GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
szerződésszám: 517/874092042
ÁLTALÁNOS ADATOK
Biztosító:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Cégbíróság:

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Cg. 01-10-041071
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter:
Internet cím:
Levélcím:

+36 1 467 3500
www.groupama.hu
1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység:

570401 - Központi Alkuszi Igazgatóság

Cégnév:
Vállalkozás típusa:
Adószám:
Székhely:
Levelezési cím:
Kockázatviselés kezdete:
Kockázatviselés vége:
Díjfizetés módja:
Kockázatviselés helye:
Biztosított építési munka:
Területi hatály:

Structor Invest Kft.
kft
25278662-2-19
8330 Sümeg, Ifjúság u. 50.
8330 Sümeg, Ifjúság u. 50.
2018.06.14 0,00 óra
2019.04.01 24,00 óra
egyösszegű, átutalással
8471 Káptalanfa Rákóczi u. 8., HRSZ: 281
Kultúrház épületenergetikai fejlesztése
- vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye
- felelősségbiztosítások esetében Magyarország

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza:
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
- GB517 jelű Építés- és Szerelésbiztosítási feltételei
- Dologi károk biztosítása
- Felelősségbiztosítási károk biztosítása
- Védelmi előírás: VÉD záradék, minimális mechanikai védelem
- záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint
- az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT) 2-1.119
A biztosítási szerződés részét képezi a beruházáshoz készített és az illetékes hatóság által engedélyezett
- műszaki leírás
- tervdokumentáció
- biztosítási adatközlő
I. FEJEZET - DOLOGI KÁROK
Biztosított vagyon, biztosítási összegek:
1.

2.
3.
4.

Építési teljesítés ( 1.a. + 1.b. ):
( A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve
az összes beépítésre kerülő anyagot)
1. a. vállalási díj ( ÁFA nélkül ):
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési
teljesítések ( ÁFA nélkül )
Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek,
segédépületek, építőszerszámok ( tényleges avult értéken)
Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek:
A szerződő tulajdonát képező építőgépek ( lista szerint, tényl. Avult értéken )
Biztosítási összeg:
Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos )

Káreseményenként:

32 000 E Ft.
- E Ft.
- E Ft.
E Ft.
E Ft.
5 000 E Ft.
37 000 E Ft.
100 000 Ft

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos
eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak.
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.
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II. FEJEZET - FELELŐSSÉG KÁROK
Biztosított kockázatok:

Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára,
vonatkozó szabályzat szerint.
Biztosítási összeg ( kártérítési limit ):
E Ft./kár
E Ft./időszak
Dologi és személyi sérülés károk esetén:
10 000
50 000
Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ):
Dologi károk esetén:
Személysérüléses károk esetén:

10%,de minimum 100 000 ,-Ft
nincs önrészesedés

III. FEJEZET - ZÁRADÉKOK
X

004.

X
X
X
X
X

009.
010.
109.
110.
112.

X

119.

Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete
Tartam
12 hónap
Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ):
I. fejezettel megegyezően
Földrengés károk kizárása
Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések
Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások
Raktáregységenként tárolható maximális érték:
5,000,-E Ft.
Az építtető azon ingatlanai, amelyek a biztosított felügyelete, ellenőrzése alatt állnak,
illetve gondjaira vannak bízva
Maximális kártérítés/ káresemény:
5,000,-E Ft.
Maximális kártérítés/ időszak:
5,000,-E Ft.
Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): I. fejezettel megegyezően

ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ
Az építőipari teljesítések során a közutakon végzett muunkával összefüggésben keletkezett káresemények kizárólag
abban az esetben kerülnek térítésre, ha az adott tevékenységhez a Biztosítottnak minden a törvényi előírásnak
megfelelő engedélye a munka megkezdése előtt a birtokában volt.
Kockázatba lépés előtti időszak:
A kockázatviselés kezdetét megelőző időszakban végzett munkákra visszavezethető közvetlen és következményi
károk, a kockázatviselést meglőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület
állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik, a kockázatviseléséből ki vannak zárva.
Csapadékhatás
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a csapadékhatással összefüggésben bekövetkező közvetlen és
következményi károkra. Ezen kizárás a következő károkra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.
A nem elégséges fedés alatt azt értjük, amikor a 15 m/s erősségű szél képes megbontani az ideiglenes fedést.

Biztosítási díj: (Ft/tartam)

75 000

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő:

Budapest,

Prémiumalkusz Kft.

2018.06.14

Csonka István
vezérigazgató-helyettes
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Alexandre Jeanjean
vezérigazgató-helyettes

