BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
Keret építés- és szerelésbiztosítás
Szerződésszám: 95219151929721100
Szerződő-Biztosított:

Civil Expert Mérnökiroda Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 9. fszt. 3.
Adószám: 25584345-2-42

Együttbiztosítottak köre:

Az adott építési projekt megrendelője/építtetője
A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)

Biztosító:

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Biztosítási módozat:

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)
I. fejezet: Vagyonbiztosítás
II. fejezet: Felelősségbiztosítás

A biztosítás tárgya:

A szerződő-biztosított építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása, amelyre a biztosítási szerződés szerint a fedezet kiterjed. A kockázatviselés kezdetét megelőzően megkezdett munkákra csak külön megállapodás esetén terjed ki a fedezet!

Biztosított tevékenységi kör:

Mélyépítési munkák, műtárgyépítés, út- és közműépítés, vízépítés

Elszámolás módja:

Mérleges, árbevétel alapú utólagos éves elszámolású

Kockázatviselés helye:

Magyarország, azon belül a biztosított projekt(ek) közvetlen környezete

A biztosítás tartama:

Határozatlan

A biztosítás fordulónapja:

Minden év január hó 01. napja

Biztosítási időszak:

2020. szeptember 17. – a tárgyév december 31. napjáig
Minden évfordulót követően egy év

Szerződés kezdete:

2020. szeptember 17.

Jelen módosítás hatálya:

2021. augusztus 16.

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás: (kérjük a választott variációkat megjelölni!)
Éves tervezett építési teljesítés biztosítási összege:

380.000.000,-Ft

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

10.000.000,-Ft/bizt. időszak, de max. a projekt
értékének a 10%-a káreseményenként
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Szakértői költségek:

,-Ft/bizt. időszak

Tervek, dokumentumok nyomtatási költsége:

120.000,-Ft/bizt. időszak

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek:

,-Ft

(díjszámítási alap:)

(új értéken/műszaki avult értéken)

Építőgépek értéke:

,-Ft

(díjszámítási alap:)

(új értéken/műszaki avult értéken)

Meglévő tulajdon első kockázati értéke (119. záradék)

20.000.000,-Ft
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Önrészesedés:
Építési teljesítésre:

300.000,-Ft/biztosítási esemény
de elemi károknál:
10% de min. 500.000,-Ft/biztosítási esemény

Építőgépekre, építéshelyszíni berendezésekre,
segédszerkezetekre:

200.000,-Ft/biztosítási esemény

A szerződő-biztosított köteles a saját tulajdonában lévő építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, új értékét/avult értékét, valamint a saját tulajdonában lévő építőgépek
megnevezését, típusát, gyári számát, és új értékét/avult értékét a biztosítónak az ajánlat megtételekor bejelenteni.
A bejelentés elmulasztása esetén a biztosítási fedezet ezekre az eszközökre nem terjed ki!
Idegen tulajdonú eszközökre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztosítási fedezetet!
Kisgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!
(építés- és szerelésbiztosítás különös feltételei, külön rendelkezések I. fejezet 1.9.9. pont)

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:
Felelősségbiztosítás biztosítási összege:

40.000.000,-Ft/bizt.időszak

Dologi- és személysérüléses károknál:

30.000.000,-Ft/káresemény

Önrészesedés

Dologi kárnál: 10% de min. 100.000,-Ft/káresemény
Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:

002.

Keresztfelelősség
Biztosítási szolgáltatás felső határa: II. fejezet szerint
Önrészesedés:
II. fejezet szerint

100.

Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete
Próbaüzem időtartama max.: 4 hét
Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak
Önrészesedés: I. fejezet szerint

102.

Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
Önrészesedés:
a.) 20%, de min.
200.000,-Ft/káresemény
b.)

200.000,-Ft/káresemény

Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott
része 400.000,-Ft/káresemény
109.
110.
111.
112.

115.
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Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre
vonatkozó külön feltétel
Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek
Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek
Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként:
10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak
Önrészesedés:
I. fejezet szerint
Tervezési kockázat fedezete
Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak
Önrészesedés:
20%, de minimum 200.000,-Ft
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116.

Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek
fedezete
Önrészesedés:
I. fejezet szerint

117.

Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Max. hossz: 200 m
Az építtető meglévő tulajdona

119.

Első kockázati összeg: 20.000.000,-Ft
Önrészesedés:
20%, de min. 200.000,-Ft
120.

A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése
Első kockázati összeg: 10.000.000,-Ft
Önrészesedés:
20%, de min. 200.000,-Ft
A biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki a környező tulajdonban,
talajban, vagy épületekben keletkezett felelősségi károkra, amennyiben azok
a vagyontárgyak részleges vagy teljes leomlásából származnak!

