
Groupama Garancia Blztosító zlt
Á[alános Vállalkozól Vagyonbizto3itás (ÁW)

Köwényszám: 5,1 9ll99507280

szo u ódó/Blzto§itott nov6 :

sz€u eúüBiztosltott clme:
Kockázátvl$|ó3 kgzdob ;

Bizto§itás taílama:
Biztosítá3i idöszak:
Biztosltési éúorduló:
Dí}fizetós 9yaksisága:
K€kázatvss|és he|y9:
Biztositott te\ékeny ség:
T9Rileti hatály:

Biztosítási bltétel6kI

MEDGYESEGYHÁZA Önkományrata
5666 i,ledgye§ogyháza, Kossuth L4os téí 1
2012.01.27. 0,00 ón
hgtárczatlan
íév
mjnden évjanuár 27. 0,00 óm
n9gy€dé€nto. átutalá§sal
mellókglt tel9phglyi íészletezó szeant
Önkományzati
- €gymbiztosítások ss€tébs a tol€phely, mint k@kázatvs€lé§ h€lye
- El€lösségbiztosítások €setébsn Magyarctszá9

A sz€ut}désB a GDupama Garancia Bizlosltó Zt.
_ Vagyonbiztositás Általános szeEódési F€ltét€lei
- Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás Feltételei
- Túzbizto§itás és kj69á§zltö kockázalok Feltéleiei
_ Üwgbiztosiiás Feltéieloi
_ Betóíés$ lopás é§ €blásbiztosítás Feltételei
- Védelmi elólrások; VÉo zámoek
- Beltóldi szállitmánybiztositás F€ltételoi
, F9l.biztosítás Általános SZeuódési F8ltételel (FÁsFy2oos
- TeÉkeny§égi Fel,biztosítás k0l. szeuödési bltét€lei wFBy2oo6
_ Munkáltatói Fel.bizlositás különö§ szez(Bási íeltét9lei(MFBy2oo6
- szolgáltatók Felelós§égbizto§itásnak Különós §zezódési í8ltétel§i/2oo6
_ szakmunkástanulók Munkáltatói Fel,bizt.-nak Kúl, szezódési fe|t./2006
_ lngatlanbérIói Felelós§égi Zradék
- lngatlanbéóeadói Fel€lósségi záEdék
- Temékblélósség-bizios'tás klieg- szezódési feltételéi/2oog
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Blztositoú va gyontá rgy8 k:
saját lulajdon:

Ért,mOO Bizt.ö, (E Ft)EpulBt€k, épímónyek új éíték 1 575,164Gép, beEndezés új érték 49 35oszámításlehnikai berendezések
Bútoí, bo€ndezés új érték 35 70o

Kószletek új érték 16 23o
utánp,új ért, 5OOKé:3qé|1,,érrqkcikk ál|andójelleggel ' 

50osáját tulajdon összesen|

ldeg€n tula.jdon;

Ért.moo Bizt,ó. (E Ft)számteh b€Éndezés
z p:s
2 a25

Elógondoskodás
Káreseménnye| kapcsolatos többlelkó|tséoek 50 00O

Saját és idegen tulajoon osszeseÁ:

Blztositoü kockázatok:
Alap: Túz, mbbanás, üllámcsapás, személyzet által jrényított légi jámú, áZok

ré§zeinek €gy Ékományának ütközés€ Wgy lezuhaná§a ( Flexa }
Kiegészltó kock. Elektíomos áÉm okozta trjz miatti kárck

Villámcsapás másodlagos haiása miatli kárck
vezgtékes úzkáf miatti kárck
Túzoltó be€ndezés kilyukadása miatti kárck
vihar miatti kárck
Felhószakadás miatti kárck
Jégwés miatti kárck
Hónyomás miatti kárck

KáítóriÉd limlt8k;

íeltételei é^ényesek

Eiztnsító

J,'1 oldal -

10/2012/BK



szikla kö és óIdmlás, ismeBtltr üEg beomláse mialti ká@k
lsmeFtl€n jámú ütközéss mIeitl kámk
Füst é§ hó mjaüi káok
Belúz

