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Biztosítási díjkalkuláció     
Építés- és szerelés biztosításhoz  
Contractor's All Risks (C.A.R.) 
 
 
 
Címzett: Generali értékesítési hálózat Érd VIP Fiók Közvetítő neve: ALL-INSURANCE Kft. 
Pálmai Zsuzsanna részére     Közvetítő kódja: 75104170    
Mobil: (+36 30) 543 5676      Kirendeltség kódja: 38405 
E-mail: palmai.zsuzsanna@generalimail.hu 
  
Osztály: Értékesítés támogatás      Ügyintéző:  Parrag István Telefon/fax: 06 1 452 3399 Ajánlat sorszáma: Kiadás dátuma:  
    271754-00 2019.10.04 
Előzetes kötvényszám: 95213840527175400 
 
Biztosítási díjkalkuláció épület átalakítási munkálatokra 
 
 
Biztosítási módozat: 

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

 

Biztosítás tárgya: Reménység Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítési munkálatai 

  

Kockázatviselés helye: 1196 Budapest, Petőfi utca 56. 

  

Biztosított vagyontárgyak: 

Az építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) alapján a vállalkozó teljes építési teljesítése és munkája, beleértve a kivitele-
zéshez összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését. 

Biztosító: 

 Generali Biztosító Zrt. 

 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 

Szerződő - Biztosított: MORPHEUS'48' Kft. 2085 Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.  

Adószám: 12799020-2-13 

Jelen ajánlat szerinti biztosítási szerződést szerződőként kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szer-
vezet köthet! (C.A.R. 1.VIII. pontja)! 

Együttbiztosított: 

 Valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó. 

Biztosítás időtartama: 

Az aláírt ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 000 órától - 2020.08.07. 

A 004. záradék alapján nyújtott kiegészítő fedezet időtartama 12 hónap  
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I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:  

Építési teljesítés biztosítási összege:  111 065 122,-Ft 

 Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:     5 000 000,-Ft/bizt. időszak 

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek:      5 000 000,-Ft  

(díjszámítási alap: műszaki avult értéken)  

Meglévő tulajdon első kockázati értéke (119. zár.)     5 000 000,-Ft 

Díjszámítás alapja összesen:  126 065 122,-Ft 
 

 Önrészesedés:  100.000,-Ft/káresemény 
de elemi károknál:                 300.000,-Ft/káresemény 
 
Kérjük az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek pontos megnevezését, mennyiségét, új értékének/avult 
értékének a megadását egy mellékelt listán, mely nélkül a biztosítási fedezet nem terjed ki ezen eszközökre. Kisgé-
pek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak! 

  
Vagyonvédelmi előírások: 

A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyak lopás és betöréses lopás kárai-
ra, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyről tulajdonítják el és a kockázatviselés hely 
védelmét legalább 170 cm magas kerítés továbbá 24 órás őrző/védő szolgálat biztosítja a kockázatviselési helyén a 
biztosítási esemény időpontjában. 

Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatható vagyon-
tárgyak) a tárolásnak zárt helyen kell történni, a lopás károkra a fedezet ezen vagyontárgyakra nem terjed ki. 

Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 500.000,-Ft/káresemény, 1.000.000,-Ft/bizt. 
Időszak 

 Egyéb feltételek: 

 A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti! 

 

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás: 

 Felelősségbiztosítás biztosítási összege: 40.000.000,-Ft/és 60.000.000,-Ft/bizt.időszak  

 Dologi károknál: 20.000.000,-Ft/káresemény, de max.  

  30.000.000,-Ft/bizt. időszak 

 Személyi sérüléses károknál: 20.000.000,-Ft/káresemény, de max. 

       30.000.000,-Ft/bizt.időszak   

 Önrészesedés Dologi kárnál: 10% de min. 250.000,-Ft/káresemény 

   Személysérülésnél: nincs önrész 
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Záradékok:  

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

 004. Kiterjesztett szavatossági fedezet 
  Szavatossági időszak: 12 hónap 
  Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10 000 000,-Ft/bizt. időszak 
   Önrészesedés:  I. 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 

112.  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 

 119. Az építtető meglévő tulajdona (1196 Budapest, Petőfi utca 56.)  

  Első kockázati összeg: 10 000 000,-Ft 
   Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft 

 121. Cölöpalapozásra és munkagödrökre vonatkozó külön feltételek 

   
(*) Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, 
úgy a szerződő/biztosított vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelvételi jegyzőkönyveket elkészíti és igény ese-
tén bemutatja a biztosítónak.  

Biztosítási díj: 

Vetítési alap: I. fejezet – Vagyonbiztosítás díjszámítási alapja: Építési teljesítés, káreseménnyel kapcsolatos többletkölt-

ség, meglévő- és szomszédos épületek elsőkockázati értékének az összege: 126 065 122,-Ft  

 

Vagyon- és felelősségbiztosítás díja: 164 000,-Ft díj  

 

Díjfizetés:   

Egyösszegben, a szerződés létrejöttét követő 10 napon belül. 
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Egyéb rendelkezések: 

A szerződés 30 napig díjmentesen meghosszabbítható, amennyiben a kivitelezés időben nem fejeződik be. A kockázat-
viselés 30 napos meghosszabbításának igényét a szerződő indokolással ellátott írásbeli kérelemmel jelentheti be.   

Jelen díjkalkuláció 60 napig érvényes. 

 

Tisztelettel: 

        
            GENERALI Biztosító Zrt. 
 
 
 
 
A fenti díjkalkulációval egyetértünk, kérjük azt általunk tett biztosítási ajánlatként kezelni.  
 
 
 
Kelt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

  

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Szerződő-Biztosított aláírása 
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Nyilatkozat   
Építés- és szerelésbiztosításhoz (C.A.R.)  

 Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. • Generali TeleCenter: (06-40) 200-250 • www.generali.hu 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk! (Kérjük jelölni és kitölteni!) 

Kérjük, hogy szíveskedjen a lenti rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Segítő közreműködését előre is köszönjük! 

Név/cégnév: ..................................................................................................................................................................................................... ….. 

Kapcsolattartó neve (cég esetén):  ................................................................................................................................................................... ….. 

Állandó lakcím (székhely):  ............................................................................................................................................................................... ….. 

Mobiltelefonszám/kapcsolattartó mobiltelefonszáma:  ...................................................................................................................................... ….. 

E-mail / kapcsolattartó e-mail címe:  ................................................................................................................................................................. ….. 

1. Kötvény, levelezés és fizetési értesítő útja:  

� Szerződő levelezési címére   � Alkusz levelezési címére 

2. A Szerződő pénzintézeti adatai:  

Pénzintézet neve: .................................................................................................................................................................................... ….. 

Postacíme: .............................................................................................................................................................................................. ...... 

Szerződő számlaszáma: ......................................................................................................................................................................... .….  

3. A biztosított alábbi három mutatója meghaladja-e a következő értékeket: 

Mérleg főösszege a 6,2 millió eurót:   □ igen  □ nem 

Nettó árbevétele a 12,8 millió eurót:  □ igen  □ nem 

Átlagos alkalmazotti létszám a 250 főt: □ igen  □ nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További nyilatkozatok, tájékoztatás 

1. A jelen dokumentum aláírásával a biztosítási szerződésre irányadó általános és a különös feltételeknek a „Polgári Törvénykönyvtől 
eltérő szabályok” című fejezeteiben foglaltakat megismertük azokat kifejezetten elfogadjuk. 

 
2. A biztosító a biztosítási szerződés kezelésével kapcsolatos egyes eljárások tekintetében, az ezen eljárásokkal összefüggésben felme-

rülő költségei megtérülése érdekében adminisztrációs díjat érvényesít. A jelen dokumentum aláírásával a biztosítási szerződésre 
irányadó általános feltételeknek az egyes adminisztrációs díjakra vonatkozó rendelkezéseit kifejezetten elfogadjuk. 
 

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlat biztosító vagy képviselője általi átvételét követő 15 napon belül a biztosító jogosult az ajánlatot 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozat 
 

1. Jelen nyilatkozat aláírásával a szerződő megerősíti, hogy a biztosítási ajánlat írásba foglalása előtt megkapta, megismerte 
és elfogadja az ajánlat megtétele idején hatályos alábbi dokumentumokat: (Kérjük jelölni!) 
 

� Általános vagyonbiztosítási feltételek,  

 � Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések,  

 � Építés- és szerelésbiztosítás C.A.R. különös feltételei  
 

2. A szerződő kijelenti, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt megismerte az Építés- és szerelésbiztosítási C.A.R. termékre 
vonatkozó Biztosítási Termékismertetőt. 
 

3. A szerződő kijelenti, hogy a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggő, a fent nevezett, a jelen dokumentumban és 
a díjkalkulációban rögzített tájékoztatáson kívül egyéb tájékoztatást nem kapott. 
 

4. A szerződő kijelenti, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt a biztosítási igényeit, szükségleteit felmérték és a javasolt 
biztosítási termék összhangban van az igényfelmérés során általa megadott adatokkal. 

5. A szerződő jelen nyilatkozat aláírásával elismeri továbbá, hogy a biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatást a biztosí-

tásközvetítőtől átvette. 

Kelt: ……………………………… 

         ………………………………………….. 
 Szerződő-Biztosított aláírása 



 

 

 

 

 

 

  D:\adatok\Ajánlatok 2019\CAR\MORPHEUS'48' Kft\MORPHEUS'48' Kft. CAR 271754.doc 
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indokolás nélkül visszautasítani abban az esetben is, amennyiben a fenti időszak alatt biztosítási esemény következik be. Tájékoztat-
juk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásához egyedi kockázatelbírálást végez. 
 

4. A szerződő/biztosított a jelen dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a biztosítani kívánt építési teljesítés tekintetében a biztosítási 
ajánlat megtételének időpontjáig kár nem következett be. 
 

 

 
 

Kelt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Szerződő-Biztosított aláírása 

 
Biztosításközvetítő adatai: 

Név:  ........................................................................ JUST kód:.................................... Szervezeti egység kód: ............................................ ….. 

E-mail cím: .............................................................. Telefonszám: ............................... Felügyeleti regisztrációs szám: ................................ ….. 

 
 

H Hozzájárulás marketing tartalmú üzenetek küldéséhez 

� Hozzájárulok ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) az általam megadott személyes ada-
tokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés, vagy azzal 
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzlet-
szerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem 
meg. 

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes, A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a 
megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik 
ügyfélszolgálatán – név, születési dátum megadásával – van lehetőség: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, e-
mailben kapott üzenetek esetén pedig a leiratkozas@generali.hu címen, vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, 
Pf. 888 címen. Az adatok megismerésére, adatfeldolgozó igénybevételére, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, valamint az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános ren-
delkezések című dokumentumban foglaltak megfelelően irányadók.  

Hozzájárulás elektronikus kommunikációhoz 

 � A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. a biztosítási szerződései kezelésével, így különösen azok megkötésével, 
esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igénnyel, kármegelőzéssel kapcsolatos, valamint a következő biztosítási idő-
szakra várható díjról szóló információkat elektronikus úton küldje meg részére. 

� A szerződő felhatalmazza a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról a részére elektronikus úton, elektronikus formátumban állíthassa ki 
a számlát. Az elektronikus számlával kapcsolatos tudnivalók a https://generali.hu/E-szamla webcímen ismerhetők meg. 


