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Szerződő/Biztosított:

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Levelezési cím:

5435 Martfű, Szent István tér 1.

Székhely:
Biztosított tevékenység:
Tevékenységi kód:
Teáor szám:
Adószám:

5435 Martfű, Szent István tér 1.
általános közigazgatás
Önkormányzati vagyon F (009)
2453
15733012-2-16

Biztosítás tartama:
Kockázatviselés kezdete:
Biztosítási időszak:
Biztosítási évforduló:
Díjfizetés gyakorisága:
Díjfizetés módja:

határozatlan
legkorábban az aláírt ajánlatnak a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0. órája
kockázatviselés kezdetétől számított egy év, automatikus meghosszabbítással
kockázatviselés kezdete + 1 év
negyedéves
banki átutalás, a Biztosító által kiállított számla alapján

Kockázatviselés helye:
Telephelyek száma:
PML objektum:
PML összeg:

telephelyi részletező szerint, amely a szerződés részét képezi
68 db
Martfű, Mártírok útja 4. Tornacsarnok, üzletközpont
1 162 819 827 Ft

Kedvezmények:

Tartamengedmény mértéke:
Nagyügyfél kedvezmény mértéke:

10%
10%

Éves alapdíj

Kedvezményekkel
csökkentett éves díj

2 112 713 Ft

1 690 171 Ft

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbizt.

122 694 Ft

98 155 Ft

Felelősségbiztosítás

368 970 Ft

295 176 Ft

Biztosítási díj összesítő:
All Risks vagyonbiztosítás

Éves díj összesen:
Éves díj a kedvezményeket figyelembe véve:
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2 604 377 Ft

2 083 502 Ft
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All Risks vagyonbiztosítás
Biztosítási összegek:
Ingatlanok (épületek, építmények):
Idegen tulajdonú gépek, berendezések:
Kisértékű eszközök:
Egyéb gép, berendezés:
Készletek:
Könyv, hanganyag:
Napelemek:
Készpénz, értékcikk első kockázatra
Vízi közművagyon építményei:
Kültéri szobrok, műalkotások:
Járulékos költségek:
Előgondoskodás:
Összesen:

Értékelés módja:
műszaki avult érték
műszaki avult érték
utánpótlási új érték
bruttó könyvszerinti érték
bruttó könyvszerinti érték
bruttó könyvszerinti érték
bruttó könyvszerinti érték

4 800 839 500 Ft
21 850 000 Ft
181 693 000 Ft
232 619 445 Ft
20 312 000 Ft
21 600 000 Ft
93 067 976 Ft
1 850 000 Ft
995 540 161 Ft
32 857 000 Ft
100 000 000 Ft
100 000 000 Ft
6 602 229 082 Ft

Szublimitek:
Üvegbiztosítás (premier risk):
Betöréses lopás és rablás:
Küldöttrablás:
Vandalizmus és rongálás

műszaki avult érték
műszaki avult érték

1 000 000 Ft /kár és
1 000 000 Ft /év
10 000 000 Ft /kár és
10 000 000 Ft /év
Nem terjed ki a fedezet.
1 000 000 Ft /kár és
2 000 000 Ft /év

Önrészesedés (levonásos):
Általános önrészesedés:
Üvegbiztosítás (premier risk):
Vandalizmus és rongálás

20 000 Ft /kár
10%, de min. 1000 Ft /kár
10%, de min 20 000 Ft /kár

Díjtétel:
Éves díj:

Alapdíj

Kedvezményekkel
csökkentett díj

0,320‰
2 112 713 Ft

0,256‰
1 690 171 Ft

Nyomó- és szennyvíz vezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok fedezete:
A biztosítási fedezet a víz- és szennyvíz vezetékekre, csatornahálózatokra, vezetékhálózatokra csak és kizárólag tűz,
robbanás, villámcsapás és földrengés biztosítási eseményekre vonatkozik.
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak változatlan
érvényben hagyása mellett nem téríti meg a biztosító
a) a nyomó- és szennyvíz vezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok föld alatti szakaszaiban és berendezéseiben,
vezetékeiben árvíz, belvíz, felhőszakadás miatti intenzív talajmozgás, talajáramlás miatt bekövetkező károkat.
b) vízi kutak, vízi építmények, műtárgyak földfelszín alatti szakaszaiban, berendezéseiben, vezetékeiben bekövetkező
károkat.
Kártérítési limit nyomó- és szennyvízvezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok kárai:
100 000 000 Ft /káresemény/ év

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása
Biztosított vagyontárgyak:
Biztosítási összeg:
Értékmeghatározás módja:
Önrészesedés:

számítástechnikai eszközök lista szerint
35 563 458 Ft
utánpótlási új érték
10%, de minimum 20 000 Ft