. ÁMz miatti kárck

. FöldBngés miatti kárck
Üwdóés biztositásának bltétslgi

Öníé90sdór (Fukár, |evoná@s}:
20 000

ilvEG8lzloslTÁs
Blztodtoü va gyoná rgya k:

szérkgzBtileg boépitett ü€gezés
Bl.toctoü kockáz8!ok:

üwgtoós
Öníóge$dér (Ft/kár, lgvoná$r}; 1,0oo,-Ft

BETöRÉSES LoPÁs_ É§ RABLÁsBlZrosiTÁs
Vonatkozó zándék: VÉD zá€dék
Blzlociot vagyontárgyak;
sajál tulajdon:

Ért.moa
új érték
új érték
új érték
utánp,új ért,

Gép, b€Bndezés
számitást€chnikai beEndezések
Bútor, bércndezó§
Készl6tek

Év€r dí.' (Ft):

300 000 ,fvóv

Év9! díJ (Ft):

§00,€ FUKIr/Év

Bizt,ö, (É Ft)
49 35o
35 70o

'6 
230
50o
500

érlékcikk állandó
ö§szeson:

ldegen lulajdon:

Ké§zpénziám|á§i eló'rás:

Biztoitot kockázatok:

Llmlt
teleph€ly€nként a biztositott €gyoncsoport biztositási

__ 
összegének.meofglelö hányadrész go-al káEs€mény,

oe mrylmUm a káresgmény idópontjában a VÉD záEdák
§zerint megBlósuló !édelemi szint sz€rintl érték

lVABlsz által minösített éíléktárclóban, a minósítés alapján m€ghalározott értékhatárig,de maimum 5,o00,,E Ft_ig

Betóréses lopás, €blás, €ndalizmUs

Öníóegsdés (FUkár, levonás5):
20 0oo

XüLDö]-rRA&ÁS&zío§iTÁ§
Vonatkozózáíadék; VÉDáradékll.féJ.zét 5,pontla s.orinll
Blztosltoü kockázatok:

péP,küldöttíablá§

Kártérité§i Ijmit;

önrÉgesdé3: nincs

E Fukár
50o

Éves dij (Ft):

E FuéV
500

Évo§ dij (Ft}:

ós idegen iulajdon összeseil

nusnaj( minósül a hiztositott €gyontárgyakban okozott szándékos kámkozás, rcngálás,a gyújtogatás miatt keletkezett kámkat is, ametnyiben azokai n"i 
""rai"-r-i"rr*ot 

r,o*'tu 
"laz .lkóWtó személy nem aonosíthaló, akkorat keIl í€ltétel;, n"gy 

" 
á*".ásl nem alkalmaott

:x::"J::,:P:r_:] aaiztosilo]t ópitményer xutso etutetein'err,JÚei;oett 
"."rer*nyei,taíiozékok és djszítóelemek gltulajdonításám, ellopásám is. ru"* ,i"oiurG"i"rr-.r;;;i;ií;

eseménynek a bámjnemü esztétikai kárc§odás (g.fiti, slszinezó;;;, r,"r."iooa", karcolódá' §tb-}

llmit vandallzmus : 1 000 ooo .-Ftlkáílév
a káí de min, 20,0o0,_Ft

8iut*sító



l FELELóssEGBl7Tnsl TA snx

olJllrp: éws tsrez€tl áfb€!étgl (8Ft):
é€s Mrkóltség (6Ft): Alkalmaolti létszám (íó):

KoM8lMLT FELELóSsÉGBlzrosiTÁ§

Blztoctoü kockázatok:

í. Ts!Éksnységi blelósségbiztosltás
2. Munkáltatói bl€lössé9biztosllás
3. lngatlanl báílói fule]óssé9bizto8itás
4, lngatlant béó6ad{i b|elós§ségbiztositás
5. szolgáltatói 1blelósógbiztosítás
6. szakmunkátanulók bl€lósségbiztosltása
7, Temék blelósségbizto§ltás
8. Rendsz!ényszerezói felelóssé9biztositás

