
Ma tegyünk a holnapért!

Tisztelt Partnerünk!

Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg bizto-
sítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük, és melléklelten küldjük díjtájékoztatónkat a vonatkozó feltételekkel és a 
szerződés megkötéséhez szükséges mellékletekkel együtt.

Közös érdekünk, hogy döntésüket követően a lehető leggyorsabban feldolgozzuk biztosítási ajánlatukat. Kötvényüket, az ese-
dékesség szerinti számlájukat és az esetleges zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat alapján készített igazolást szeretnénk a 
lehető legrövidebb időn belül eljuttatni Önökhöz. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a kötvényesítéshez szükséges minden 
dokumentum hiánytalanul beérkezzen hozzánk. Ezért kérjük, a Társaságunkhoz törtnő visszaküldés előtt az alábbi lista szerint 
ellenőrizzék, hogy minden szükséges dokumentum megvan, az adatok helyesek és minden dokumentum aláírásra került.

Az alábbi fontos adatokat, kérjük, mindenképpen ellenőrizzék!

Az ajánlat szerinti biztosítási összegek és több telephely esetén a telephelyi részletezőben szereplő összegek egyezősége. 
Több telephely esetében kérjük, hogy a telephelyi részletezőt kitöltött excel formátumban, annak megváltoztatása nélkül is 
visszaküldeni hozzánk, amivel elő tudják segíteni a kötvényesítés folyamatát.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A kötvény gyors elkészítéséhez a dokumentumokat a következő e-mail címre kérjük elküldeni:
vagyonadmin@aegon.hu

az eredeti dokumentumokat pedig az alábbi levelezési címre szíveskedjen megküldeni:

Aegon Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1368 Budapest Pf. 245

Felhívjuk figyelmét, amennyiben az összes dokumentum hiánytalanul beérkezik, és a Biztosító az ajánlatot nem utasította el, úgy  
a kockázatviselés kezdete:

az ajánlaton feltüntetett dátum, vagy
biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája közül a későbbi dátum lehet.

A biztosító a vonatkozó jogszabályok és a biztosítási feltételek alapján, káresemény kapcsán vizsgálja a biztosított vagyon 
alulbiztosítottságát. Ennek esetleges következményeit elkerülendő javasoljuk, hogy a biztosítási összegek meghatározásakor 
különös alapossággal járjanak el. A jelen díjajánlathoz csatolunk egy segédletet, mely különböző típusú és funkciójú épületek 
esetén segítséget nyújthat az újraépítési érték meghatározásához.

Kérdés, észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésére!

Tisztelettel:
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 � Cégszerűen aláírt biztosítási ajánlat, melyben nyilatkoznak:
– az igénybe venni kívánt kedvezményekről
– halasztott, későbbi kockázatviselés esetén az igényelt

kezdeti dátumáról
 � „A06” jelű nyilatkozat
 � „A29” jelű nyilatkozat
 � Szemlekötelezettség esetén az illetékes személytelefo-
nos, vagy e-mailes elérhetőségének megadása

 � Zálogkötelezetti nyilatkozat pontos adatokkal kitöltve
 � Lízing nyilatkozat pontos adatokkal kitöltve 

 � „E-mail” nyilatkozat az elektronikus kapcsolattartásról
 � Alkuszi megbízás
 � Telephelyi adatközlő (több telephelyet tartalmazó 

szerződés esetében)
 � „ELBER” számítógép biztosítás és „Géptörés biztosítás” 
módozat esetében tételes lista, amely tartalmazza a 
biztosítandó eszközök:
– pontos megnevezését,
– egyedi azonosítóját,
– egyedi biztosítási összegét.

Vállalati Vagyon Üzletág
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AEGON TREND II
VAGYON- ÉS

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI
DÍJTÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSHOZ

Jelen Díjtájékoztatónk a(z) 69284 biztosítási kötvény számú szerződés módosító javaslata 2013. V tv. alapján.

87505. számú ajánlat

Szerződő neve: Medgyesegyháza Város Önkormányzata
címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.
Szerződés kötvényszáma: 69284, Szerződésszám:121830, Szerződésszám:121823
Biztosított neve: Medgyesegyháza Város Önkormányzata
címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.
Kockázatviselési hely: előzményszerződés szerint
Biztosított tevékenység: Általános közigazgatás TEAOR: 8411
Biztosítási időszak: Határozatlan
Kockázatviselés kezdete: legkorábban a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését

követő nap 0:00 óra

Értékelés módja: Új érték
Biztosító neve: AEGON Magyarország Zrt.
címe: 1091 Budapest Üllői út 1.
Kockázatvállaló: Habony Anikó - 0000939409 Tel.: 30/232-32-97
Közvetítő: OPTIMÁLIS BIZTOSÍTÁSI KFT. Törzsszám: 0000926860

Vagyonbiztosítási fedezetek

Alapvagyon biztosítás - mint alapbiztosítás az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások,
Vagyonbiztosítási feltételei szerint

Biztosított kockázatok: tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása, vihar, árvíz és
felhőszakadás, földmozgás, ismeretlen üreg beomlása, jégverés és hónyomás, idegen légi és földi járművek által okozott
károk, elektromos áram által okozott tűzkárok, vezetékek törése és beázás károk

Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján

Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei:

Épület, építmény: 4 328 642 eFt
Gép, berendezés: 496 283 eFt
Előgondoskodás: 200 000 eFt
Készpénz, értékkészlet: 1 520 eFt
Egyéb vagyontárgyak * 38 473 eFt
* Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges! Hivatkozás:
AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételek, Általános Szerződési
feltételek V./1/a pontja

Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei:

Gép, berendezés: 13 887 eFt

Többletköltség: 80 000 eFt
Alapvagyon teljes biztosítási összege: 5 158 805 eFt - mint díjalap
Díjtétel: 0,368 ‰
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Éves biztosítási díj: 1 898 440 Ft

