e. és 20 000eFt/év

Küldöttrablás esetében

1 000 eFt/bizt.e. és 1 000 eFt/év

Elektronikus eszközök külső törés kára esetén

10 000 eFt/bizt.e. és 20 000eFt/év

Hordozható elektronikus eszközök telephelyen kívüli összkockázatú kiterjesztett
biztosítására
Adathordozók adatok károsodása esetén
Vízvezetéktörés - elfolyó víz fedezete esetében
Napkollektor/napelemek kárai esetében

1 500 eFt/bizt.e. és 1 500 eFt/év
1 000 eFt/bizt.e. és 1 000 eFt/év
500 eFt/bizt.e. és 500 eFt/év
5 000 eFt/bizt.e. és 5 000 eFt/év

Önrészesedés (levonásos) biztosítási eseményenként
általános esetben

20 000 Ft

vandalizmus esetén

10% minimum 25 000 Ft
1 000 Ft
10% minimum 10 000 Ft

üvegtörés esetén
különleges üvegek esetén

Alkalmazandó biztosítási feltételek, záradékok
All Risks vagyonbiztosítás
Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítás (AHE-43500/1)
All Risks vagyonbiztosítási feltételek (AHE-11905/7)
Ügyfél-tájékoztató az All Risks vagyonbiztosításhoz (AHE-11906/6)
A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat (AHE-11899/4P)
Vállalati biztosítások Általános –és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészítő rendelkezések (AHE43502/1)
Kiegészítő feltételek és záradékok
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési
feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
Üvegtörés kár kiegészítő biztosítás (AHE-11868/4P)
(G19) Küldöttrablás kiegészítő biztosítás (AHE-11901/3P)
(I24) Jégverés és hónyomás kiegészítő biztosítás (AHE-11987/P)
(I23) Betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás (AHE-11986/1P)
(IBV) Irodai elektronikus eszközök, berendezések vagyonbiztosítása kiegészítő biztosítás (AHE-11927/P)
(J21) Vandalizmus által okozott kár kiegészítő biztosítása (AHE-11786/3P)
(J23) Füst, korom és hő hatása által okozott kár kiegészítő biztosítása (AHE-11797/2P)
(I13) Kisebb javítások és felújítások kiegészítő biztosítás (AHE-11787/2P)
(VIL) Villámcsapás okozta túlfeszültség – kiegészítő biztosítás (AHE-11782/5)
(IEK) Elektronikus eszközök külső törés kára - Kiegészítő biztosítás (AHE-12240/P)
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(IHE) Hordozható elektronikus eszközök telephelyen kívüli összkockázatú kiterjesztett biztosítása - Kiegészítő
biztosítás (AHE-12242/P)
A záradék területi hatálya: Európa
(IAK) Adathordozók adatok károsodása - Kiegészítő biztosítás (AHE-12245/P)
(I16) Átviteli és elosztó rendszerek kizárása (AHE-11791/2P)
(J25) Előgondoskodás (AHE-11785/3P)
Vagyonvédelmi feltételek:
A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban (AHE-11899/4P) leírtak szerint.
Épület - építmény vagyoncsoport
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak
változatlan érvényben hagyása mellett
az „épület / építmény” vagyoncsoport biztosítási összege az alábbi – a telephely telekhatárán belül lévő –
vagyontárgyak értékét is tartalmazza:
-utak, járdák, parkolók, parkolás céljára szolgáló építményrész, kerítés;
-az épületen elhelyezett díszítés, dekoráció, (kültéri és beltéri egyaránt);
-földalatti vezetékek, csőhálózatok, öntözőrendszerek és a hozzájuk tartozó mérőkészülékek;
-villámhárító berendezések, antennák;
-külső világítás, reklámtáblák,
-a biztosított építmények üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges közműhálózatok,
-beépített felvonók;
-emlékművek, köztéri szobrok, szökőkutak, játszóterek, parkok, térvilágítás, kandelláberek,
hulladékgyújtő edények, turisztikai táblák, térfigyelő rendszer, szadstrand építményei
Villámcsapás okozta túlfeszültség - egyedi kiterjesztés
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak
változatlan érvényben hagyása mellett,
A biztosító kockázatviselése kiterjed arra az esetre is, ha a többlépcsős túlfeszültség védelmi rendszer
kiépítettsége nem valósul meg.
Ebben az esetben a szerződésben összegszerűen feltüntetett önrészesedés kerül alkalmazásra.
Jelen záradék biztosítási időszakonként maximum 2 db biztosítási eseményre vonatkozik.