Díjtétel:
Éves díj:
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Alapdíj

Kedvezményekkel
csökkentett díj

3,450‰
122 694 Ft

2,760‰
98 155 Ft
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Felelősségbiztosítás
Éves költségvetés:
Alkalmazottak száma:
Biztosított szolgáltatás:
Területi hatály:

1 392 339 000 Ft
198 fő
(96 fő állandó + 102 fő közfoglalkoztatott)
oktatási, rendezvényszervezői, államigazgatási jogkörben végzett tevékenység,
szociális és egészségügyi ellátás
Magyarország,
bérbeadói és bérbevevői felelősség vonatkozásában: telephelyi részletező szerint

Kombinált limitű felelősségbiztosítás
- általános felelősségbiztosítás
- munkáltatói felelősségbiztosítás
- szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása
záradék:
PSZF Kiállítások és időszakos rendezvények felelősség záradék
záradék:
PSZF Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség záradék
- bérbevevői tűz-felelősségbiztosítás
- bérbeadói tűz-felelősségbiztosítás
Kombinált kártérítési limit a fent megjelölt felelősségbiztosításoknál együtt:
50 000 000 Ft

/ kár

100 000 000 Ft

/ év

Általános felelősségbiztosítás kiterjesztése a Biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra, a
Biztosított kezelésében lévő növényzet (például: fák, sorfák) által okozott károkra, illetve a Biztosított
alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak által okozott károkra:
Szublimit:
500 000 Ft
/ kár
1 000 000 Ft
/ év
Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása
Szublimit:
5 000 000 Ft
/ kár
15 000 000 Ft
Önrészesedés:

/ év

10%, de minimum 20 000 Ft
Alapdíj

Díjtétel:
Éves díj:
Éves minimum letéti díj:

0,265‰
368 970 Ft

Kedvezményekkel
csökkentett díj

0,212‰
295 176 Ft
295 176 Ft

Biztosítási feltételek:
All Risks Vagyon- és üzemszünetbiztosítás Feltételei (H 5018/2016. 05./120)
Melléklet - A betöréses lopás rablás, pénz és értékcikk- és küldöttrablás biztosítás technikai védelmi előírásai
Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása szabályzat (H 4997/2016. 05./120)
Perfekt Felelősségbiztosítás (H 4999/2016. 05./120)
1. PFSZ – Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzat
2. PÁF – Perfekt Általános Felelősség Körében Okozott Károk Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzata
3. PMF – Perfekt Munkáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat
4. PSZF – Perfekt Szolgáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat
4.5.3 PSZF Kiállítások és időszakos rendezvények felelősség záradék
4.5.9 PSZF Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség záradék
7. PBVF – Perfekt Bérbevevői Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzat
8. PBAF – Perfekt Bérbeadói Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzat

Záradékok:
Levonásos önrész: A biztosítási szerződés káreseményenkénti, levonásos önrészesedéseket tartalmaz.
Tartamengedmény: A Szerződő/Biztosított vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a kockázatviselési
kezdettől számított harmadik teljes biztosítási időszak végéig egyoldalúan nem szünteti meg, és ezért az UNIQA Biztosító
Zrt. a biztosítási díjból 10 % 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 tartam időszak lejárta után az évfordulótól számítva ismételten életbe lép a következő három biztosítási
időszakra (3 év), hacsak a Szerződő, vagy a Biztosító a lekötés tartamlejáratát 30 nappal megelőzően írásban fel nem
mondja. (EGYEDI)

