Vállalati VagyonbiztosításiZrt.
Igazgatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: 62/566-174
Ügyintéző: Maróti László
Tisztelt Cím!
Kérjük, hogy az ajánlat kitöltése előtt olvassa el az ügyféltájékoztatót és a szerződési feltételeket.
A szerződő kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet. Fogyasztónak minősül a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szerződő/Biztosított:
Név:
Székhely:

Ajánlatszám:

233606-00

Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű, Szent István tér 1.

Adószám:

15733012

Előzmény kötvényszám:
Biztosítási időszak:
Egy később megadandó időponttól határozatlan időtartamra, 30 napos felmondási határidővel minden
évforduló lejárta előtt (ld. "Szerződő/Biztosított hozzájáruló nyilatkozata)
Biztosítási évforduló:
Később megadandó

Szerződés kezdete:
Módosítás kezdete:

Díjfizetés:
Negyedéves
Kockázatviselési helyek:
Díjkalkuláció kelte:
Az ajánlattételi dokumentációban részletezett kockázatviselési helyek
2017. június 7.
Díjkalkuláció érvényessége:
30 nap
Biztosított tevékenység:
önkormányzat üzemeltetése, objektum üzemeltetés
(köznevelés, szociális-népjóléti, városüzemeltetés, közigazgatás, sport vagyongazdálkodás köre)

I. Vagyonbiztosítás
Biztosított kockázatok:
All risks vagyonbiztosítás
Biztosítási feltételek:
A Generali Biztosító Zrt. vonatkozó biztosítási feltételei :
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések (2017.02.24.)
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) 2016.06.25.
All Risks típusú egyedi vagyonbiztosítási szerződések feltételei (ARSZF) 2014.03.15.
Általános Rendelkezések (ALRE) 2014.03.15.
A Külön Feltételek gyüjteményéből az alábbiak kerülnek alkalmazásra:
ES 0031, ES 0060, ES 0067, ES 0077, ES 1021, ES 1022, ES 1140, ES 1175, ES 2260, ES 2261, ES
4051, ES 4518 sz. Külön Feltételek
Az Önkormányzati hivatalok, sportcsarnok és Városi Könyvtár, egyészségügyi-, oktatási-, kollégiumi
intézmények épületeinek és berendezéseinek vonatkozásában a kártérítésünk felső határa az adott
telephelyre megadott biztosítási összeg. A fentiekre vonatkozóan 50 000 000,-Ft-ig a biztosítottság
vizsgálatától eltekintünk.
- A biztosítási esemény beköveztekor a fedezet kiterjed a dolgozók saját tulajdonú személyes vagyontárgyaira.
Kártérítési limit: 50 000,-Ft/fő és évente legfeljebb 1 000 000,-Ft.
Önrészesedés: 5.000,-Ft/kár.
Nem biztosítottak: gépjárművek és az abban keletkezett károk, készpénz, értékpapír, nemesfémek,
drágakövek, igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyak.
- Betöréses-lopásra rablásra az alábbi mechanikai védelemmel ellátott épületeknél - 1 db biztonsági zár, rács
és védőfólia nélküli bejárati ajtók-üvegajtók, rács és védőfólia nélküli 2 m alatti ablakok esetén –
a szublimit : 2 000 000,-Ft/kár és 2 000 000,-Ft/évente összesen
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Zrt.
Betöréses-lopásra vonatkozó kárlimitek
A Biztosító kártérítést legfeljebb a megvalósult védelemhez rendelt kártérítési határig teljesít illetve a
tényleges biztosított értékig, ha az alacsonyabb, mint a vállalt kártérítési limit. Továbbá a Biztosító minden
biztosítási esemény bekövetkezésekor vizsgálja a megvalósult betörés elleni mechanikai és/vagy
elektronikai védelem teljesülését valamint az esetleges alulbiztosítottságot.
Kártérítés felső határa káronként
Előírt ES K.F. teljesülése esetén
500 000 Ft/kár:
minimális mechanikai védelem (ajánlattételi dokumentáció
szerint)
3 000 000 Ft/kár:
ES 4051 KF. alapszintű mechanikai védelem és
ES 4062 KF. részleges elektronikai védelem
vagy
ES 4052 KF. részleges mechanikai védelem
A teljes biztosítási összeg:

ES 4052 KF.
vagy
ES 4051 KF. és ES 4064 KF.