Önrészesedés: 20.000 Ft/káresemény, levonásos

Betöréses lopás- és rablásbiztosítás, az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások,
Vagyonbiztosítási feltételek, Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás szabályzata szerint

Biztosított kockázatok: betöréses lopás, rablás, küldött rablás, vandalizmus

Biztosított vagyontárgyak: a Szerződő/Biztosított adatszolgáltatása alapján

Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei:

Gép, berendezés: 496 283 eFt
Készpénz, értékkészlet: 1 520 eFt
Egyéb vagyontárgyak * 38 473 eFt
* Elfogadáskor az egyéb vagyontárgyakról tételes, biztosítási összeggel ellátott lista megadása szükséges! Hivatkozás:
AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Vagyonbiztosítási feltételek, Általános Szerződési
feltételek V./1/a pontja

Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegei:

Gép, berendezés: 13 887 eFt

Betöréses lopás és rablás teljes biztosítási
összege

550 163 eFt - mint díjalap

Díjtétel: 0,378 ‰
Éves biztosítási díj: 207 962 Ft
Önrészesedés: 20.000 Ft/káresemény, levonásos

Üvegtörés biztosítás az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítása, Vagyonbiztosítási feltételek,
Kiegészítő üvegtörés-biztostás szabályzata szerint, 2. Biztosítható vagyontárgyak, 2.1. Alapfedezet értelmében

Alapfedezet limitje: 300 eFt/káresemény 300 eFt/év
Éves biztosítási díj: 30 000 Ft
Önrészesedés: nincs önrész

Elektromos Berendezések biztosítása, az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítása,
Vagyonbiztosítási feltételek, Elektromos berendezések és készülékek biztosítás Különös szabályzata szerint

Biztosított vagyontárgyak: Elfogadáshoz a VI. ELBER 4. pont szerinti, azonosításra alkalmas lista csatolása szükséges

Biztosítási összeg: 46 706 eFt
Díjtétel: 4,000 ‰
Éves biztosítási díj: 186 824 Ft
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 20.000 Ft/káresemény, levonásos

Géptörésbiztosítás az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítása, Vagyonbiztosítási feltételek,
Géptörésbiztosítás Különös szabályzata szerint

Biztosított vagyontárgyak: Elfogadáshoz a VII. Géptörés 1. pont szerinti, azonosításra alkalmas lista csatolása
szükséges

Biztosítási összeg: 89 217 eFt
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Díjtétel: 4,000 ‰

Éves biztosítási díj: 356 868 Ft
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 100.000 Ft/káresemény, levonásos

A biztosító kockázatviselése csak a 15 évnél nem régebbi gyártási idejű illetve a 8 évnél nem régebben, dokumentáltan
teljes felújításon átesett gépekre áll fenn.

Felelősségbiztosítási fedezetek

Éves forgalom v. költségvetési
előirányzat:

1 363 268 eFt

Éves bruttó bérköltség: 374 317 eFt
Alkalmazotti létszám: 71 fő
Bér- vagy kölcsön munkaerő létszám: ................... fő
Kérjük a hiányzó adatokat megadni!

Kombinált felelősségbiztosítási fedezet az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások,
Felelősségbiztosítási feltételek és a feltüntetett kiegészítő módozati szabályzatok szerint.
A kombinált biztosítási fedezet az Általános, Munkáltatói, Szolgáltatói, Termék felelősségbiztosítási feltételek szerinti
kockázatokra terjed ki.

Kártérítés felső határa: 10 000 eFt/káresemény 10 000 eFt/év
- sublimit termék felelősségre: 5 000 eFt/káresemény 5 000 eFt/év
Éves biztosítási díj: 173 000 Ft
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 20.000 Ft/káresemény, levonásos
Területi hatály: Magyarország

Bérlői felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és
Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek I. pontja szerint

Kártérítés felső határa: 10 000 eFt/káresemény 10 000 eFt/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 20.000 Ft/káresemény, levonásos
Területi hatály: Magyarország

Bérbeadói felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és
Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek II. pontja szerint

Kártérítés felső határa: 10 000 eFt/káresemény 10 000 eFt/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 20.000 Ft/káresemény, levonásos
Területi hatály: Magyarország

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás - a szolgáltatás felelősség kiterjesztése az AEGON TREND II Vállalati
Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek VII. pontja szerint

Kártérítés felső határa: 5 000 eFt/káresemény 5 000 eFt/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 20.000 Ft/káresemény, levonásos
Területi hatály: Magyarország

Önkormányzati általános felelősség kiterjesztése ("kátyú és sorfa károkra") - az alapbiztosítás kiterjesztése az
AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek XII.
pontja szerint
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Kártérítés felső határa: 1 000 eFt/káresemény 1 000 eFt/év

Önrészesedés: a kárösszeg 10%, de minimum 10.000 Ft/káresemény, levonásos
Területi hatály: Magyarország

Felelősségbiztosítási fedezetkiterjesztések

Alvállalkozók által okozott károk fedezete - az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások,
Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek V. pontja szerint:
A jelen kiterjesztés alkalmazásával a biztosító fedezetet nyújt a biztosított által jogszerűen igénybe vett alvállalkozó
által okozott károkból származó megtérítési igényekre, ha a magyar jog szerint kártérítési felelősség terheli.

