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kockázafuislés kezdete
Biztosítá5 tartama:

20,17.06.01. 0,00 óra
haiáíozatIan

Biztosítási idószak; '] év
Biztosítási évforduló: minden éóen a kockázatvselés kezdetének megfelelő naptári nap
DíjfiZetés gyakorisága és módja: 1/4-érente, átutalással
Biztositoti te\ékenység: Egyszerú bejelenléshez kotótt építóipari kiútelezési te!ékenység
-lerüleii hatály: - felelősségbiztositások esetében Magyarorszag

A szeződés a köwtkező biztosításokat, záradékokat laílalmazza,
. Vallal<07ások Felelösségblzlositásanak Általános SzezödésI Feltételel (VF ÁSZF)
- Te\ékenysé9i FelelóSsé9biziositás KúlönöS SZezódési Feltételei
- Szolgáltaiók FelelóSségbiztosításnak Különös Szeződési íeliételei
- Egyedi ZáBdék SzolgáltatáS tárgyában okozott kárckra Wnaikozóan
- Egyedi záradék feleIős műszaki \eZetók felelősségbiZiositására \onatkozóan

íeltételei énényesek.

Dijalap: Terezett kiütelezések sZáma: 5db

KoMBlNÁLT F ELELóssÉGBlzrosiTÁs

Biztosított kockázatok:
1. Te\ékenységi felelősségbiztositás
2- SzolgáItató felelóSsé9biztoSíiás
3. Egyedi zámdék szolgáltatás táígyában okozott károkÉ Wnatkozóan
4. Egyedi Záíadék felelős műSZaki Wzetók felelősSégbiZiosítáSára Wnaikozóan

E Ft/kár
10 000

E Ft/év
30 000Kombinált kártéritési limit: 1.-2,-3,4.-kockázatokra együttesen

Területi hatály: lVlagyarovág

Fedezetbe vont személy:

Ónrévesedés ( FUkár, levoná$s )

10%, de minimum 100,000,-Ft

Alapdí.i(Ft}:
Az a la pdíjon fe lüli díj proje kte nké nt(FUprcje kt)

Éves dí.i (Ft}

alapdíj

90 000
5 000

90 000
25 0005db

Öge*n éVes díj(Ft): 115 000
Ked€szmény üzletpolitikai-1 0%
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Szolgáltaás tárgyában okozott károk záradéka
A biztosító koct(ázatviselése jelen záradék alapján kiterjed a szolgáltaiás tárgyában. illel\€ az abban a dologban okozotl

károkra, amelyre a biztositott te!ékenysége irányul. Jelen záradék alaplán sem terjed ki azonban a biztosiió

kockázatüselése a szolgáltatás tárgyának, illetw annak a dolognak, amelyre a biztosltott terékenysóge iíányul az olyan

káíaiía, melyek a szolgáltatás megkezdésekoí már megwltak, így ha azok már sérúltek, hibásak, elhasználódoitak

Wltak \agy egyéb okból cserére szorultak,
Jelen záradékkal me9kötött bizlosítási szeződés esetén az énényben lérc Szolgáltatók Felelőssé9biztosításának
Különös Szeződési Fellétele't jelen záradék szerinii kiegészitésekkel kell alkaImaZni. Amennyiben jelen záradék

bármely rendelkezése eltéra Szolgáltatók Felelósségbiztosításának Külónös Szezódési Feltételeiben foglaltaktÓI,

akkor jelen Záradók íendelkezései az irányadók.
A jelen záradékban nem szabályozottakra a Szolgáltatók Fetelősségbiztosjtásának Külónós SzezódéSi Feltételei

rendelkeZései az irányadók.

Fe le lős m úsza ki vezetők zá radéka
Jelen záradék alapján a biztosítási i8dezet kiterjed a felelős múszaki \€Zetói te\ékenységre

Felelós műszaki wzetői telékenysé9:
Az építési terékenysé9 irányítása, épúletek épületrészek kivitelezési dokumentációknak megblelő kiVtelezésének

eIlenózése, építési terékenységre rcnatkozó szakmai, minósé9i, biztonsági előirások betartásának és kiütelezés
szakszerü elrégzéséne< ellencjzése

Alvállalkozói záadék
Jelen záradék alap.lán a biz,iosítási fédezet kiterjed a biziosítoit közreműködőjének (pl, alvillalkozók éS teljesítésa

segédek) te\ekenységéből eíedő azon kárigényekre, melyéri a biztositott íelelőssé9gel tartozik

utófedezet záradék
Jelen záradék alapján a biztosítási fedezet kiteOed a biztosítási szezódés hatálya alatl okozott, de legkésóbb a

szeződés megszűnését kö\€tő 3- élben beköreikezett és bejelentett károkra

Kötelezó fiele lősségbiztosítási záradék
A biztosítási fedezet megíelel a 353/2016.(X.18.) Kormány rendelet kötelezó kiülelezói feleIÓsségbiztosításra wnatkozó
endelkezései nek

Egyedi záradék

"élen::í:?dék a!ap.lán aTe\ékenyséEi FelelóSségbiztcsíiáSának Különós Feltételei 3.4./a kizárása ilietw a Szc!-]i!tatók

FeIelősrügbiztosiiásának Kúlónös Feltételei 4.3lakizárása feloldásra keíül

Jelen záradék alapján az atkalmazott feltéielek ronatkozó kizárásain túl, biztosiiási fedezei nem teíjed ki az alábbi károkía

- Talajban ragy nörényi kultúrákban, illet\€ terméSzeii elemekben okozott káíokra

- Földa|atti közmű\€kben okozoit károkra amennyiben az ópíttető épltkezés megkezdésekor nem rendelkezett a

kivtelezéshez szükséges hiratalos közmútérképpel
- Szakszerű dúcolás elmulasztására, az épitmény alatti ái\€zetésekre, \alarnint ezzel összefüggő aláfalazásokra

üssza\ezethetó károkra
- robbantás során okozott károkra
- Vibráció Egy teherhordó elemek eltá\olítása, meggyengíiése miatt bekö\€tkezó károkra

- Tetőszigetelés megboniása során szél wgy csapadék által okozoit károkía

DÍjÖsszesítŐ: 
E€s diJ (Ft)

kombinált Felelósséqbiztosíiás 1 03 500

OSSZESEN:

A biztositó adatkeze|ési nyilVántartási száma: 59292-5931tsl2012

1 03 500

Biztosítás köz\étítő:

Budapest, 2017 06,02

Csepely Kornélia Judit
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c§onka lstván

\ezéri gaz gató-hely ettes
Alexandre Jeanjean

\ezéri gaz gató-helyeties
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