Egyedi záradék Üvegtörés kár kiegészítő biztosításra vonatkozóan:
Üvegtörés kár kiegészítő biztosítás feltételének AHE-11868/4P –4 pontja, miszerint a biztosító helytállási
kötelezettsége nem terjed ki épületszerkezeti üvegezésekre (pl. üvegtéglára, üvegpadlóra), copolit üvegre,
hatályát veszti.
Vandalizmus által okozott kár kiegészítő biztosítás – egyedi kiterjesztés
A fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyak külső felületein elhelyezett szerelvények, tartozékok,
díszítőelemek, világítótestek, kaputelefonok egyéb épületfelügyeleti tartozékok, valamint az építményekre
szerelt antennák, adóbiztosítók eltulajdonítására, ellopására is.
Arányos kártérítés feloldása
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak
változatlan érvényben hagyása mellett
alulbiztosított és/vagy bruttó nyilvántartási értéken biztosított és/vagy műszaki (technikai) avult
értéken biztosított vagyontárgyak/vagyoncsoportok kárai esetén a Biztosított erre irányuló kérésére a
biztosító eltekint az arányos kártérítéstől valamint az avultatástól.
Azon biztosítási eseményekre, amelyre a jelen kiegészítő feltétel alkalmazásra kerül a következő
összevont kártérítési limit vonatkozik:
10 000 eFt/bizt.esemény /év
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Vízvezetéktörés - elfolyó víz fedezete
Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szabályzatának, egyéb
feltételeinek, kizárásainak és záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett megtéríti a biztosító a
biztosított épületben, vagy a telephely telekhatárán belül bekövetkezett vezetéktörés biztosítási esemény
miatt elfolyt víz értékét.
Nem téríti meg a Biztosító:
 az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat
 a biztosítottnak a káreseménnyel egyidejűleg elhasznált átlagos vízfogyasztásának az értékét, azaz azt a
költséget, amely biztosítási esemény bekövetkezésének hiányában, az átlagos vízhasználati adatok alapján
indokoltan a biztosítottat terhelte volna.
Egyedi záradék a Napkollektor/napelemek vagyontárgyakhoz
- a vihar biztosítási fedezet feltétele a napelemek rögzítő rendszerének gyártói előírások szerinti, adott
szélerősségre méretezéssel történő szakszerű kivitelezése
- a jégverés biztosítási fedezetének feltétele napelemek jégverés elleni méretezéséről kiállított gyártói
tanúsítvány rendelkezésre állása
- a túlfeszültség biztosítás fedezetének feltétele, hogy az eszközök túlfeszültség-védelme a telephely
védelmi rendszerébe integráltan kiépítésre került
- a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a napelemekben vihar hatására a rögzítő-,
tartószerkezetek hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati
összefüggésben keletkezett.
Vagyonvédelmi feltételek:
A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban (AHE-11899/4P) leírtak szerint.
Ha a káresemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén nem álltak fenn a vagyonvédelmi
szabályzatban foglalt, a károsodott vagyoncsoportra, illetve a létesítményre vonatkozó biztosítási
összeghez rendelt védelmi osztálynak megfelelő védelmi előírások, akkor a biztosító a káresemény
bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén ténylegesen meglévő védelmi osztálynak megfelelő, a
szabályzatban meghatározott legmagasabb összegig teljesít szolgáltatást.
Amennyiben csak és kizárólag a minimális mechanikai védelem feltételei teljesültek akkor a kártérítési
felső határ: 2 000 eFt/bizt.e. és 2 000 eFt/év
Alkalmazottak vagyontárgyai
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak
változatlan érvényben hagyása mellett
a biztosító kockázatviselése külön díj felszámítása nélkül kiterjed a biztosított alkalmazottainak –
oktatási intézmények esetén tanárok és diákok -személyes ingóságaira (ruházat és egyéb használati
tárgy).
Nem minősülnek e záradék keretében biztosított vagyontárgynak az alábbiak:
Készpénz, ékszer, értékpapír, kézműipari és képzőművészeti alkotás, szellemi alkotás,
gépjármű, nemes szőrme.