Tárolt készpénz fedezetvállalására vonatkozó előírások, tárolási körülmények, melyek teljesülése esetén
a Biztosító a kockázatviselési helyen biztosításra feladott készpénzt biztosítottnak tekinti, feltéve, hogy a
helyiség mechanikai védeleme megfelel az ES-4052 sz. K.F.-ben foglataknak.
Kockázatvállalási értékhatár:
500.000,-Ft-ig:
nem minősített értéktároló eszköz
500.000,-Ft felett: MABISZ minősítéssel rendelkező értéketárolóban a minősítési értékig.
Biztosítási összeg:
Ingatlanok:
Ebből:- intézményi,épület, építmény:
-lakás/ bérkakás:
Előgondoskodás Ingatlanok (2,5%):
Egyéb gépek, berendezések bruttó:
„0” értéken nyilvántartott, vagy abban nem szereplő eszközök, ber-ek:
Számítástechnikai eszközök(bruttó értéken):
Hordozható számítástechnikai eszközök (laptop, mobiltelefon):
Egyéb képzőművészeti alkotások:
Készletek:
Könyvek, hanganyagok:
Idegen tulajdon:
Készpénz, értékcikk:
Napelem:
Szoftver:
Előgondoskodás Ingóságok (5%):
Mellékköltségek (0,5%):
Összesen:
Kártérítési limitek:
Vandalizmus (ES 4518):
Üvegtörés:
Betöréses lopás, rablás:
Túlfeszültség és villámcsapás másodlagos hatása:
Komplex túlfeszültség védelmi rendszer hiánya
esetén:
Önrészesedés:
HUF
HUF
HUF

2 000 000,1 000 000,10 000 000,10 000 000,1 000 000,2 000 000,-

HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

5 796 379 661,5 550 319 661,246 060 000,144 909 492,232 619 445,181 693 000,34 509 942,2 008 471,70 000,20 312 000,21 600 000,21 850 000,1 850 000,93 067 976,1 053 516,30 531 718,32 912 276,6 615 367 496,-

HUF/kár /év
HUF/kár /év
HUF/kár /év
HUF/kár /év
HUF/kár
HUF/év

20 000,- káreseményenként általánosan
100 000,- földrengés, árvíz, belvíz által okozott károk esetén
1 000,- káreseményenként / üvegtörés

Díjtétel:
0,2168

‰

Éves díj:
HUF

2017.06.08
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III. Felelősségbiztosítás

Zrt.