Martfű Város Önkormányzata_Bróker Royal_AR_20170523 KJ

3/ 6

Telephelyi részletező melléklet: A biztosított telephelyeket, illetve a telephelyenként biztosított vagyoncsoportokat és
biztosítási összegeket - a Biztosítóhoz beérkezett - aktuális telephelyi részletező tartalmazza, amely a biztosítási szerződés
részét képezi.
Újrapótlási érték: A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - újrapótlási értéken vettük figyelembe. (ÚJÉRTÉK)
Bruttó könyvszerinti érték: A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - bruttó könyv szerinti értéken vettük
figyelembe.
Műszaki avult érték: A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - műszaki avult értéken vettük figyelembe.
Záradék: Nyomó- és szennyvíz vezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok fedezete:
A biztosítási fedezet a víz- és szannyvíz vezetékekre, csatornahálózatokra, vezetékhálózatokra csak és kizárólag tűz,
robbanás, villámcsapás és földrengés biztosítási eseményekre vonatkozik.
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak változatlan
érvényben hagyása mellett nem téríti meg a biztosító
a) a nyomó- és szennyvíz vezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok föld alatti szakaszaiban és berendezéseiben,
vezetékeiben árvíz, belvíz, felhőszakadás miatti intenzív talajmozgás, talajáramlás miatt bekövetkező károkat.
b) vízi kutak, vízi építmények, műtárgyak földfelszín alatti szakaszaiban, berendezéseiben, vezetékeiben bekövetkező
károkat.
Kártérítési limit nyomó- és szennyvízvezetékek, csatornahálózatok, vezetékhálózatok kárai: 100.000.000.-Ft/kár és
100.000.000.-Ft/év. (EGYEDI)
Záradék: A Biztosító vezetékes vízkár biztosítási esemény alapján megtéríti a biztosított épületben vagy annak ingatlanán
bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz értékét. A kárrendezés előfeltétele a területileg illetékes vízszolgáltató
által, a biztosított ingatlanhoz kapcsolódóan kiállított számlák bemutatása a kár észlelésétől számított 1 éves időtartamra
visszamenőleg.
Nem téríti meg a Biztosító:
- az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat
- a Biztosított káreseménnyel egyidejű, átlagos vízfogyasztásának értékét.
Kártérítési limit: 200.000 Ft/kár/év.
Kisebb építési-szerelési munkák fedezete: Jelen vagyonbiztosítási szerződés kiterjed az épületek felújítása, átépítése
során, az építési-szerelési tevékenységgel összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon
károkra/eseményekre, melyek a vagyonbiztosítási szerződésben biztosítottak.
Jelen záradék nem terjed ki olyan tevékenységre, mely során az épületek teherhordó elemeit, szerkezeteit eltávolítják,
kiiktatják vagy más módon megváltoztatják.
Jelen kiterjesztés kizárólag a legfeljebb 30 napig tartó és 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó összegű beruházásokra
vonatkozik. Kártérítési limit: 10.000.000 Ft/kár/év. Önrészesedés: 10%, de min. 50.000 Ft/kár.
Záradék: A vagyonbiztosítás kiterjed a biztosított alkalmazottainak, megbízottainak, saját tulajdonú ingóságaiban
(ruházat és egyéb használati tárgy, gépjármű, stb.) a kockázatviselési helyeken keletkezett, a vonatkozó szabályzatok és
egyedi záradékok értelmében biztosítási eseménynek minősülő károk fedezetére.
Nem minősülnek biztosított vagyontárgynak a készpénz, ékszer, értékpapír, képzőművészeti alkotás.
Önrészesedés nem kerül alkalmazásra.
Biztosítási összeg első kockázatra: 50.000 Ft/fő és 1.000.000 Ft/év
Záradék: 50.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű kár- dologi kár és egyéb költségek együtt - esetén eltekint a
Biztosító az alulbiztosítottság vizsgálatától, ill. az alulbiztosítottság következményeinek érvényesítésétől.
Záradék: Köztéri szobrok, műalkotások vagyoncsoport vonatkozásában a biztosítási fedezet kizárólag tűz, villámcsapás,
robbanás, összeroppanás, légi jármű lezuhanása, vihar, földrengés, árvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, vezetékes
vízkár, közlekedési eszköz beleütközése kockázatokra terjed ki az All Risks Vagyon- és üzemszünetbiztosítás Feltételei
(H 5018/2016. 05./120) szabályzat 2.6. pontjában részletezett fogalmi meghatározások szerint.
Záradék: A vagyonbiztosítás fedezete kiterjed a napelemek, napkollektorok vihar-, jégverés-, és hónyomáskáraira az All
Risks Vagyon- és üzemszünetbiztosítás Feltételei (H 5018/2016. 05./120) szabályzat 2.6. pontjában részletezett fogalmi
meghatározások szerint. Kártérítési limit: 1.000.000 Ft/kár/év.
Záradék: A Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítás kiterjed a szállítójármű feltörése, ellopása
következtében keletkezett károkra 06 és 22 óra között, amennyiben a biztosított vagyontárgy a szállítójármű lezárt,
kívülről nem látható részében került elhelyezésre és a gépjármű riasztóberendezése üzembe helyezett állapotban volt.
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Elszámolásos felelősség: Jelen biztosítás elszámolásos jellegű. A szerződő köteles a szerződésben rögzített nettó
árbevételt és/vagy bértömeget a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül bejelenteni a Biztosítónak. (FELELSZ)
Záradék: A rendezvényszervezői felelősségbiztosítás nem terjed ki tűzijátékkal és egyéb pirotechnikai eszközök
alkalmazásával okozott károkra, az extrém sportokkal, motorsporttal (technikai sportok), motoros vízisporttal és repülős
eseményekkel kapcsolatos tevékenységekre. (EGYEDI)
Záradék: A szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása kizárólag a Biztosított oktatási, rendezvényszervezői,
szociális és egészségügyi ellátási, illetve általános közigazgatási jogkörben végzett tevékenységére terjed ki. Kártérítési
szublimit általános közigazgatási jogkörben végzett tevékenység során bekövetkező károk esetében: 5.000.000 Ft/kár és
15.000.000 Ft/év. (EGYEDI)
Oktatási, nevelési felelősség záradék: A szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a
biztosított iskolai, óvodai, bölcsődei szolgáltatásával összefüggésben a tanulókat, óvodásokat, bölcsődéseket ért
személysérüléses és dologi károkból származó kártérítési kötelezettségekre amelyekért a biztosított a magyar jog szerint
kártérítési felelősséggel tartozik.
A biztosítás nem nyújt fedezetet az alábbiakra:
- biztosított által nyújtott éjszakai elhelyezés során a tanulókat ért károk,
- biztosított által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban a tanulókat ért károk,
- szakmai gyakorlaton részt vevő tanulókat a gyakorlati képzés során ért azon károk, amelyekért a biztosított, mint
foglalkoztató kártérítési kötelezettséggel tartozik,
- tanulók egymásnak okozott károkozásai,
- személyes tárgyak elveszítéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségek,
- biztosított birtokában lévő tárgyakban keletkezett károk.
Záradék: Az általános felelősségbiztosítás kiterjed a Biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra, a
Biztosított kezelésében lévő növényzet (például: fák, sorfák), illetve a Biztosított alkalmazásában lévő
közfoglalkoztatottak által okozott károkra. Kártérítési szublimit: 500.000 Ft/kár és 1.000.000 Ft/év. (EGYEDI)