A TeÉkenységi felelóssógbiztositá§ e önkományz8t in§atlaniulajdonosi é§ _ üzemeItetói minöségéb€n okozottszemélysértilésss, szguödésen klüi| okozott tá€yrcngáiási káEiilbdezi,
AZ Önkományzal §peciális te!ék6nysfueiwl ( pl.] köz;,]úz€meít€tés, hJladókkgzelés, köztenileti fu|elósség, §lb )kapcsolatos káDk nem bizto§itottak.

zándék az sífák okozt károkra:
A Te!ékeny§égi frleló§ségbiztosttás kitsrjs! a Önkományzat közigagatási tenjletán belül, kóztotRjleten sorfákkidölés miatt bekóWlkezett olyan dol€i és szsmélysórüráse" ramie] rery"kért a ónkományzat felelős§égQel

záradók az úthlbák okozta károkn:
A Te!ékenYségi fBlé|Össé9bjztosítás kiterjed e önkományzat közigzgatási tenil.tén belül, & általa územeltetettúthálózat kátyúká€i miatt b€kóÉtkézó idegen hamadik siemery gjp;a;nú!ében okozott fulelös§ógi káíajía,melyéít a önkományzat fe|glösséggel iaítozik,

eFukár
l 000

záredékok kombinált kártáíiÉd limit ö§eg€: eFUév
, 000

Rgndgzvónygoryezól Félelóségbiztodtác záradók
1, A biztosltó által nyÚjtott bd€zet kil€ied a teruleti és idó hatályon belűl, a biztosílott által megszerezett rcndez!ényenrÉsztw!Ó(a Gndezvény€k Blhatárclt.t€njlotén belúl t8rtózkodói látogatóiat ért olyan személyi séruléses és dologikárckB is, melYekért a bizto§ított.illelw a biztositott rendezÉnyeria rendezők meghilortja futetossegget taÜzir_E záradék alkalmüá§ának fultételg &, hogy a End€z\ény tentiotét a Biztositott 1á onj*ueny ..;;;őj"i--a idgwnaikozó elóírásoknak m9gfelelóen épitette ki.
2, J8len biztositás nem nyújt bdezet€t a bizto§ított által béBlt Egy használatba kapott létesítményekbgn, eszközókben,b€Mdozésekben okozotl dol€j és sz9nnyezé§i kárckE,
3, A biztositási bd€zet kizárólag a biztosítási szeEödé§ hatálya alati okozoit, d€ a sz€zódés megszúnését köwtó€9y é€n belrj| beköwtkezett és bejelentett kárckra terjed ki,

A biztosító áltál nyújtott bd6zet a szeződési í9ltételekben íelsomllakon túl nem lerjed ki;
- Tisztán péEügyi wszte§ógekre
- szennyézési kárckE (b€leért€ a kémiai és /€9y biológiai szennyezódé9t is,)
- Tercíizmusból eBdó kámk€
- iilégóuésE, felügyeletr9 ós/wgy ksze|ésB átwit táígyak ja€k kámi€, a
- paíkolóhelyek használaláEl összef,jggó károkE,
_ Vendéglátásból oredő kárckE (cateíing)
_ Keresztful€lós§égi károkE (cpss liability)
- R€ndez!ények bámely okból töíténö elmaBdásának többletköIlségeire.
- A Bndez\ény minöségé€l, szerez€it§égéwl, a meghiídet'tt céloi teljesüléséWl összefliggó kárckE
- TÚzijálékok, loEsrendez!ények, lö!észet Wgy más löíegywne| kapcsolatos rend9z!ény |€-Únyolításám illetwa biztosltolt íendez\ény keretein belül b€mutelásm k6ruió tüzijálékkal, lo€sbemutató;l, rore"."trá ogy ;á"löfugywrel kapcsol8tos te\ékenysóggel kapcsoletos kárckre
- gépjámtlwk, úzi €gy légijáműEk által okozott kárckE

zándék az lngaüanbórbea dól f€19ló§égblztodtá§hoz:
Az ing€tlanbéóeadói felelÓ§ségbizto§ltás íeltételének 4,(14tes pontja szerinti tjtési és úzmelegitési €ndszerelö§szefiiggó kárck kizáré§át jelen záradékkal Í€loldjuk és biztosiiási Loezetet nyújtunk a épületen belúli íltési.lizmelegltési rendszerek, €lamint Úz é§ csatoma weték enoszerct toJse mpedése miatti Elelósségi károk€ j§ amegadott szublimit métékéig, A biztositási bltét€l egyéb tekintetben !állozatlanul érÉnyben maGd.