Kombinált limitű felelősségbiztosítás
Területi hatály:

Magyarország

Biztosított tevékenység:

közigazgatás
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Kártérítési limitek:
Általános felelősségbiztosítás esetén

50 000 eFt/bizt.e. és 100 000 eFt/év

bérlői és bérbeadói záradékokra ra szublimit

10 000 eFt/bizt.e. és 20 000 eFt/év

(I58) A fedezet kiterjesztése az úthibák és (J59) A
fedezet kiterjesztése növényi kultúrák által okozott
károkra összevont szublimit
Munkáltatói felelősségbiztosítás esetén

15 000 eFt/bizt.e. és 20 000 eFt/év

Hivatali felelősségbiztosítás esetén

10 000 eFt/bizt.e. és 15 000 eFt/év

Rendezvényszervezői felelősség biztosítás esetén

20 000 eFt/bizt.e. és 30 000 eFt/év

1 000 eFt/bizt.e. és 5 000 eFt/év

Kombinált kártérítési limit az összes kockázatra:

50 000 eFt/bizt.e. és 100 000 eFt/év

Költségvetési bevétele:

1 392 339 e Ft

Munkavállalói létszám:

96 fő állandó dolgozó
102 fő közfoglalkoztatott
163 283 e Ft - állandó dolgozó
59 103 e Ft - közfoglalkoztatott

Éves bruttó bérköltség:
Önrészesedés (levonásos) biztosítási eseményenként:

Díj

Előzetes díjalap
(ezer Ft)
1 392 339

10% de minimum 10 000 Ft

Díjtétel
‰
0,30

Minimális díj
Ft/év
417 702

Előzetes díj*
Ft/év
417 702

*A végleges díjat a biztosító a biztosítási időszak végén a díjszámítási alap végleges összege alapján állapítja meg. A
biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosítási díj technikailag megosztásra kerül az egyes módozatok között.

Általános – Bérlői- Bérbeadói - felelősségbiztosítás
Alkalmazandó biztosítási feltételek, záradékok
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/1)
Általános felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételei (AHE-10225/4P)
Ügyfél-tájékoztató (AHE-10221/5P)
Vállalati biztosítások Általános –és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészítő rendelkezések (AHE43502/1)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(G81) Az általános felelősségbiztosítás kiterjesztése a bérlői felelősségre (AHE-10222/4P)
Bérlői felelősségbiztosítás esetén kockázatviselési hely: Kérjük megadni!
(G82) Az általános felelősségbiztosítás kiterjesztése a bérbeadói felelősségre-(AHE-10223/4P)
Bérbeadói felelősségbiztosítás esetén kockázatviselési hely: Kérjük megadni!
(I58) A fedezet kiterjesztése az úthibák okozta károkra (AHE-10357/2P)
(J59) A fedezet kiterjesztése növényi kultúrák által okozott károkra (AHE-10211/P)
(IAM) A fedezet kiterjesztése anyagmozgatási tevékenységre (AHE-14064)
További kiegészítő feltételek, záradékok
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A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételekben és záradékokban felsorolt kizárások,
mentesülések az alábbiakkal egészülnek ki:
Fedezet kiterjesztése nevelési, oktatási, gyermek ellátási tevékenységre
Jelen külön feltételek alapján a Felelősségbiztosítások Általános biztosítás feltételeit (AHE-43501/1)
és Az általános felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételeit (AHE-10225/4P) ebben a
Függelékben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni:
1) A jelen külön feltételek keretében foglaltak szerint a biztosító megtéríti mindazokat a személyi
sérüléses és dologi károkat, amelyért a Biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési
tevékenység folytatója az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 59. § (3) bekezdése,
valamint a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 56. § (4) bekezdése alapján kártérítési
felelősséggel tartozik.
2) Jelen záradék alkalmazása esetén a Felelősségbiztosítások Általános szerződési feltételének
7.2.9. pontja hatályát veszti.
3) Jelen záradékban nem érintett kérdésekben a felelősségbiztosítások általános biztosítási
feltételei és a szerződő/biztosított által választott felelősségbiztosítási fedezet különös biztosítási
feltételei az irányadók
Fedezet kiterjesztése közcélú foglalkoztatottakra, valamint közmunkára kötelezettekre:
Jelen kiegészítő záradék értelmében az Általános felelősségbiztosítás kiterjed a Szerződő által
foglalkoztatott közcélú foglalkoztatottakra és a közmunkára kötelezettekre.