121.

Cölöpalapozásra és munkagödrökre vonatkozó külön feltételek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések bejelentése, fedezetbevétele:
Jelen szerződés feltételei szerint a biztosítási fedezet a szerződő-biztosított biztosítási időtartam alatt
megvalósítandó, biztosított tevékenységi kör alatt felsorolt építési projektjeire terjed ki, amelyeket - az
alább felsorolt kivételektől eltekintve - a biztosítónak külön nem kell bejelenteni.
A biztosítási fedezet a fentiektől eltérően – külön bejelentés és megállapodás hiányában - nem terjed ki az alábbiakban részletezett építési munkálatokra, amennyiben:
- Az adott projekt nettó vállalási értéke meghaladja a 300 MFt-ot,
- Az adott projektre kötött vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési időszak meghaladja a 2 évet
- Az építési projekt az alábbi tevékenységeket és/vagy helyszíneket tartalmazza:
- Az építési munka eltér a felsorolt biztosított tevékenység(ek)től,
- Önálló bontási munkák, melyeknél nincs a bontási értéknek megfelelő építési munka,
- Javítási, karbantartási munkák, kivéve a szavatossági fedezetkörbe tartozó munkák,
- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkák vagy ezen helyszíneken végzett tevékenységek,
- Alagút- és tárnaépítés, hídépítés (nagyobb, mint 10 m fesztávolság), vagy ezeken/ezekben végzett
tevékenységek,
- A talajszinttől számított 5 méter alatti munkálatok, speciális mélyépítési munkák (sajtolási,
microtunneling), kútfúrás (20 m mélység alatt), támfalak építése,
- Vízművek építése, gátak, kikötők, duzzasztógátak, víztározók és ártéren történő építkezések,
Amennyiben a fenti esetekben szerződő-biztosított a biztosítandó projekt műszaki adatait (tervek és műszaki leírás) közli a biztosítóval, és a biztosító a kockázatot vállalhatja, úgy a közölt adatok felhasználásával 5 munkanapon belül egyedi ajánlatot készít az adott projekt fedezetbevételéhez.
Ha a szerződő-biztosított az ajánlatot elfogadja, úgy a biztosító kockázatviselése az ajánlat elfogadásáról
szóló írásbeli nyilatkozat biztosítóhoz érkezését követő nap 0.00 órakor kezdődik.
Bejelentés formája: A szerződő-biztosított a projektet az erre rendszeresített bejelentő adatlapon jelentheti be a biztosító részére. (1. sz. melléklet)
Fedezetigazolás: A biztosító a szerződő-biztosított kérésére fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva, az adott munka tárgyának pontos megnevezésével. A fedezetigazolás kiállításához a szerződő-biztosítottnak az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványt biztosítóhoz be kell nyújtania.
A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti meg!
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A biztosítási fedezet csak akkor terjed ki az építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építőanyagokra, szerkezetekre és egyéb beépítendő vagyontárgyakra, amennyiben azok a szerződőbiztosított könyveiben, eredmény-kimutatásában megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjesztéséről külön megállapodás született.
Meglévő- és szomszédos tulajdon biztosítása (119-120. záradékok):
A meglévő- és/vagy a szomszédos épületekben okozott károkra a biztosítási fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épületek az építési munka megkezdésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak, a szerződő-biztosított a szükséges biztonsági intézkedéseket megteszi, és elkészíti az
épületekre vonatkozó állapot felvételi jegyzőkönyveket. A biztosító felhívására a szerződő-biztosított köteles az állapot felvételi jegyzőkönyveket bemutatni.
Vagyonvédelmi előírások:
A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyakra elkövetett lopásból és betöréses lopásból eredő károkra, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési
helyről tulajdonítják el és a kockázatviselési hely védelmét legalább 170 cm magas kerítés, továbbá 24
órás őrző/védő szolgálat biztosítja a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában.
Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatható vagyontárgyak) a tárolásnak zárt helyen kell történni. Ezen vagyontárgyak lopásból eredő káraira a
fedezet nem terjed ki.
Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 750.000,-Ft/biztosítási esemény,
1.500.000,-Ft/bizt. Időszak
Éves építési teljesítés biztosítási összegének megemelése:
Amennyiben a szerződő/biztosított tudomást szerez arról, hogy a tárgyévre vonatkozó éves építési teljesítés
összegének előre tervezett mértékét 20%-ot meghaladóan túl fogja lépni, úgy a tudomásszerzést követő 15 napon belül a biztosítónak köteles a változás tervezett mértékét bejelenteni.
Erre az esetre a felek megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést a megváltozott tervezett éves építési teljesítés és éves biztosítási díj tekintetében módosítják, az arányosan elmaradt díjakat pedig a szerződő-biztosított