Tanulói baleseti és felelősségbiztosítás - az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások,
Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek VI. pontja szerint:
A jelen kiterjesztés alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint a Biztosító megtéríti a
Biztosított helyett - az olyan, a szakképzésben résztvevő tanuló által - a gyakorlati képzés során, annak a helyszínén, a
számára a tanulmányi szerződésben rögzített munkavégzése kapcsán, az oktatási idő alatt - üzemi baleset folytán
elszenvedett károkat, amelyekért, mint a szakképzés szervezője, illetve nyújtója a Munka törvénykönyve szerint
felelősséggel tartozik; - azokat a károkat, amelyeket a szakképzésben résztvevő tanuló a gyakorlati képzés során,
annak helyszínén, oktatási idő alatt, a számára a tanulmányi szerződésben rögzített munkavégzés idegen harmadik
személynek vagy az ott dolgozóknak vagy az oktatóknak okoz és amelyek miatt, mint a tanuló foglalkoztatója, a magyar
jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Önkormányzati felelősség kiterjesztése a közmunkában résztvevőkre - az AEGON TREND II Vállalati Vagyon- és
Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek XIV. pontja szerint:
A jelen kiterjesztés alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint és a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott kárfelelősség keretei között a Biztosító megtéríti a Biztosított helyett az általános
felelősségbiztosítással (alapbiztosítás) és a kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás alapján a
biztosított önkormányzat által szervezett és a felügyeletében, valamint közvetlen irányításával végzett közmunka során
- az olyan, a közmunkában résztvevő magánszemély által - a munkavégzés során, annak a helyszínén, a számára az
írásbeli utasításban vagy munkanaplóban rögzített munkavégzése kapcsán, a közmunka időtartama alatt - üzemi
baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint a közmunka szervezője a Munka törvénykönyve szerint (2012.
évi CCXVI tv. 10.§-a) felelősséggel tartozik; - azokat a károkat, amelyeket a közmunkában résztvevő magánszemélyek a
munkavégzés során, annak helyszínén és időtartama alatt, az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban, szerződésben
rögzített munkavégzés során idegen harmadik személynek okoznak és amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai
szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Egyedi megállapodások

VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉKOK:
Szándékos rongálás (vandalizmus)

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az
Alapbiztosítás fedezete alapján és feltételeivel megtéríti a biztosított vagyontárgyakban idegen (harmadik) személy
által okozott szándékos rongálási károkat. A fedezet kiterjed arra az esetre is, ha az elkövetők a rongálást betöréses
lopás vagy annak kísérlete során kötették el. Kiterjed továbbá a fedezet a biztosított vagyontárgyakon a
fenti cselekményekkel összefüggésben okozott felületi sérülésekre (graffiti) is.

A jelen záradék szerinti biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottnak rendőrségi feljelentést kell tennie,
amelyet a kárbejelentés mellékleteként a biztosítóhoz be kell nyújtania.

A jelen záradék nem nyújt fedezetet buszmegállók, valamint köztéri parkokban vagy játszótereken elhelyezett,
felszerelt vagyontárgyak káraira. Az ilyen vagyontárgyakban keletkezett károk fedezetére külön záradék alkalmazása
szükséges.

Nem minősül a biztosítás által fedezett eseménynek a lopás, részlopás, eltulajdonítás, leltárhiány, terrorcselekmény,
avulás vagy elhasználódás miatti igény.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1 000eFt/káresemény
A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1 000eFt/év
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 20 000 Ft/káresemény (levonásos)

Szennyezési károk fedezete
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A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet kiterjed a térítésköteles káresemény következtében keletkezett gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb
szennyezés miatt a biztosított vagyontárgyakban előállt olyan károkra, melyek azok használatát, állagát veszélyeztetik
és újrapótlásukat, javításukat, tisztításukat teszik szükségessé.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 250eFt/káresemény/év
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Munkavállalók vagyontárgyai

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet kiterjed a térítésköteles káresemény kapcsán a munkavállalók ruházatában és a biztosított telephelyekre bevitt
bármely vagyontárgyaiban keletkezett fizikai károsodás miatt előállt károk fedezetére.

A jelen kiegészítő fedezet nem terjed ki:
- készpénzre, értékpapírokra, értékcikkekre,
- nemesfém tárgyakra, drágakövekre,
- gépjárművekre,
- iratokra, tervekre, dokumentumokra.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 100 eFt/káresemény

Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az
Alapbiztosítás fedezete alapján megtéríti a biztosított telephely területén belül bekövetkezett vezetéktörés miatt
elfolyt víz értékét. A kárrendezés előfeltétele a területileg illetékes vízszolgáltató által, a biztosított ingatlanhoz
kapcsolódóan kiállított számlák bemutatása a kár észlelésétől számított 1 éves időtartamra visszamenőleg.

Nem téríti meg a biztosító:
- az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat,
- a biztosítottaknak a káreseménnyel egyidejű átlagos vízfogyasztásának értékét, azaz azt a költséget, amely
biztosítási esemény bekövetkezésének hiányában, az átlagos víz-használati adatok alapján a biztosítottat terhelte
volna.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 300eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Folyadékok vesztesége miatti többletköltség fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az
Alapbiztosítás fedezete alapján megtéríti a biztosított telephely területén belül bekövetkezett vezetéktörés miatt
elfolyt víz vagy az épületszerkezeten belül bekövetkezett vezetéktörés miatt a sérült vezetékből elfolyt bármely
folyékony halmazállapotú anyag értékét az e célra megállapított kártérítési limit erejéig. A kárrendezés előfeltétele
annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a kár észlelésétől számított 1 éves időtartamra visszamenőleg az érintett
anyagból mekkora volt a tényleges felhasználás vagy fogyasztás.

Nem téríti meg a biztosító:
- az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat,
- a biztosítottaknak a káreseménnyel egyidejű átlagos fogyasztásának értékét, azaz azt a költséget, amely biztosítási
esemény bekövetkezésének hiányában, az átlagos használati adatok alapján a biztosítottat terhelte volna,
- az olyan kárt, ahol az elfolyt anyag mennyisége nem állapítható meg (nincs folyamatos térfogat- vagy tömegmérés,
vagy az adott műszaki-technikai körülmények között az elfolyt mennyiség más egyértelmű módon nem határozható
meg).

