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mint vállalkozó

- a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelezó, amennyiben
az építési teljes ítés biáos ítási összege tartalmazza m unkáj uk értékét.

- a mint megrendeló

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói
szezódések, pénzugyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen
szeződés alapján biztosításieseménynek minósüló károk következményeit viselik
illetve a viselni kötelesek.
határozatlan
2017.07,05.
az elfogadott díjtájékoztató beérkezését követö hónap első napja
negyedéves
számla alapján átutalás
díjelszámolásos
lvlagyarország
A biztosított beruházás énítési valamint felvonulási területe

Biztosítás i feltételek, ü gyfél-tájékoztatók :

Építésbiztosítás (CAR)

Vállalati biztosítások Általános -és Egyedi biztosítási feltételekhez kapcsolódó Kiegészító rendelkezések (AHE-43502/1)
Építésbiztosítás (CAR) - Vagyonbiztosítási különös biztosításifeltételek (l. fejezet) (AHE-1 17OOt4P)
Epítésbiziosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (ll. fejezet)
Különös biztosítási feltételei (AHE-1 1 650/3P)
Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 1 fi3alzP-től AHE-1 1763l2P-ig) közül a jelen dokumentumban
megjelöltek.
Epítésbiztosítás (CAR) Szerelésbiáosítás (EAR) - Ugyféltájékoáató (AHE-1 1 950/5P)

Áftalános megállapodások
Jelen keretszerződés alapján a szerződö felek megál|apodnak abban, hogy a jelen keretszerződés alapján
biztosítható beruházásokra a biztosító kockázatviselése - külön bejelentés nélkül- kiterjed.

Az aktuális építési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján
vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés
feltételeinek eseti módosítására.
Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.
A biZosító eseti módosításra vonatkoző díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követó 5
munkanapon belül elkészíti.

A keretszerzödésben biztosított egyes beruházásokra s biztosító önálló kötvényt nem állít ki.
A keretszerzódésben a biztosított egyes beruházásokra - a szerződőlbiztosított ilyen irányú kérése esetén
- fedezeti igazolást állít ki,

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés idóbeli hatálya:
Tartam:
kockázatviselés kezdete :

határozott
A kivitelezés megkezdésének idópontja,
de leg ko rábba n a kerets zerződés kockázatvise lés i
kezdete.
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Kockázatviselés vége: Az átadás-átvétel, üzembe helyezés
vagy használatbavétel idópontja.
A biztosító kockázatviselése a keretszerződés
megszűnésének idöpontj ában az idóbeni
kiterjesztést tartalmazó záradékok fedezetére is
megszűnik.

A szerződö a biztosítási idószak alatt elózetes díjat fizet az általa a biztosítási idószakra (évre) vonatkozó
becsült elózetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) forgalma alatt az adott időszakban lekötésre
kerüló - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási
értékének összege ériendő.

Elszámolás:
A biztosításl időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása a biztosítási időszakra vonatkazó
vé9leges forgalom alapján történik.
A végleges forgalmat a SzerződölBiztosított köteles megadni a Biztosító részére a biztosítási
évfordulót követő 30 napon belül.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre
meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási idószakra (évre) megilleti a
biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapján számított díj ennél az összegnél
kisebb lenne.
Az előzetes és a végleges díj különbözetét a Szerzódő felek az adatközlést követöen esedékes
elsó díjrészlettel, de maximum 90 napon belúl rendezik.

Az első kockázatú vagyoncsoportok biztosítása nem elszámolásos rendszerű.

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egyes biztosítási időszakban (biztosítási évben)
megkezdett biztosítoit beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a biztosítási események
bekövetkezésének időpontjától,

A jelen keretszerzödés alapján biáosítható beruházások:
Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett
- íövállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcíum tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg az 50 000 eFt-ot,
valamint a kivitelezés a keretszerződés érvényessége alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet
Napelemes rendszerek szerelése

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott elózetes egyeztetés, eseti
megállapodás, jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az
alábbiakra:

-építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
-csak bontási munka,
-foghübeépítés,
-alagút és tárnaópítés,
-duzzasztógátak és v iztár azók,
-kútfúrás,vagy bármilyen kútműveleti tevékenység
-hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, aiomeróművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel ilíetve akna és
alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
-olyan beruházás, ahola mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és
szennyvízvezetékek fektetésére)
-olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erómúvi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
-ha a kivitelezés időtartam meghaladja a 6 hónapot
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l FEJEZET - Vagyonbiztosítás
Biztosított vagyoncsoportok ésk és biztosítási

ldeiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve
a létesítménybe való beépítés céljából az építésiterületen
lévó anyagokat is. Ezen belül:

- elózetes forgalom 1 ÁrR notxtt ;:

-a megrendelő által rendelkezésre bocsátott
anyagok és építésiteljesítések { ÁFA nélkül
(első kockázatr összeq)

cAR
építés

(eFt)
1 00 000

0

A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak
(elsó kockázati összeq)

25 000

Biztosítható költségek
(Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására
vonatkozó szakértői költségek)
(elsó kockázati összeq)

5 000

Osszesen (díiszámítási alap) 130 000

Kártérítésilimit: 50 O0OeFt/bizt.esemény

Önrészesedés(levonásos): általános 10O 000 Ft/bizt.esemény
elemi károk esetén 10% de minimum 100 000 FVbizt.esemény

ll. FEJEZET - Felelősségbiztosítás
Kártérítési limit: 25 000 eFt/bizt.esemény és 25 000 eFVév

Belső limit: projektenként maximum a beruházás
összegének (ldeiglenes és végleges építési/szerelési ieljesítés) 50%-a

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra
összevontan érvényes.

Önrószesedés (levonásos): általános í0% de minimum 1O0 000 Ftlbizt.esemény
személysérülés esetén nincs

zÁRnoÉxox
002. A keresztfelelősség (AHE-1 1731 l2P)

Belső kártérítési limit: ll. Fejezet szerint
Önrészesedés (levonásos) ll. Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733l2P)
Tartam: 6 hónap azalábbiak közüla legkorábbi idöpontot követően:

- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- l Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 004 záradékra: 5 000 eFV bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos) l. Fejezet szerint

005, Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feitételek (AHE-1 1734l2P)
Az ütemtervtőlvaló eltérés maximális mértéke. 4 hét

100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei(AHE-11743l3P)
Kártérítési limit: 10 000 eFt/ bizt.eseményi év
Önrészesedés (levonásos): 1Oo/o, de min. 100 000 Ft/bizt.e.
Maximális tartam: 4 hét

1a2, A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó külön feltételek (AHE-11745I2P)
Önrészesedés (levonásos) :

a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és
berendezések esetében: 2O % de minimum 100 000 FVbizt.esemény

b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében:
1a o/o de minimum. 100 000 FUbizt.esemény

103. A mezögazdaságitermények, erdók és növényzetek káraira vonatkozó külön feltétel (AHE-l1746l2P)

107. Felvonulási létesítményekre és raktárakra vonatkozó külön feltételek (AHE-11749l2P)
)l+



kártérítési limii: 5 000 eFtl bizt.esemény/év

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre
vonatkozó külön feltétel (AHE-1 17 52í?P}

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó
külön feltételek (AHE-1 1754l2P}

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 5 000, eFt

119, Az építtetö meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biziosított felelós őrizetében lévő vagyontárgyaknak a
fedezete (AHE-1 1761 l??}

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken}:
A megrendelő tulajdonában lévő meglévö és egyben megmaradó épületszerkezetek,

Egyedi záradékok
Tetöszerkezei megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerzödési feltételek, a
tételesen megjelölt záradékak és az esetleges külön megállapodások változatlanulérvényben
vannak,
a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azakat a felelósségi kárigényeket,
amelyek az épületek tetőzetének megboniásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék
miatt keletkeáek,

Terület elhatárolás
Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelózési köteíezettségére, ennek megfelelöen
kérJük, fordítsanak fokozott figyelmet - többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására,
leválasztására, az építésiterület környezetében a gyalogos- és gépjármúforgalom
zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat,
amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen
biztonsági intézkedések miatt következnek be,

Napelemek törés kockázata
A jelen külön záradék keretrében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a
tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben
vannak, a napelemek előtárolás, helyszíni tárolás, továbbá a szavatossági idöszak alatt
bekövetkezett íörés, repedés kárai nem térülnek.

Napelemek természeti elemi kár kockázata
_ a vihar biáosítási fedezet feltétele a napelemek rögzító rendszerének gyártói előírások szerini
adott szélerős§ég re méretezéssel történó szakszerű kivitelezése
- a jégverés biáosítási fedezetének feltétele a paneleknek jegverés elleni méretezéséről kiátlított
gyártói tanúsítvány

Szezódéskötés esetén a biztosítási szerződés részét képezi az alánlatkéréshez megküldött tervdokumentáció,
valamint minden a kivitelezés során keletkezó dokumentáció.

Dú:

kártérítési limit:
Önrészesedés (levonásos):

CAR 1.1l. épíi€épek nélkül
CAR l 1'l9 záradék
összesen

Kelt: Veszprém, 2017. július 10,

§ 000 eFt/bizt.esemény és 25 000 eFTlév
20% de min, 100 000 FV bizt,esemény

díjalap
eFt

,l05 000
25 000

í30 000

díjtétel előzetes díj
(%" lév) {Ftlév}

1,50 157 500
2,aa 50 000

207 500

minimális
dü

(Füév)
157 500
50 000

207 500

Stumpf Dániel
csoportvezetó

4,4

állománykezelő