biztosítónak 15 napon belül megfizeti. A biztosító a következő időszakokra esedékes díjakról a megnövelt öszszeg figyelembevételével állítja ki a számlát.
Kockázatviselés időtartama, szerződés felmondása:
Az egyes építési projektek esetében a biztosítási fedezet a munkák megkezdésétől vagy bejelentéshez kötött
projektek esetében a fedezet visszaigazolásától az építmény átadás-átvételéig, vagy ha előbb történik, akkor az
üzembe helyezés vagy a használatbavétel megkezdésének időpontjáig tart. A 003. vagy a 004. záradék alapján
kikötött szavatossági fedezet ezt követően kezdődik.
A keretszerződést a felek a biztosítási időszak végére, 30 nap felmondási idővel mondhatják fel.
Amennyiben szerződő-biztosított a keretszerződés évfordulóra történő felmondása esetén a felmondási időn
belül a biztosítónak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévő projektekre a biztosítási fedezetet az évfordulót követően is fenn kívánja tartani, a felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel akként módosíthatják, hogy
a felmondási idő elteltével a szerződés nem szűnik meg, de az az évfordulótól csak a szerződő-biztosított által
fedezetben tartani kívánt, az 1. sz. melléklet felhasználásával bejelentett projektekre terjed ki. A szerződés előzőek szerinti módosítása esetén a biztosító a kockázatot a bejelentett projektek befejezéséig, de legfeljebb az
évfordulót követő egy évig a korábbi feltételek szerint vállalja. A bejelentett projektek befejezésével, de legfeljebb az évfordulót követő egy év elteltével a szerződés megszűnik.
3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:
Vetítési alap: Építési teljesítés éves értéke, azaz: 380.000.000,-Ft
Biztosítási díjtétel: 1,95 ‰
Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja:
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741.000,-Ft
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Minimumdíj: A biztosítási időszakra vonatkozó előre meghatározott díj 90%-a!
A biztosító a szerződés éves elszámolásakor minimumdíjat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosított tevékenységből származó tárgyévi árbevétel nem éri el az építési teljesítés éves tervezett értékének minimumdíj alatt meghatározott százalékát.
Díjfizetés üteme és módja:
Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.
A biztosítás első díját a szerződő-biztosított a szerződés létrejöttét követő 10 napon belül köteles kifizetni.
4. A biztosítási díj elszámolása:
A felek a biztosítási díjat – ill. a biztosítási fedezet terjedelmét – különösen a szerződő-biztosított által tervezett éves árbevétel figyelembevételével határozzák meg.
A biztosítási díj tekintetében a felek a szerződő-biztosított által tervezett és ténylegesen teljesített éves árbevétel, valamint kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási tárgyévet követő év június végéig számolnak el
egymással.
Az elszámolás alapját a szerződő-biztosított vállalati mérlegében, eredmény kimutatásában szerepeltetett
adatok képezik (nettó árbevétel), mely adatokat a szerződő-biztosított külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő év május hó végéig köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani.
Az elszámolás kezdeményezésére a tárgyévet követő naptári évben van kizárólag lehetőség, ill. amennyiben az elszámolás halasztásáról egyedileg megállapodás születik a felek között.
Az elszámoláskor a nettó árbevételből levonhatóak a nem építési tevékenységből származó, valamint az
igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei, amennyiben az adott projektre vonatkozóan a szerződő-biztosított a biztosítónak írásban jelezte a biztosítási fedezet elhagyását a munkálatok
megkezdése előtt, és ezt a biztosító írásban jóváhagyta.
Az elszámolást a biztosító a szerződő-biztosított által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve
az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.
Amennyiben a tárgyévi elszámolás alapján:
- a szerződő-biztosítottat visszajáró díj illeti meg a minimumdíjat meghaladó mértékben, úgy ezen díjat a
biztosító a szerződésen jóváírja, ill. amennyiben díjrendezett a szerződés, a szerződő-biztosított írásbeli
kérésére a biztosító a többletdíjat a szerződő-biztosított által megadott pénzforgalmi számlára átutalással
visszafizeti.
- a biztosító megállapítja, hogy a tényleges éves árbevétel a tervezett éves árbevétel összegét meghaladja,
úgy a két összeg közötti különbözetre számított díjat a szerződő-biztosított köteles a biztosítónak egy öszszegben, a biztosító által megküldött számlán feltüntetett határidőben kifizetni.
Biztosításközvetítő:
Prémium Biztosítási Alkusz Kft. (77240988)
Budapest, 2021.08.19.

Generali Biztosító Zrt.
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