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 300 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Gáz vesztesége miatti többletköltség fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az
Alapbiztosítás fedezete alapján megtéríti a telephely területén belül bekövetkező feltételszerű káresemény miatt
megsérült fűtési- vagy technológiai célú gázvezetékből ellenőrizetlenül kiáramló gáz értékét az e célra megállapított
kártérítési limit erejéig. A kárrendezés előfeltétele annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a kár észlelésétől számított 1
éves időtartamra visszamenőleg mekkora volt a tényleges fogyasztás.
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Nem téríti meg a biztosító:
- a biztosítottaknak a káreseménnyel egyidejű átlagos fogyasztásának értékét, azaz azt a költséget, amely biztosítási
esemény bekövetkezésének hiányában, az átlagos használati adatok alapján a biztosítottat terhelte volna,
- az olyan kárt, ahol az elszökött gáz mennyisége nem állapítható meg (nincs folyamatos térfogatmérés, vagy az adott
műszaki-technikai körülmények között az elszökött mennyiség más egyértelmű módon nem határozható meg).

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 300 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Kisebb építés-szerelési munkák fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet kiterjed a Biztosított és/vagy szerződéses partnerei által a biztosított telephelyeken a Biztosított megrendelése
alapján végzett kisebb építés-szerelési * (építés, karbantartás, javítás és felújítás) munkákkal okozati összefüggésben a
biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen és feltételszerű dologi károk fedezetére, beleértve azon
vagyontárgyakat is, amelyeken a fenti tevékenységet végzik. A biztosító fenntartja a jogot a kivitelezővel szemben
való visszkeresetre.

* A jelen záradék szempontjából kisebb építési-szerelési munkának minősülnek azok, melyek értéke nem haladja meg a
telephelyi biztosítási összeg 10%-át és/vagy amelyek nem járnak a biztosított épületek
- alapozásának vagy,
- tartószerkezetének vagy,
- tetőszerkezetének megbontásával.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 2 000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 20 000 Ft/káresemény (levonásos)

Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító az
Alapbiztosítás fedezete alapján megtéríti a kockázatviselés helyén, a szabadtéren, nem épületben vagy helyiségben
elhelyezett, tárolt biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károkat. Szabadban elhelyezettnek tekintendők azon
vagyontárgyak is, amelyek az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik
oldalán nyitott építményben (pl.: részben nyitott szín alatt) találhatóak.

Azon vagyontárgyakat, melyek jellegüknél fogva a nedvességre érzékenyek, megfelelő csomagolással kell védeni és a
talajszinttől számított legalább 12 cm magas állványra, emelvényre kell helyezni. Nem téríti meg a biztosító az ilyen
vagyontárgyakban keletkezett vihar és felhőszakadás károkat, ha:
- a fenti tárolási előírásokat nem tartották be,
- a nedvesség a csomagolás sérülésén keresztül bejutva károsította a vagyontárgyat, ide nem értve azt az esetet, ha a
csomagolás sérülését a vihar vagy az általa sodort tárgyak okozták.

A jelen záradéki fedezet alapján nem kerülnek megtérítésre:
a) a textil, ponyva vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok, kiegészítők és díszítések (pl.: napellenzők, napernyők)
kárai,
b) az épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák kárai,
c) a hiány formájában bekövetkező bármely károk.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 2 000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Jégverés fedezetének kiterjesztése

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a jelen
szerződésben az AEGON Trend II Vagyonbiztosítás Különös Feltételek I. Vagyonbiztosítási Szabályzat (alapbiztosítás) 2.
Biztosítási események 7. pontjának fedezete kiterjesztésre kerül a jég formájában lehulló csapadék által az épületek
külső héjazatának bármely részében (ide nem értve az üvegfelületeket) okozott fizikai sérülések miatt keletkezett
károkra. A hivatkozott pontban felsorolt kizárások c) pontja nem kerül alkalmazásra.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1 000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Alulbiztosítottság következményeinek érvényesítése
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A jelen záradék alapján a felek megállapodnak abban, hogy az egyéb megállapodások, kiegészítések, záradékok és
kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító a jelen szerződés alapján teljesített kárkifizetések során
alulbiztosítottság miatti aránylagos (pro rata) kártérítést csak akkor alkalmaz, amikor a megállapított kárösszeg
önrésszel csökkentett értéke meghaladja az 1.000.000 forintot.

Buszmegállók, köztéri parkok, játszóterek fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító
szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a köztéri parkok, terek, játszóterek vagyontárgyaiban keletkezett károk
megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosított vagyontárgynak minősülnek:
a) az Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő, köztéri parkokban, köztereken, játszótereken az
Önkormányzat által állandó jelleggel telepített vagyontárgyak;
b) az Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő buszmegállók területén telepített vagyontárgyak
(váróépítmények, padok, korlátok stb.).

2. Jelen záradék alapján:
a) parkok, közterek, játszóterek esetében a biztosított telephely értelmezése: az a terület, amelyet ezekre vonatkozóan
a földhivatali nyilvántartás vagy a település helyi rendezési terve tartalmaz.
b) az egyes buszmegállók vonatkozásában a kockázatviselési hely a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a
buszközlekedés igénybevétele során a buszra történő le- és felszállásra, valamint várakozásra kijelölt terület. A
biztosított vagyontárgyak megjelölését és a biztosítási összeget a telephelyi vagyonérték kimutatásnak
tartalmaznia kell.

3. Biztosítási esemény:
a) Az AEGON TREND II Különös feltételek Vagyonbiztosítási szabályzat (alapbiztosítás) ?2. Biztosítási események?
pontban felsorolt események mindegyike, feltéve hogy az általuk okozott károsodás a vagyontárgy rendeltetésszerű
használatához szükségessé teszi annak javítását, helyreállítását, vagy pótlását.
b). Vandalizmus kockázat: A biztosító az alapvagyon biztosítás fedezete alapján és feltételeivel megtéríti a biztosított
vagyontárgyakban idegen (harmadik) személy által okozott szándékos rongálási károkat. A fedezet kiterjed arra az
esetre is, ha az elkövetők a rongálást betöréses lopás kísérlete során kötették el. A jelen záradék szerinti
vandalizmus biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottnak rendőrségi feljelentést kell tennie, amelyet a
kárbejelentés mellékleteként a biztosítóhoz be kell nyújtania.