Kérjük az egyedi záradékainkat figyelmesen olvassák el, mert azok helyenként eltérhetnek az
ajánlatkérésben felsorolt záradékoktól!
Egyéb kiegészítő feltételek
A Biztosító kockázatviselése legkorábban az ajánlattételt követő nap 0 órától léphet életbe, az első díjfizetés a kötvény
kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes.
Díjkalkulációnk nem kötelező, bármikor módosítható, vagy visszavonható és 30 napig érvényes.
Ajánlattétel esetén a Biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a Gépek, berendezések összkockázatú
vagyonbiztosításban biztosított vagyontárgyakról készült tételes lista (megnevezés, gyártmány, típus, évjárat,
gyári szám, biztosítási összeg) a Biztosítóhoz beérkezzen.
Díjkalkulációnk véglegesítéséhez és a kockázatvállaláshoz az alábbiak szükségesek:
- aktuális telephelyi részletező, amely tartalmazza a biztosított telephelyeket, a biztosított telephelyeken végzett
tevékenységeket, bérbeadott telephelyek / ingatlanok esetében a bérlők által végzett tevékenységeket,
telephelyenként a biztosított vagyoncsoportokat, biztosítási összegeket
A fentiekkel kapcsolatban a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésükre.
Tisztelettel:

UNIQA Biztosító Zrt.
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank; 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
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Szerződő nyilatkozata:
A jelen nyilatkozat aláírása előtt átvettem és megismertem a díjkalkuláció alapját képező biztosítási
feltételeket/szabályzatokat és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Megismertem továbbá a biztosítási tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. számú törvényben előírt – a biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés egyes
jellemzőiről szóló – tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információkat (ügyféltájékoztató).
Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat a biztosító a biztosítási feltételekben/szabályzatokban foglaltak szerint
teljes körűen kezelje, és a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása mellett harmadik országbeli
(viszont)biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez továbbítsa.
Felelősséget vállalok az adatközlőben feltüntetett adatok helyességéért és teljességéért. Tudomásul veszem, hogy az ott
feltüntetett adatok a Ptk. 6:452. §-ban szabályozott közlés, illetve változás-bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak,
az ott megfogalmazott jogkövetkezményekkel.
Hozzájárulok, hogy a Biztosító a biztosítási szolgáltatások teljesítésében közreműködő szerződéses partnerei részére
továbbítsa a biztosítási szerződésben, illetve az adatközlőben szereplő adatokat, illetve a biztosító teljesítési
kötelezettségére vonatkozó-, továbbá a biztosítási eseménnyel kapcsolatos adatokat.
Kérjük a fentieket biztosítási ajánlatként kezelni és az abban foglaltak szerint a biztosítási kötvényt kiállítani.
Díjtájékoztató kelte:

2017. május 23.

Kockázatviselés kezdete:

Szerződő:

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
év

hó

nap,

vagy a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0. órája közül a későbbi dátum.
Kelt:

év

hó

nap

szerződő
Marketing nyilatkozat:
Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulásommal feltétel nélkül beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt.
marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs
eszköz útján, és postai úton megkeressen. Jelen közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel és partnerkóddal ellátott
és a következő e-mail címre megküldött nyilatkozattal: lemondom@uniqa.hu ; postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. „Központi szerződésfeldolgozási osztály” címre.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában
történt.
Kelt:

év

hó

nap

szerződő
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