áradék az lngaüanbérlói íeloló*gblztodtá*loz:
Az ingatlanbérlói bl€|óssógbiztosítás bltét€lének 4.n) pontja szeíinti fijté.i és úzmelegltési rendszerelösszBltjggö kárck kizárását Jelsn záradékkal Ígloldjuk és bjzlositási ígdezetei nyújtunk az épületen belúli iitésj,\,izmálegitési Bndsze€k, €lámint Úz és csátoma Wzelék renosze* toJse repeoéss miatti Él6lóssé9i kárckm i§ amegadott szublimit métékéig, A biztositási bltéiel egyáb tekintetb.n változatlanul éMnyben ma*d,

áía dék a munká ltatói fel€lósó gbizto§táshoz:
Jelen kiegészítö íeltét€| alap]án a Biztositó megtéríti azokat a személysén,iléses és dol€i kárckat amelyérta biztositott mint gyem.kellátási. oktatási, ne€íési tavékenység gyeiorlója ble'ós§éggel tanozik,A bíztositási Ígdezet kit€rjed a kollégiumi etnetyezes, iskotán t<i,itiLno"z*nyet §oén a tanuIókal ért károk€,Nem fedezi a bizio§ítás a tanulók(§yemekek) egymá§nak ot<ozott szemJtysjrulése§, Élamint dol€i káÉit,

§izt*síto

i,'1 oltlal -



kártóíitéi llmii:
sublimit: '.-2.-3.-a.-§.6._7._kgckál!tokn 

rOyüna§n
s!akmunkác|nulók f9lel6s9ógbirlo§ta$
To m ó kíB l! l 6§ó 9b l ztodtl t
Rénd6zvónyg.mzói í9loló!§é gbi.togtá!

E FUkáí
10 00o
5 000
l 00o
í 0oo

E F|lév
a) 00o
5mo
1 00o
2mo

Záradók Avá|Ialkozók í9deretónek kiterJ6sztó3ér9:
A zá6dék ért€imébgn a blelós§éOtizto§ltá§ kitsi€d a al!á|lakeói t€vákilységgei ósszáiggó blelóssfui kárckE i§, amikor zalÉllalk@ó §zffi&já§es teljesité§t !ége a bizto.itott MEDGYEsEGYHÁzA onkom&lyzata részé€.Az ahÉllalkozó más cég€knek Vé9z6tt t6vákenysé99 gbb€n a kiterjesrtésben nm oiztositott.

E FVká.
2 o0o

E FUévkártórítási limit:

Önré§esdó3 ( FUkal, lgvoná99 }
. dologi kárckE a kár 1o7§-a, dg min, 2o,ooo,_Ft
_ §zemáyi sénjló§g§ károkÉ nirc§ ötrésze§edés

2 00o

Éve! díj (Ft):

159 7&,

E€s dil (Fl)
Túzbiztosítás
Bgtóré§es lopá§ és rablá§bizto§itás
ÜBgbiztositás
kúldóttrablás biztos itá§

Enq.§§ökk.éve§ dij (Ft}
537 098
88 043
28 554
4 00o

159 78o

456 533
74 836
24 271

3 .l0o

IEGYÉB

Épeer áradék
Jel6n 96zódés nem f9d€zi 9 l€roristr csl€kményekksl kapc$latban bekövetkeró károkatl