Nem minősül a biztosítás által fedezett eseménynek a lopás, részlopás, eltulajdonítás, leltárhiány, terrorcselekmény,
avulás vagy elhasználódás miatti igény.

4. Nem minősülnek biztosítási eseménynek:
I) parkok, közterek, játszóterek esetében:
- a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbülési, vetemedési károk;
- a festésen vagy festésben keletkezett károk;
- a szemétgyűjtőkben keletkezett károk;
- a növényekben keletkezett károk;
- a biztosított vagyontárgyakon vagy azokban lévő hirdetések károsodása miatti követelések;
- a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személyi sérüléses károk;
- a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott károk.
II) buszmegállók esetében:
- a használhatóságot nem befolyásoló horpadási, karcolási, görbülési, vetemedési károk;
- a csak a festésen vagy festésben, felületkezelésben keletkezett károk;
- a biztosított vagyontárgyon lévő hirdetések károsodása miatti követelések;
- a biztosított vagyontárgy károsodása miatti személysérüléses károk;
- a szemétgyűjtőkben keletkezett károk;
- a hatósági intézkedések során az eljáró hatóságok által okozott károk.
III) A biztosító nem teríti meg a biztosított vagyontárgyak üvegezésében, üveg vagy plexi burkolatában keletkező törés-
vagy repedéskárt.

5. Amennyiben a biztosító a kárt jelen feltételek alapján megtéríteni köteles, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás
költségein felül megtéríti azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított a vagyontárgyak károsodásával
összefüggésben közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és a kár enyhítése érdekében végez. A kártérítés és
a ráfordítások összege nem haladhatja meg az aktuális biztosítási összeget, kivéve, ha ehhez a biztosító előzetesen
írásban hozzájárult.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 500eFt/káresemény
A vandalizmus kockázat kártérítési limitje: 250eFt/káresemény

7/14



Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Napernyők, sátrak, felvonulási épületek és ideiglenes fedések fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a
- szabadon álló vagy épületek homlokzatára rögzített napernyőkre,
- sátrakra,
- felvonulási épületekre,
- ideiglenes fedésekre,
- a sátrakban, felvonulási épületekben vagy ideiglenes fedés alatt tárolt vagyontárgyakra
vonatkozóan a szerződés csak tűz-, villámcsapás, robbanás és légi jármű rázuhanása miatt közvetlenül keletkezett
károkra nyújt fedezetet.
A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa:500 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Napkollektorok, napelemek fedezete

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a vihar,
jégverés és hónyomás káresemények esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a szabadban lévő napkollektorokra,
napelemekre, feltéve, hogy a védőüveg vastagsága minimum 4 (négy) mm.
A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa:500 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Letétbe helyezett vagyontárgyak

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet az Alapbiztosítás és a Betöréses lopás és rablás biztosítás alapján kiterjed a Biztosítottnál átadás-átvételi
bizonylat ellenében, értékmegjelöléssel letétbe helyezett idegen tulajdonú vagyontárgyakban keletkezett feltételszerű
károkra. A betöréses lopás károk térítésének feltétele a szerződésben előírt vagyonvédelmi előírások megtartása.

A jelen kiegészítő fedezet nem terjed ki:
- készpénzre, értékpapírokra, értékcikkekre,
- nemesfém tárgyakra, drágakövekre,
- gépjárművekre,
- iratokra, tervekre, dokumentumokra.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1 000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Növényi kultúrák kezelésével, karbantartásával összefüggő fedezet kiterjesztése

A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása
mellett a XII. Önkormányzati általános felelősség kiterjesztés záradékban foglalt, a növényi kultúrák kezelésével,
karbantartásával összefüggő károkra vonatkozó fedezet kiterjesztésre kerül olyan esetekre is, amikor a Biztosított ezt
a tevékenységet nem köztereken, hanem szerződés alapján valamely vállalkozás telephelyén vagy e telephely közvetlen
közelében végzi. A jelen fedezet kiterjesztésre ugyanazon limit vonatkozik, mint az alapfedezetet nyújtó záradékra.

Közmunkára kötelezetteket ért baleseti károk

A jelen megállapodás alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint a Biztosító megtéríti a
Biztosított helyett a bíróság által közmunkára kötelezett személyt ért - a közmunka végzésének helyszínén, a számára
előírt munkavégzés kapcsán a közmunka ideje alatt - baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint
a közmunka lebonyolítója, a Munka törvénykönyve szerint felelősséggel tartozik.

Vonatkozó feltételek és kártérítési limitek:
Kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás.

A jelen kiegészítő záradék alapján fedezett károk káreseményenkénti kártérítési limitje megegyezik az érintett
biztosítási módozat (kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás) kártérítési limitjével, amely
limit együttesen vonatkozik a kiegészítés és az érintett felelősségbiztosítás szerinti fedezetre.