Munkáltatói felelősségbiztosítás
Alkalmazandó biztosítási feltételek, záradékok
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/1)
Munkáltatói felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételek (AHE-10218/5P)
Ügyfél-tájékoztató (AHE-10219/6P)
Vállalati biztosítások Általános –és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészítő rendelkezések (AHE43502/1)
Kiegészítő feltételek és záradékok
(I62) A fedezet kiterjesztése munkaerő kölcsönzésre (AHE-10361/2P)
Fedezet kiterjesztése közcélú foglalkoztatottakra, valamint közmunkára kötelezettekre:
Jelen kiegészítő záradék értelmében az Munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a Szerződő által
foglalkoztatott közcélú foglalkoztatottakra és a közmunkára kötelezettekre, ha a munkáltatói jogok
és kötelezettségek a szerződőt illetik meg, illetőleg terhelik.

Hivatali szakmai felelősségbiztosítás
Alkalmazandó biztosítási feltételek, záradékok
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/1)
Allianz Szakmavédelem - Szakmai felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek (AHE-10100/P)
Allianz Szakmavédelem szakmai felelősségbiztosítás - Termékismertető (AHE-10101/P)
Hivatali felelősségbiztosítás kiegészítő biztosítási feltétel (AHE-10214/3P)
Vállalati biztosítások Általános –és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészítő rendelkezések (AHE43502/1)
Biztosított tevékenység: közigazgatási hatósági ügyben a közhatalom gyakorlása során kifejtett szervezőintézkedő tevékenység
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Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
Alkalmazandó biztosítási feltételek, záradékok
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/1)
Allianz Szakmavédelem - Különös biztosítási feltételek (AHE-10100/P)
Allianz Szakmavédelem - Ügyfél-tájékoztató/Termékismertető (AHE-10101/P)
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek (AHE-10287/3P)
Vállalati biztosítások Általános –és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészítő rendelkezések (AHE43502/1)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
Fedezet kiterjesztése önkormányzati rendezvényekre (AHE-10423/1P)
Egyedi feltételek:
Kiegészítő biztosítási feltételek (AHE-10287/3P) feltételei az alábbiak szerint módosulnak:
Fogalom meghatározások a, pontjában lévő „üzletszerűen (gazdasági haszonszerzés céljával)” rész
törlésre kerül
1.1. pontban a „megbízójának” okozott károk a jelen fedezet esetében törlésre kerül
2.1. pont alapján a fedezet kizárólag a saját rendezvény szervezésére terjed ki!
2.4. pont jelen fedezet esetében törlésre kerül
Speciális előírások:
1)
Időjárási katasztrófa esetére kiürítési terv;
2) Tömegrendezvényeknél előírt megfelelő létszámú biztonsági szolgálat;
3) Mentőszolgálat jelenléte a rendezvény teljes ideje alatt.
A speciális előírások nem teljesülése esetén az alábbi kockázatokból adódó káresemények- és azok
következményei kizárásra kerülnek:
a) időjárás,
b) verekedés, rongálás,
c) elsősegély-nyújtás elmulasztása.
Speciális záradék:
A veszélyes tevékenységből fakadó károk és következményei vagy az ezekkel összefüggésben
fellépő károkra a fedezet nem terjed ki.
Biztosított rendezvények:
Rendezvények tartama:
Résztvevők száma:

önkormányzati, intézményi rendezvények
maximum 1 nap
maximum 1 000 fő/nap

Kiegészítő feltételek minden vagyonbiztosítási elemre:
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 biztosíthatóak.
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”

Kiegészítő feltételek minden biztosítási elemre:
A limitekre és díjakra feltüntetett „ /év ” kifejezés alatt egy biztosítási időszak (év) értendő.
A limitekre és önrészesedésekre feltüntetett „ /bizt.e.” kifejezés alatt egy biztosítási esemény értendő.
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1.

számú záradék: Biztosítási díjengedmények – Tartamengedmény (AHE-43503)

Fontos információk
A jelen díjtájékoztatóban foglaltakat 30 napig tartjuk érvényben azzal a feltétellel, hogy az annak alapjául szolgáló írásbeli
adatközlésében megjelölt kockázati adatok egyike sem változik meg. Díjtájékoztatónk szerződéskötési kötelezettséget
egyik félre sem ró.
Díjtájékoztatónk elfogadása esetén kérjük, hogy ezen időtartamon belül az „Elfogadó és ajánlattételi nyilatkozatot” a többi
nyilatkozattal és az ajánlattal együtt részünkre válaszként megküldeni szíveskedjék. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a jelen
díjtájékoztató kiadásától számított 60 napon belül a díjtájékoztatóban feltüntetett biztosítási szerződési feltételeket,
záradékokat és ügyfél-tájékoztatót a csatolt linken keresztül is elérhetik és letölthetik.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érvényesség lejártáig az adatközlésben megjelölt adataiban változás történik,
úgy fenntartjuk a jogot a díjtájékoztató feltételeinek módosítására.
Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy helyszíni kockázatfelmérési szemlét végezhetünk, amelyről külön felhívásban
küldünk értesítést. A helyszíni szemle megállapításai alapján a biztosítási szerződésben rögzített együttműködési
kötelezettség körében kármegelőzési intézkedéseket írhatunk elő a biztosított részére, amelyek megvalósulását
jogosultak vagyunk ellenőrizni. Az így megfogalmazott kármegelőzési intézkedések a biztosítási szerződés részét
képezik.
A jelen díjtájékoztatóban kidolgozott biztosítási fedezetek kizárólag együttesen érvényesek. Amennyiben
együttesen nem, csak részben kíván ajánlatot tenni, úgy módosítási igényét kérjük, küldje el a fenti kapcsolattartó
részére.
Díjtájékoztatónk 3 évre visszamenőleges kármentesség esetén érvényes, amennyiben biztosítási esemény történt kérjük,
küldje meg Társaságunk részére. A megküldött Adatok a díjtájékoztatóban eltérést eredményezhetnek.
Jelen dokumentum üzleti titkot tartalmaz és az Allianz Hungária Zrt. kifejezett hozzájárulásával adható át harmadik
személy részére. A felek az üzleti titok vonatkozásában képviselőiket (így különösen a megbízott biztosításközvetítőt) nem
tekintik harmadik személynek. A nyomtatott szövegtől eltérő, kézírással felvezetett további adatok/módosítások nem
érvényesek.