Biztosított tevékenység:
önkormányzat üzemeltetése, objektum üzemeltetés
(köznevelés, szociális-népjóléti, városüzemeltetés, közigazgatás, sport vagyongazdálkodás köre)
Biztosított kockázatok:
1.) "A" Tevékenységi Felelősségbiztosítás
2.) "B" Munkáltatói felelősségbiztosítás
3.) "C" Szolgáltatói felelősségbiztosítás
4.) KF. 312. sz. Ingatlan, gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadása
5.) KF. 331. sz. Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység
6.) KF. 332. sz. Rendezvényszervezői tevékenység
7.) KF. 369. sz. Ingatlan bérlőinek felelõsségbiztosítása
8.) Hivatali felelősségbiztosítás KF 385.sz
Víz- és szennyvízhálózat üzemeltetésével összefüggésben keletkezett károkra a kockázatviselésünk nem
terjed ki.
A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A Biztosító
kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés
egészére vonatkozó kártérítés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.
Biztosítási feltételek:
A Generali Biztosító Zrt. vonatkozó biztosítási feltételei:
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések (2017.02.24.)
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) 2016.06.25.
Általános Felelősségbiztosítási Feltételgyűjtemény - 2015.06.09.
Kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek (KFF)
A, B részek
Külön feltételek: KF 312, 331, 332, 369 sz.
Önkormányzatok kiegészítő felelősségbiztosítása:
Jelen külön feltétel alapján megkötött biztosítási szerződés vonatkozásában az ÁFF és a KFF A részének
rendelkezéseit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. Az
önkormányzati létesítmények üzemeltetésére vonatkozó tevékenységi felelősségbiztosítás csak jelen külön
feltétel alkalmazásával együtt érvényes.
1. Jelen külön feltétel alapján, a KFF A rész I. pontjától eltérően a biztosító – a szerződésben megállapított
mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a
– a személysérüléses károkat és
– dologi károkat,
melyeket a biztosított települési önkormányzat, illetve a vele munkaviszonyban, – munkaviszonyon és
tagsági jogviszonyon kívül – egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízási, vállalkozási, egyéb
jogviszonyban) álló személy az ajánlaton feltüntetett tevékenységen túlmenően, a 3. pontban meghatározott
tevékenységek folytatásával okoz, és amelyekért az önkormányzat a magyar magánjog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik.
A
fedezet
terjed ki az önkormányzat
alvállalkozója
által okozott,
másabiztosítás
alapján
2. biztosítási
Jelen külön
feltételnem
értelmében,
ajánlaton feltüntetett
tevékenységre,
valamint
3. pontban
meghatározott tevékenységekre vonatkozó felelősségbiztosítás az önkormányzati létesítményekre terjed ki.
Önkormányzati létesítmény az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló földterület, illetve mindaz,
ami vele tartósan egyesítve van, beleértve az épület(ek)et, illetve a növényzetet.
3. Jelen külön feltétel alapján a biztosítási fedezet kizárólag azon károkra terjed ki, amelyek
a) az önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak úthibái miatt az útjavítási időszakon kívül,
b) az önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában álló fák, egyéb növényzet kidőlése, ágak letörése
miatt,
c) az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló parkok, erdők, más zöldfelületek fenntartása során,
d) köztemető üzemeltetése és fenntartása során,
e) közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során,
f) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken lévő parkolóhelyek üzemeltetése során,
g) az önkormányzat feladatkörébe tartozó köztisztaság biztosítása keretében a közutak, járdák, közlekedési
műtárgyak kézi- és gépi tisztítása – ideértve a síkosság-mentesítési tevékenységet –során,
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közétkeztetés ellátásával összefüggésben
következnek be.
Jelen pontban meghatározott károk tekintetében a biztosítási eseményenkénti és a biztosítási időszakra
szóló biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.
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4. Munkáltatói felelősségbiztosítás kötése esetén – a KFF B részében foglalt feltételek alkalmazása
mellett –
Zrt.
a biztosítás fedezetet nyújt az ajánlaton feltüntetett tevékenység, a 3. pontban meghatározott
tevékenységek, illetve a biztosított önkormányzat egyéb tevékenységei tekintetében a biztosítottal szemben
támasztott kártérítési, illetve társadalombiztosítási megtérítési követelésekre.
5. Jelen külön feltételre nem vonatkozik a KFF A rész II/1. a), illetve II/2. a) pontja.
Vagyoni károk szakmai felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)
KF 385. sz. Külön Feltétel
Biztosítási összeg:
HUF
Ezen belül:
KFF A: HUF
KFF B: HUF
KFF C: HUF
KF 312, 369.: HUF
KF 331, 332.: HUF
KF 385.: HUF

káreseményenként és évente összesen
50 000 000,/
100 000 000,20 000 000,10 000 000,10 000 000,10 000 000,10 000 000,5 000 000,-

/
/
/
/
/
/

30 000 000,15 000 000,10 000 000,20 000 000,30 000 000,5 000 000,-

(Hivatali Felelősség Biztosítás)

Területi hatály:
Magyarország
Épületel, építmények értéke:
HUF
5 796 379 661,Alkalmazotti létszám:
198 fő (ebből Közfoglalkoztatottak 102 fő, hivatali dolgozó 96 fő)
Önrészesedés:
Általánosan:
10%, de min. HUF
Bérlői, bérbeadói felelősségi károk esetén:
10%, de min. HUF
385.sz.K.F Hivatali felelősség biztosítás
10%, de min. HUF
Éves díj:
"A" Tevékenységi Felelősségbiztosítás
"B" Munkáltatói felelősségbiztosítás
"C" Szolgáltatói felelősségbiztosítás
KF 331.
KF 332.
KF 312
KF 369
KF 385 (Hivatali felelősség):
Összesen:

2017.06.08
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20 000,- káreseményenként
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VI. GENELEKTRONIK

Zrt.