A jelen fedezet kiterjesztés érvényességének feltétele, hogy a Biztosított érvényes kiegészítő üzemi baleseti és egyéb
munkaadói felelősségbiztosítással rendelkezzen.
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Közösségi szolgálatot végző tanulók baleseti és felelősségbiztosítása

A jelen megállapodás alkalmazásával, a feltüntetett biztosítási szabályzatok feltételei szerint a Biztosító megtéríti a
biztosított helyett:
- az olyan, a Nemzeti köznevelési törvényben előírt közösségi szolgálaton résztvevő tanuló által - a közösségi szolgálat
során, annak helyszínén, a számára szerződésben rögzített munkavégzése kapcsán a közösségi szolgálat ideje alatt -
baleset folytán elszenvedett károkat, amelyekért, mint a közösségi szolgálat szervezője, illetve nyújtója a Munka
törvénykönyve szerint felelősséggel tartozik.
- azokat a károkat, amelyeket a közösségi szolgálaton résztvevő tanuló a közösségi szolgálat során, annak helyszínén, a
közösségi szolgálat ideje alatt, a számára szerződésben rögzített munkavégzés során idegen harmadik személynek vagy
az ott dolgozóknak vagy az oktatóknak okoz, és amelyek miatt, mint a tanuló foglalkoztatója, a magyar jog
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A közösségi szolgálat keretei között fedezetbe vontató:
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenységek.

Vonatkozó feltételek és kártérítési limitek:
Általános felelősségbiztosítás (alapbiztosítás),
Kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás.

A jelen kiegészítő záradék alapján fedezett károk káreseményenkénti kártérítési limitje megegyezik az érintett
biztosítási módozat (alapbiztosítás vagy kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás) kártérítési
limitjével, amely limit együttesen vonatkozik a kiegészítés és az érintett felelősségbiztosítás szerinti fedezetre.

A jelen fedezet kiterjesztés érvényességének feltétele, hogy a Biztosított érvényes általános felelősségbiztosítással
(alapbiztosítás) és kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítással rendelkezzen.

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban keletkezett károkkal kapcsolatos visszkereset

Amennyiben a jelen szerződésben Biztosítottként szereplő önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanban
térítésköteles kár keletkezik és e kár okozója az adott lakóingatlanban jogszerűen lakó személy, úgy a biztosító vállalja,
hogy visszkereseti jogának érvényesítése előtt - ha ezt a Biztosított kifejezetten kéri - egyeztetést folytat
a Biztosítottal.

Átcsoportosítás, átmeneti eltávolítás

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a Biztosított
jogosult az egyes telephelyekre bejelentett vagyontárgyakat más biztosított telephelyekre ideiglenesen vagy
véglegesen áthelyezni vagy azokat javítás, tisztítás, felújítás céljából a biztosítási szerződésben nem szereplő,
idegen, magyarországi telephelyekre elszállítani.

A vagyontárgyak tárolási helyét, átcsoportosítását kár esetén a Biztosított köteles bizonyítani.

A biztosítási fedezet a szállítás időtartamára nem terjed ki. A szerződésben foglalt vagyonvédelmi előírások teljesítése
az idegen telephelyek esetében szükséges feltétele a betöréses lopás és rablás károk térítésének.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1 000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre: 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Épületek tartozékai

Lakóépületeknél, irodaházaknál, szállodáknál, kórházaknál, önkormányzati intézményeknél, templomoknál,
sportcsarnokoknál, múzeumoknál és hasonló (nem ipari/termelő) rendeltetésű épületeknél még azok az épületen
belül vagy külső határoló falán található tárgyak is az épület részének minősülnek, amelyek az épület alapvető
funkcióihoz és az épület üzemeltetéséhez szükségesek és nem szolgálnak egyéb (ipari/termelő) célokat. Az épületek,
építmények vagyoncsoport része az épületekhez vagy azok környezetéhez tartozó térfigyelő kamerarendszer is.

Mindezen vagyontárgyakra az Alapbiztosítás fedezete vonatkozik, az egyes kockázatokhoz rendelt esetleges kártérítési
limitek figyelembe vételével.
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Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység - a Szolgáltatás felelősségbiztosításhoz

A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása
mellett a biztosítási fedezet kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint:

A biztosító megtéríti mindazokat a személysérüléses és dologi károkat, amelyért a Biztosított, mint gyermekellátási,
oktatási, nevelési tevékenység folytatója a magyar jog szerint felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító megtéríti:
a biztosított szakmai szolgáltatásával összefüggésben a tanulót (hallgatót, gyermeket) ért károkból származó
kártérítési kötelezettségeket;
a tanuló által okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségeket.

A szerződésben rögzített biztosítási összeg (kártérítési limit) erejéig terjed ki a biztosítási fedezet az előző pontban
foglaltak szerint:
a Biztosított által nyújtott éjszakai elhelyezés (pl. kollégium, bentlakásos intézmények) során a tanulókat (hallgatókat,
gyermekeket) ért károkra;
iskolán kívüli oktatás során, iskolai rendezvényeken, kirándulások, utazások alkalmával a tanulókat (hallgatót,
gyermeket) ért károkra (tanterven kívüli utazásokra akkor terjed ki a biztosítási fedezet, ha az iskola vezetősége azt
engedélyezte);
a Biztosított által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban a tanulókat (hallgatókat) ért károkra;
a szakmai gyakorlaton részt vevő tanulókat (hallgatókat) a gyakorlati képzés során ért azokra a károkra, melyekért a
biztosított, mint foglalkoztató kártérítési felelősséggel tartozik.
szabadidős tevékenység folytatása, tanfolyamon való részvétel során (pl. sportfoglalkozás, nyelvoktatás) a résztvevőket
ért azokra a károkra, melyekért a Biztosított, mint szervező kártérítési felelősséggel tartozik.

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az Általános és Különös szerződési feltételekben felsorolt eseteken kívül:
a gyermekek (tanulók) által egymásnak okozott, dologi károkozás kapcsán felmerülő, Biztosítottat terhelő kártérítési
kötelezettségekre;
tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségekre;
a Biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban keletkezett
károkat;
a különösen veszélyes (extrém) sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység * folytatása során bekövetkezett, a
Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségeket.

* Extrém sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység: amit a vonatkozó jogszabályok rendelkezései ilyen
tevékenységnek minősítenek, így különösen vízisízés, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól, magas-hegyi
expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybeugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport,
rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílt-tengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

A jelen záradékra meghatározott kártérítési limite(ke)t a Szolgáltatás felelősségbiztosításra meghatározott kártérítési
limit(ek)en belül, ahhoz tartozó sublimitként kell értelmezni.