Mellékletek
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Elfogadó és ajánlattételi nyilatkozat
Tájékoztatás
Tájékoztató személyes adatok átadásáról
Tájékoztatás a nemzetközi és európai uniós szankciós listákról
Tájékoztató a biztosítási szerződésben alkalmazott lényeges eltérésekről a vonatkozó jogszabályokban
előírtaktól

Kiadás kelte: Budapest, 2017. május 29.
Tisztelettel:
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1. Ajánlattételi és elfogadó nyilatkozat
Alulírott, ajánlatot teszek az Allianz Hungária Zrt. által 2017. május 29. napján kiadott, 423108/2017 iktatószám alatt
nyilvántartott díjtájékoztató szerinti biztosítási szerződés megkötésére és egyben kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő
adatok a valóságnak megfelelnek, azokban a jelen díjtájékoztató aláírásáig változás nem történt.
Alulírott kijelentem továbbá, hogy az Allianz Hungária Zrt. jelen díjtájékoztatóban megnevezett valamennyi
dokumentumát – biztosítási szerződési feltételeket és záradékokat, ügyfél-tájékoztatókat és valamennyi mellékletét
- az ajánlat megtétele előtt átvettem, a biztosítási szerződés megkötése előtt azokat megismertem,
áttanulmányoztam, és az azokban foglaltakat elfogadom.
Alulírott, kijelentem továbbá, hogy a szerződés megkötése előtt átvettem a Biztosító AHE-43502/1 számú nyomtatványát,
amelyben tájékoztatást kaptam a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, a fizetőképességről és pénzügyi
helyzetről szóló jelentés megtekinthetőségéről, a biztosítási titokra vonatkozó szabályokról, az adatkezelés és
adattovábbítás, valamint a panaszkezelés szabályairól.
Kelt: ________________, _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap.
___________________________________
Közreműködő biztosításközvetítő aláírása

___________________________________
Szerződő /Biztosított cégszerű aláírása

2. Tájékoztató
-

a személyes adatok átadásáról;
a nemzetközi és európai uniós szankciós listákról;
a biztosítási szerződésekben alkalmazott lényeges eltérésekről a vonatkozó jogszabályokban előírtaktól.

2.1. Tájékoztató személyes adatok átadásáról
Az Allianz Csoport illetőleg az FHB Csoport alábbi tagjai:
A. Allianz Hungaria Zrt.
B. Szövetség Nyugdíjpénztár
C. Allianz Hungaria Egészségpénztár
D. Allianz Csoport egyéb tagjai (1)
E. FHB Jelzálogbank Nyrt.
F. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
G. FHB Csoport egyéb tagja (2)
valamennyien mint jogosultak (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a
következő pontok szerint megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat teszem:
Hozzájárulás adattovábbításhoz
- Felhatalmazom a Jogosultakat, hogy a rám vonatkozó, bank,- értékpapír-,biztosítási-, pénztár titoknak, üzleti titoknak,
valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt: Adatok) minősülő információkat és/vagy adatokat (az egészségi
állapotra vonatkozó adatok kivételével) adatkezelés – ideértve az adatkezelések összekapcsolását is – és nyilvántartás
céljára, az Allianz Csoport, valamint az FHB Csoport tagjai részére, továbbá Jogosultak szolgáltatásainak nyújtásához
szükséges és igénybe vett, az Allianz Csoport, illetőleg az FHB Csoport tagjaival szerződéses viszonyban levő és titoktartási
kötelezettség alatt álló ügynökei, illetve egyéb megbízottjai, képviselői részére továbbítsák, és felmentem Jogosultakat,
hogy a titoktartási kötelezettségüket ebben a körben fenntartsák.
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- Adatok köre: személynév, születési hely es idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím, a Jogosultak
bármelyikével fennálló szerződés(ek) szolgáltatójának neve, a szerződés típusa és megkötésének időpontja, szerződéses
összeg, fizetési kötelezettség gyakorisága, mérteke és teljesítésének módja.
- Automatizált egyedi döntés: Felhatalmazom a Jogosultakat az adataimmal való automatizált adatfeldolgozással történő
értékelésre, és az automatizált egyedi döntés útján történő ajánlatok elkészítésére.
- Adatkezelési cél: Felhatalmazom a Jogosultakat arra, hogy egymás részére az adatokat átadják abból a célból, hogy a
többi Jogosult azokat nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a hatékony ügyfél kiszolgálási, kockázatkezelési,
statisztikai, elemzési, piackutatási, közvetlen üzletszerzési és marketing célokra, valamint szerződésem kezelése,
karbantartása, elszámolás, új/további szerződés értékesítése céljából, a szerződéses vagy szerződésen kívüli
kötelezettségek és jogosultságok igazolására. Hozzájárulásom kiterjed időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail),
telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközön keresztül történő értesítésre az Allianz
Csoport, valamint az FHB Csoport termékeiről.
Nyilatkozom, hogy tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így arról,
hogy a Jogosultak címére – illetve hivatalos honlapjukon szereplő elektronikus levél (e-mail) címére – küldött, a
nyilatkozattevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tevő bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen
visszavonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosultak minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott,
kezelt és továbbított adatot írásban közölnek velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A jogosultak személyes
adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig, illetőleg a vonatkozó
jogszabályokban foglalt határidőig tartják nyilván és kezelik.
A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosultak a tudomásukra jutott rám vonatkozó
valamennyi adatot bizalmasan, titokkent kezelik a jelen Nyilatkozatban felsorolt, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján,
azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetővé.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom az információs önrendelkezés jogáról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a fenti ágazati jogszabályok szerinti
felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre, - átadásra vonatkozó előzetes
tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében írom alá a jelen nyilatkozatot.
(1) Ebbe a körbe tartozik az Allianz Alapkezelő Zrt., valamint a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban
megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport tag lista, a jogosultaknak a szerződésközvetítésben nem közreműködő
más ügynökei (üzletkötői).
(2) Ebbe a körbe tartozik az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Lízing Zrt.