Biztosított kockázatok:
Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása
Biztosítási feltételek:
A Generali Biztosító Zrt. vonatkozó biztosítási feltételei:
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések (2017.02.24.)
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) 2016.06.25.
Genelektronik, Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltétel-gyűjteménye
Külön Feltételek:
ELBKF: EL 1, EL 12HU, EL 13/A, EL 22, EL 28. sz. Külön Feltételei
Biztosítási összeg:
Számítástechnikai eszközök(bruttó értéken):
Hordozható számítástechnikai eszközök (laptop, mobiltelefon):
Szoftver:
Kártérítési limit:
Számítástechnikai eszközök(bruttó értéken):
Hordozható számítástechnikai eszközök (laptop, mobiltelefon):
Önrészesedés:
HUF

HUF
HUF
HUF

34 509 942,2 008 471,1 053 516,-

HUF
HUF

10 000 000,1 500 000,-

10 000,- káreseményenként

Díjtétel:
1,7213

‰

Éves díj:
HUF

64 671,-

Éves díjak összesen:
HUF

Engedmények a fenti díjakban (beszámítva):
Nagyvásárlói engedmény:

2 139 524,-

-25%

EGYEBEK
Vagyonbiztosítási Záradékok:
1.) feltétel szerint "D5" vagyoncsoport
2.) A biztosítás kiterjed a telephelyek valamennyi épületének és építményének teljes szerkezeti-, gépészeti-,
és elektromos elemeire is (napkollektorok, hűtés, fűtés, klíma, világítás, lift, stb.) Biztosítási szempontból
elektronikus berendezésnek minősül az épülettartozékként, épület berendezésként beépített,
épületgépészeti rendszerek, valamint azok szabályozására, vezérlésére szolgáló berendezések (pl. hűtőfűtő rendszerek, szellőztető rendszerek, liftvezérlés, wi-fi rendszerek, világítás, stb).
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3.)

A biztosítási fedezet kiterjed az intézmény nyilvántartásában szereplő, valamennyi ingóságra
(számítógépekre elektromos berendezésekre, stb.) a beszerzés évétől függetlenül, így a tíz évnél idősebb
elektromos berendezésekre is a megadott biztosítási összeghatárig, de maximum a pótlási értékig.

4.)
5.)
6.)

ES 0080 szerint
ES 1175 szerint
ES 4518 szerint sz alábbi kiegészítéssel
Kiterjed a fedezet a biztosított vagyontárgyak külső felületein elhelyezett szerelvények, tartozékok,
díszítőelemek, világítótestek, kaputelefonok egyéb épületfelügyeleti tartozékok, valamint az építményekre
szerelt antennák, adóbiztosítók eltulajdonítására, ellopására is. Vandalizmus fedezet esetében a
kártérítési szublimit: 2 000 000 Ft.- / kár / év ezen belül az un. graffiti károkra : 1 000 000.- Ft/kár/év
Önrészesedés: 20 000 Ft / kár (levonásos).
Területi hatály: Tiszafüred Város Önkormányzat közigazgatása alá tartozó terület
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7.)

ES 2260 és ES 2261 szerint
Zrt.
A biztosítási fedezet kiterjed a talajszint alatti padozatú, nem lakóhelyiségnek minősülő épületrészek
elöntése esetén az ott elhelyezett ingóságokban bekövetkező károkra, a csapadékvíz el(le-)vezető
csatornáinak telítődései, repedései, törései által bekövetkező károkra is.
Kiterjed a fedezet bárminemű beázás károkra is.
Kártérítési limit: maximum 500 000.-Ft/év összegig. Önrészesedés: 20 000 Ft / kár (levonásos).

8.)

A fedezet kiterjed a csővezeték-hálózatok, azok edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése, elfolyt
víz mennyiségi veszteségeként keletkezett károk fedezetére
Kártérítési limit: az épület értékének 0,2%-a de, maximum 500.000,- Ft/kár/év.
Önrészesedés: 20 000 Ft / kár (levonásos).

9-) ES 0077 szerint
10.) mindennemű üvegezésre kiterjed a feltételink alapján
11.) Maradványérték
A biztosítási esemény következtében károsodott épületek, építmények kárértékének kiszámításakor a
biztosító nem veszi figyelembe a maradványértéket, ha azok nem haladják meg a teljes kártérítési érték
10%-át és az épület maradványait az újraépítéshez nem használják fel, illetve nem értékesítik.
Az épületmaradványoknak az újraépítés során való felhasználása, vagy gazdasági értékesítése
esetén a kártérítési összegből a maradványérték levonásra kerül
12.)
13.)
14.)
15.)