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 5 000 eFt/káresemény/év
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:
10%, de minimum 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Gépi vagy kézi erővel végzett rakodási munkák során keletkezett károk

A jelen szerződésben a Biztosított által a biztosított tevékenység részeként gépi vagy kézi erővel végzett rakodási
tevékenység során illetve következtében okozott károkat az Általános- és a Szolgáltatás felelősségbiztosítás alapján
biztosító az alábbi összevont kártérítési sublimit erejéig téríti meg:

A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1.000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:
10%, de minimum 10 000 Ft/káresemény (levonásos)

Vezetékek törése károk (feltárás, helyreállítás)
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosító a
TREND II. Vagyonbiztosítási Szabályzat Különös Feltételek I.2. Biztosítási események 1, 2, 6, 8 pontjain túl megtéríti a
biztosított közmű vezetékek törése, repedése során, a kockázatviselés helyén, illetve a kockázatviselési helyen kívüli
nyomvonal mentén bekövetkező káreseménnyel kapcsolatos maximum 10 m szakaszon a feltárási költségeket,
beleértve a burkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit, műszaki avult értéken, a helyreállítást
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végzőnek átadás-átvételt követően.
A biztosító nem téríti meg a meghibásodott csővezeték, tartozékok, szerelvények javítási, pótlási költségét.
Jelen záradék alapján a biztosító kártérítésének felső határa 500eFt / káresemény
és 1 000 eFt / év
Önrész: megegyezik az alapvagyon biztosításnál megadottal

Munkagépek felelősségi biztosítása

A felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a rendszám nélküli munkagépek, közlekedés és munkavégzés közben okozott
káreseményekre. Kártérítési limit a kombinált felelősségbiztosítási limiteken belül
dologi károk esetén: 1000 eFt / kár
személyi sérüléses károk esetén: 3 000 eFt/kár
Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50.000 Ft/ káresemény (levonásos)
Területi hatály: Magyarország

Határmenti fedezetkiterjesztés – felelősségi károk

A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a jelen
biztosítási szerződés felelősségbiztosítási fedezetinek területi hatálya kiterjesztésre kerül Magyarország határától
számított 100 kilométeres távolságon belül a szomszédos országokban bekövetkezett feltételszerű károkra. A
jelen fedezetkiterjesztés a szerződés joghatályát nem érinti, biztosítási szerződésre változatlanul a magyar jog szabályai
irányadóak.
A jelen záradék alapján teljesíthető kifizetések felső határa: 1.000 eFt/káresemény
Önrészesedés a jelen záradék alapján teljesített kifizetésekre:
10%, de minimum 20 000 Ft/káresemény (levonásos)

A szolgáltatási kötelezettség esedékessége

A jelen záradék alapján a felek megállapodnak abban, hogy az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások
változatlan érvényben tartása mellett a biztosító szolgáltatása a kár jogalapját vagy összegszerűségét igazoló utolsó
irat biztosítóhoz való beérkezését követő 15. napon esedékes.

Társbiztosítottak:
MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 1
Medgyesegyháza Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 5666 Medgyesegyháza,
Moravszki u. 17
Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25
Készen Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25
Medgyesegyháza Sport Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 5666 Medgyesegyház, Luther u. 7
Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1
Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
25.

Keresztfelelősség - felelősségi fedezetekhez

A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása
mellett a biztosítási fedezet a szerződésben megnevezett Biztosítottakra úgy alkalmazandó, mintha minden Biztosított
részére külön kötvény került volna kiállításra. Ennek értelmében az egyes Biztosítottak egymásnak okozott kárai
megtérítésre kerülnek, feltéve, hogy egyéb ezt kizáró egyéb ok nem áll fenn.

A Biztosító a jelen záradék alapján megtérített károk tekintetében eltekint visszkereseti jogának érvényesítésétől, ide
nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás eseteit.

Éves kártérítési limit alkalmazása - Trend II Felelősségbiztosítások:
Az egyéb feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen
záradék alkalmazásával megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési
limitet is tartalmaz.

A jelen záradék alapján nem kerül alkalmazásra az Aegon Trend II felelősségbiztosítás szabályzata Általános szerződési
feltételek V. 4. pontja. Helyébe a következő rendelkezés lép:

11/14



A biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási
időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel automatikusan csökken. A biztosítási összeg
(éves kártérítési limit) esetleges kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a
Biztosított kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

Éves kártérítési limit alkalmazása - vagyonbiztosítási fedezetek:
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a felek a
szerződésben a biztosítási évre vonatkozó kártérítési limitet is meghatározhatnak valamely kockázatra, kockázatok
csoportjára és/vagy valamely záradéki fedezetre. Az ilyen limitált fedezetekre az adott éven belül kifizetett kártérítési
összeggel a biztosítási összeg (kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg
(kártérítési limit) kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Szerződő kezdeményezésére a
biztosító egyedileg dönt.

Megjegyzés:
A 31. 32. 33. telephelyeken lévő gépekre nem vonatkozik a betöréses lopás és rablás fedezet.

A szerződés éves biztosítási díja összesen: 2 853 094 Ft negyedéves

Engedmények: Kérjük jelöléssel nyilatkozzanak az engedmények
igénybevételéről!

Görgetett tartam: 25 % NEM
Amennyiben nem kíván élni valamely engedménnyel, úgy azt kérjük egyértelműen megjelölni, ellenkező esetben az
engedményeket elfogadottnak tekintjük, a szerződés az engedményekkel csökkentett díjjal kerül kötvényesítésre.

A szerződés kedvezményes éves biztosítási díja: 2 139 821 Ft

A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számla alapján, csak átutalással teljesíthető. A díjajánlat készpénz átvételére
nem jogosít!