Kelt: ________________, _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap.
___________________________________
Szerződő /Biztosított cégszerű aláírása

2.2. Tájékoztatás a nemzetközi és európai uniós szankciós listákról
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződő/biztosított bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosa felkerül a szankciós
listára, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles bejelenti a biztosítónak.
Amennyiben a szerződő/biztosított bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosa felkerül a szankciós listára, a biztosítási
szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
Kijelentem, hogy nincs a szerződő/biztosított vállalkozásnak olyan közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, aki bármely
nemzetközi/európai uniós szankciós listán szerepel.
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Kelt: ________________, _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap.
___________________________________
Szerződő /Biztosított cégszerű aláírása

2.3. Lényeges eltérés a vonatkozó jogszabályokban előírtaktól
Az általános biztosítási feltételek alapján kötött szerződések vállalkozásokkal kötött kárbiztosítási szerződések, ezért az
általános rendelkezések a felek szerződési szabadságának érvényesülésének lehetőséget teremtve kerültek kidolgozásra,
amelyek az alábbiakban térnek el lényegesen a jogszabályban előírtaktól:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződések esetén egyaránt:
- Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a
biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokás.
- Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy
nem válaszol.
-

-

-

A biztosított biztosítási szerződésből eredő igénye, eltérően a kötelemi igények öt (5) éves általános elévülési
szabályától, egy (1) év alatt évül el.
- Ha jogszabály az 1 éves elévülési időhöz képest rövidebb elévülési határidőt állapít meg, akkor a biztosítási
szerződésből eredő igények érvényesítésére a jogszabály által meghatározott elévülési időn belül van lehetőség.
- Ha jogszabály a biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére jogvesztő határidőt állapít meg, és ez egy
évnél rövidebb, akkor a biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére nem az elévülési határidőkre
irányadó rendelkezés, hanem a jogvesztő határidőt megállapító jogszabály rendelkezései az irányadók.
A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a biztosító 90 napos respirót biztosít, mely határidő alatt a
kockázatviselése fennáll, és a határidő leteltét követően a biztosítási szerződés felszólítás nélkül is megszűnik. A
biztosító a respiróra eső teljes díjat önkéntes teljesítés hiányában jogosult behajtani.
Egy évnél rövidebb tartamú biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosítás teljes időtartamára járó díj illeti meg a
biztosítót.
A határozott időre kötött biztosítási szerződés esetén a biztosítási időszak a biztosítási szerződés teljes tartama.