Genelektronik feltétel alapján vállaljuk
fent részletezve.
feltételeink szerint vállaljuk
Külön Feltétel: Napelemek, napkollektorok viharkár biztosítása
A biztosítási fedezet kiterjed a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) található,
külön biztosítási összeggel feltüntetett, épülethez szilárdan rögzített vagy szabadon álló (talajra
telepített) napelemek, napkollektorok, illetve a hozzájuk tartozó tartószerkezetek, vezetékek és
szerelvények viharkáraira.
A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások):
– azokra a napelemekre, amelyek az IEC 61215 és 61730 szabványnak nem felelnek meg, ennek
megfelelő minősítéssel nem rendelkeznek;
– rendeltetésszerűen még üzembe nem helyezett rendszerekre;
– azokra a biztosítási eseményekre, amelyek a rögzítő-, és tartószerkezetek hibás méretezésével,
kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek.
Kártérítési limit: 5.000.000,- Ft/kár és 10.000.000,-Ft/év.
Önrészesedés: 20 000 Ft / kár (levonásos).

16.) feltételeink szerint vállaljuk
Amennyiben a helyszíni kockázatelbírálás vagy egyéb információk azt eredményezik, hogy a kockázati viszonyok
lényegesen eltérnek a díjszámításunkban feltételezettektől, úgy ez a tényező díjkalkulációnkat módosíthatja.
Mellékeljük a szerződés részét képező, az érintett módozatnál felsorolt biztosítási feltételeket, a szerződéskötést
megelőző tájékoztatásra vonatkozó és egyéb nyilatkozatokat tartalmazó formanyomtatványt. Kérjük a
nyomtatványokat megfelelően kitölteni és cégszerűen aláírni.
Jogvita esetén a magyar szöveg érvényes!
Amennyiben az első oldalon nincs külön feltüntetve, díjkalkulációnk 30 napig érvényes.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kárbejelentéshez használhatja a vallalatikar.hu@generali.com e-mail
címet is!
Köszönjük, hogy biztosítási igényével a Generali Biztosító Zrt-t kereste meg, a további együttműködés
reményében maradunk

Tisztelettel,

Lovig Zsolt
kiemelt egyedi kockázatvállaló

2017.06.08

Maróti László
kiemelt egyedi kockázatvállaló
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A Szerződő / Biztosított hozzájáruló nyilatkozata

Zrt.

A fenti, 233606-00
díjkalkulációval egyetértek, az megfelel biztosítási igényeimnek,
kérem ezért biztosítási ajánlatként kezelni.
Kijelentem, hogy cégünk az ajánlatban felsorolt vagyontárgyakra és kockázatokra más biztosítótársaságnál
érvényes biztosítási szerződéssel a biztosítási fedezet kezdetének napjától kezdődően nem rendelkezik.
A Szerződő pénzintézeti adatai:
Pénzintézet neve:
számlaszáma:
Postacíme:
Szerződő számlaszáma:
Biztosított (ha nem azonos a szerződővel):
Biztosított neve:
Levelezési cím:
Ügyintéző, tel./fax.:
A biztosítási szerződés időtartama:
A biztosítási fedezet kezdete:
00 óra
Lejárata:
határozatlan:
évfordulója minden év:
határozott (max.1év), a biztosítási fedezet vége:
24 óra
a Szerződő három évig nem él felmondási jogával (határozatlan tartam esetén)
igen / nem
átutalással
csekken
A díjfizetés módja:
Fizetési ütem:
1/4 éves
1/2 éves
1/1 éves
A biztosítási díjról számla postázását kérem:
igen / nem
A kapcsolattartás módja:
biztosításközvetítőn keresztül: [ ]
közvetítő nélkül: [ ]
Kötvény, fizetési értesítő, számla postázását kérem a:
szerződő címére: [ ]
biztosításközvetítőhöz: [ ]
kirendeltségre: [ ]
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény előírja a biztosító társaságok bejelentési kötelezettségét a
nagykockázatú szerződésekről a Magyar Nemzeti Bank felé. Ezért kérjük, hogy a bejelentéshez szükséges alábbi
adatokról szíveskedjen nyilatkozni, lehetőség szerint a konkrét értékek megadásával:
Mérleg főösszeg:
Nettó üzleti forgalom:
Átlagos alkalmazotti létszám:

(>1,5 mrd HUF: igen / nem)
(>3,0 mrd HUF: igen / nem)
(>1000 fő: igen / nem)

Kérjük a nem megfelelő válaszokat áthúzással jelölni.
Kelt:

Szerződő
(cégszerű aláírása)

2017.06.08

Biztosított
(cégszerű aláírása)
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NYILATKOZAT

Zrt.

Szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozat:
A jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy a biztosítási ajánlat írásba foglalása előtt az alább felsorolt
dokumentumokat megkaptam, megismertem és elfogadom.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések (2017.02.24.)
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) 2016.06.25.
All Risks Típusú Egyedi Vagyonbiztosítási Szerződések Feltételei (ARSZF) (Hatályos: 2014. március 15-től)
Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (Hatályos: 2016.06.09.-től)
Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása (feltételgyűjtemény) (2016.06.13.)
Géptörésbiztosítás különös feltételei (Hatályos: 2016.06.13.)
Géptörés üzemszünet kiegészítő biztosítás különös feltételei (Hatályos: 2016.06.13.)
Rendszeres áruszállítások átalány vagyonbiztosítási (TGK átalány) feltételei (Hatályos: 2014. március 15-től)
Kijelentem, hogy a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggő, a fent nevezett és a jelen dokumentumban foglalt
tájékoztatáson kívül egyéb tájékoztatást nem kaptam.
A jelen nyilatkozat aláírásával elismerem továbbá, hogy a biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatást a biztosításközvetítőtől
átvettem.

Kelt:……………….

………………….
Szerződő aláírása

2017.06.08
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További nyilatkozatok, tájékoztatás:

Zrt.

1. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem továbbá, hogy a jelen ajánlatban foglalt feltételek illetve záradékok előírásainak
maradéktalanul megfelelek és eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy a biztosító minden esetben a biztosítási
esemény bekövetkezésekor is vizsgálja a szerződésben vállalt előírások betartását.

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános feltételekben külön fejezet(ek)ben
foglalta össze a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.

[ ]

A biztosítási szerződésre irányadó általános (és különös) feltételeknek a „Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő
rendelkezései” című fejezeteiben foglaltakat kifejezetten elfogadom.

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosító a biztosítási szerződés kezelésével kapcsolatos egyes eljárások tekintetében, az
ezen eljárásokkal összefüggésben felmerülő költségei megtérülése érdekében adminisztrációs díjat érvényesít.

[ ]

A biztosítási szerződésre irányadó általános feltételeknek az egyes adminisztrációs díjakra vonatkozó rendelkezéseit
kifejezetten elfogadom.

4. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen ajánlat biztosító vagy képviselője általi átvételét követő 15 napon belül a biztosító
jogosult az ajánlatot indokolás nélkül visszautasítani abban az esetben is, amennyiben a fenti időszak alatt biztosítási
esemény következik be. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásához egyedi kockázatelbírálást végez.

Hozzájárulás elektronikus kommunikációhoz
[ ]Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. A biztosítási szerződéseim kezelésével, így különösen azok megkötésével,
esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igénnyel, kármegelőzéssel kapcsolatos, valamint a következő biztosítási
időszakra várható díjról szóló információkat elektronikus úton küldje meg részünkre.
[ ] Felhatalmazzuk a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról részünkre elektronikus úton, elektronikus formátumban állíthassa ki a
számlát. Az elektronikus számlával kapcsolatos tudnivalók a https://generali.hu/E-szamla webcímen ismerhetők meg.

Kelt:

Szerződő
(cégszerű aláírása)

Biztosított
(cégszerű aláírása)

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ ADATAI
NÉV: Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft.

Üzl. kód:
Kir. kód:

Biztosításközvetítő nyilatkozata
Alulírott biztosításközvetítő kijelentem, hogy a Bit. 153. §(3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást a vonatkozó
biztosítási feltételek megismerése révén megkaptam.

(cégszerű aláírás)

Kelt:

2017.06.08
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