Görgetett tartamengedmény záradék:

A felek a határozatlan időre kötött szerződések felmondásra vonatkozó szabályaitól eltérően a következőkben
állapodnak meg: A biztosítási szerződést a Szerződő 3 teljes biztosítási évre fenntartja, felmondással vagy
díjnemfizetéssel meg nem szünteti, ennek megfelelően a Biztosító díjkedvezményt nyújt a biztosítási díjból. Amennyiben
a Szerződő a 3 éves tartam alatt a szerződést megszűnteti, a Biztosító jogosult az addig általa nyújtott kedvezmény
visszafizetését követelni a Szerződőtől. A Felek abban is megállapodnak, hogy a három éves biztosítási tartam – a
vonatkozó tartamengedmény kötéskori szabályai szerint – változatlanul meghosszabbításra kerül további 3 évre
mindaddig, ameddig az egyik fél sem jelenti be a következő harmadik biztosítási évforduló előtt legalább 60 nappal, hogy
a tartamengedményre vonatkozó megállapodásra nem tart igényt.

Díjtájékoztató kiállításának dátuma: Budapest, 2019. 07. 12.
Jelen díjtájékoztatónkat 30 napig tartjuk!

.............................................
Varga Zoltán

vállalati vagyon igazgató

AJÁNLAT

A Biztosító által kiadott, és az általunk tett biztosítás összegekkel és kártérítési limitekkel
elfogadott díjtájékoztató alapján az alábbi ajánlatot tesszük:

Kérjük a lenti kockázatviselési dátummal, a fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) kiállítani!

A(z) Medgyesegyháza Város Önkormányzata által adott ajánlat feldolgozásában, a biztosítási kötvény és a számla
kiállításában illetékes szervezeti egység:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Vállalati Vagyon Adminisztráció

1091 Budapest, Üllői út 1.
Postacím: 1368 Budapest, Pf. 245.

Fax: 06 1 476 56 56
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email: vagyonadmin@aegon.hu

Szerződés módosítás kezdete: .........................., vagy a jelen biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését
követő nap 00.00 órája közül, a későbbi dátum

A jelen ajánlat a 69284. kötvény és a 121830. és 121823. szerződésszámú biztosítási szerződések módosítása.

Mint Szerződő tudomásul vesszük, hogy:

- a biztosítónak az ajánlattétel napjától számítva 15 nap áll rendelkezésére, a kockázat-elbírálásra. Elutasítás esetén, a
biztosító nem visel kockázatot.
- amennyiben a Szerződő adataiban változás áll be, azt öt napon belül írásban bejelentem a Biztosító felé.
- a szabályzatokban és a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
- jelen ajánlattal együtt a mellékelt A-06-as és A-29-es jelű, Szerződő által aláírt nyilatkozatokat, (illetve alkuszi kötés
esetén az alkuszi meghatalmazást) is be kell nyújtani a Biztosítóhoz! Ezek hiányában a Biztosító az ajánlatot nem
fogadja el, az elutasításra kerül és a Biztosító kockázatot nem visel.
- A Biztosító a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 149. §-ában és a jelen szerződésben foglalt felhatalmazás alapján, az
általa szervezett veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében -a jogszabályokban foglalt vagy szerződésben
vállalt kötelezettségeinek teljesítése során a szolgáltatásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából- megkereséssel fordulhat más Biztosítóhoz az
általa kezelt, a Bit-ben meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződésben rögzített adatok részére történő kiadása
érdekében. A Biztosító ezen adatokat a Bit-ben meghatározott időtartamon át kezeli. A Szerződő/Biztosított a Biztosító
által megkeresés útján megszerzett és kezelt Bit. szerinti adatokról tájékoztatást kérhet.
- a 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltaknak megfelelően a Biztosítótársaságoknak bejelentési kötelezettségük
van a Magyar Nemzeti Bank felé az ún. nagykockázatokról.

A gyors ügyintézés és a Biztosítót terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében a szerződés
Biztosítottjának adatairól az alábbiakban nyilatkozom:

Bankszámla szám: ................................................................................................................

Adószám: ................................................................................................................

Átlagos alkalmazotti létszám: ................................................................................................................

Mérleg főösszeg: ................................................................................................................

Éves nettó üzleti forgalom: ................................................................................................................

Kizárás

A Felek egyedileg megállapodtak abban, hogy a Biztosító jelen szerződésében kizárja, és így nem válik a szerződés
tartalmává bármely olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
más gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Továbbá nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben a jelen
szerződés ezzel ellentétes szabályt tartalmaz.

Az ajánlat aláírásával, annak Biztosítóhoz történő benyújtásával és a

Nyilatkozat elektronikus üzenetek fogadásáról

című nyilatkozat megtételével egyidejűleg a szerződő/biztosított hozzájárul, hogy az AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos küldeményeit a szerződő által megadott
publikus e-mail címre, elektronikus küldeményként továbbítsa. A Szerződő publikus e-mail címe:

…………………………………………… @ ……………. . ………

A Szerződő/Biztosított hozzájárul, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító)
számára, a Szerződő által megadott telefonszámmal, a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos szolgáltatás
teljesítésének elősegítéséhez elérhetőségét megadja. A Szerződő telefonszáma:
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06-...../........-.......-......

Ajánlattevőként aláhúzással nyilatkozunk, hogy az általunk választott postázási útvonal (kötvény, számla és egyéb
küldemények címzettje) az alábbi legyen:

Közvetítőn, alkuszon keresztül Közvetlenül Szerződő részére

Amennyiben nincs rendelkezés a postázási útvonalról, úgy a Biztosító a közvetítőn, alkuszon keresztül fogja postázni a
dokumentumokat.

Kelt: .......................

................................
közvetítő

................................
szerződő

Kizárólag a Közvetítő aláírása nem jelenti az ajánlat elfogadását!
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