Vagyonbiztosítási szerződések esetén:
- Az elévülést kizárólag a bírósági igényérvényesítés szakítja meg.
- Érdekmúlásnak minősül vagyonbiztosításokban a tulajdonjog átszállásának az esete is, ha a biztosított vagyontárgy
más jogcím alapján már korábban az új tulajdonos birtokában volt.
- Többszörös biztosítás esetén a biztosítási fedezetből kizárt az ugyanazon biztosított vagyontárgyra azonos kockázatra
kötött szerződés szerinti vagyonbiztosítási esemény.
- A biztosító a szerződésben megjelölt költségek megtérítését vállalja az erre vonatkozó biztosítási összeg terhére.
- A biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot első kockázatra szóló biztosítás esetén, vagy ha a kár becsült összege
nem haladja meg:
- a telephelyi biztosítási összeg 10 százalékát, és
- az 1 millió forintot.
Felelősségbiztosítási szerződések esetén:
- Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és biztosító szolgáltatása kimeríti a kártérítési limitet, akkor a biztosítási
időszakra járó teljes díj a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik. Ez esetben az
esedékessé váló díjat - az esetleges díjhátralékkal együtt - a biztosító jogosult a szolgáltatásába beszámítani.
- A biztosító a kárt/sérelemdíjat csak részben téríti meg/fizeti meg, ha a kárigényben/sérelemdíj iránti igényben
biztosítási fedezetből kizárt károk/nem vagyoni sérelem is szerepelnek. Ha a biztosítással fedezett és a fedezetből kizárt
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-

-

károk/nem vagyoni sérelem mértéke nem állapítható meg, akkor a biztosítási szolgáltatás mértékénél a kizárt kárt/nem
vagyoni sérelmet 50 %-os súllyal kell figyelembe venni.
A biztosítónak a biztosítási időszak egészére vonatkozó teljesítési kötelezettsége – a biztosítási események számától
függetlenül – nem haladhatja meg a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási összeget, így mind a
kamat, mind az eljárási költségek, mind a biztosított jogi képviseleti költségek is ezen belül értendők.
A biztosítási összeg felhasználása körében a kártérítési limit vonatkozásában biztosítási szolgáltatási sorrendiség
valósult meg.
A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben. A biztosított köteles
a biztosító megtérítési igényének érvényesítését elősegíteni, az ehhez szükséges információk, adatok, dokumentumok
rendelkezésre bocsátásával.

Kijelentem, az Allianz Hungária Zrt. tájékoztatását a biztosítási jogviszonyra vonatkozó jogszabályoktól való lényeges
eltérésekről megismertem és elfogadom.
Kijelentem továbbá, hogy az Allianz Hungária Zrt. tájékoztatását a biztosítási szerződésekben alkalmazott egy (1)
éves elévülési időről és az ehhez kapcsolódó további szabályokról megismertem és külön is elfogadom.
Kelt: ________________, _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap.

___________________________________
Szerződő /Biztosított cégszerű aláírása

Kötvényesítéshez szükséges adatközlő
Szerződésszám:
Gondozószám:
Kötvény küldés címzettje:
Díjszámla küldés címzettje:
Fedezetigazolási igény:

igen  nem 

sürgős 

Fedezetigazolás címzettje: (email/ postacím megadása)
Kézi kötvény igény:
Kézi kötvény címzettje: (email/ postacím megadása)

igen  nem 

sürgős 

igen  nem 

sürgős 

Zálogjog bejegyzési igény:
(Feltétele a vonatkozó nyilatkozat kitöltése)
Zálogjog bejegyzési visszaigazolás címzettje:
(email/postacím)
Az ügy kapcsolattartója az alkusznál:
Elérhetőség (mobil, e-mail):

Kelt:……………………………..

……………………………….…….…………………………
aláírás
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