A §ztosilás kÜÓn b6j9lernés nákÜl 2.0oo,0o0,, Fukár/év kártérltéc limit 9Ejéig kiterjed a biztositott telephely€k, illetwanak kómyegtébon Végzett épités-verelé§i, kaóantartá§i, i"rlti"i ei:;iÜ"i ,"nkálatokkal okozati ósszefiiggá§bona biztositott Egyontárgyakba keletkezeit ddogi kárck f€,dez;té,", udJi*teÉtenysfueá végzi. -- '--. '**' " oel@tr€ azm wgyontárgyakat is, amelyen 8 bnti
A Biztosító e záÉdék §zgíinti k€kázatválalásának bltétele, hogy a építés §zerelési tevékffy§é9 e'y beruhlizást űaútást,blújitást) iÍ|et@nnffi ha'adhatja meg a^3o napot, illetw a beruhá-ip[j.i"ng"delvt n"m igényló átalakitásnak ketl Iennie,EpszerzáEdék ónré6z6§edése a kál 1o%-a d9 min, zo,om,-ri(l"*Ía"".l.

Ho§ú távú 9eu ódés vonatko.ó kiegé=ltó 
'€|tót6l€k

A kiégészító Ígllételek k6B{ében a szezódő fulek m69ál|apodnak abban, hogy a hatáozatlan ta.tamB kölött biztosításjszeuódés blmondási jogst a alábt bltótelekkel kizálák,,,, sz*ódó, tslmmdásijogáól hárm ére lemond, a szwérdés ftlmondásáE legalább annak léirejöltétköEtó hamadik biztositási étío.dulói. nem.ke^il §or, lol"^ * *"iu"^ ha ezen idópontra sz.Efoó nem él
_ blmondiisi jogáwl, újabb hárcm éw a m€állapodás káltozatlan íettéoijxd énényben maÉd.2, A bjztositó a megállapodá§ tartama,alatt.8 szeződó§ szeanti ossiis iiiiositási díjból 15% diengedményt ad,
^ 

mellyel mindjg a tárgyéW ( biztosítási idószakra ) ízetenó o,,ni**"r'
3, A sz€uódólBiztositott kötelez€tt§éget !állal aE, hogy rr" o,ii*li* J"".oését jelen kiegé§zítö tsltételekhatály' alatt fulmondja, a blmondás jdóponuaig tmyúg€sen eis.jiori 

"ng"orenv"t 
ös§ze.ét, de maimum ablmondást megelózó két éwé Enatkozó engea-any o-"szegit, aii*ál* meg'zünését köEiő 15, napi' abizto§ító ré§zére egv összegb€n ú§szafzeii.

4, A 3, pontban bgla|iaktól eltéró€n a szezódc/Bizto§itoti nem kil€lehető az engedmény üsszafzEtésére:a) ha a §zeu ódé§ m'gszüné§ér9, íeímmdásáía á VÁszF rrl,e,J) p*tj'áö"^,"ghatérczottak Elam€lyikénekbekówtkezé§€ miatt kerul soí,
b) ha a sz9zódés eltéó tartalommal, illetB díjjal átdolgozá§ra ken]l, ebben u esetb€n azonban a §ztositó aúj szeződésnek megÉléIóen a 9ngedméf,yt módo-sitja,
c) ha a szeEódé§ íelmondá§a a biztosito resz*til t<irtenix,

5, Jelen kiegészító feltél€lek alkalmeás9 eseién a határozatlan tartamG kótött biztositások i9lmondásáE wnat_kozó elóirások - VÁSZF ll1.5. poni szerint _ é^ényben maradnak,

Díjó§osító;

kombináll
össZESEN

Brckeí/Üzletkötó|

A szezódó§t kezeló bjztosító egysq]:

Budap€sl 20,|2_02.16

Groupama Garancia Bizlo§ító Zl
1146 8!dap81 Ezsébd kályné úlia l/c
szébely] 1051 8!dart, oKóbl 6 utca 20
cégFlyzék§:ám ca01,1sM1o71
*gbLóság FöválGlBt6a]
szádasaám 11794oo&2o071c99

optimális Biztosítási Poítí9lió Kn

Kózpmti Üzlgii lgagató§á9
5801 10

135
47A

A jelen kÖtEnnYel 
'étreiott 

Áltatános Vállalkozói Vagyonbiztosítási szeuődés elvála§zthaiatlan részét képezika biztosítási ajánlat, a €y6di m€állapodások részietezése é. 
" 

oi.to"itJ.i err"t"r"r,

krü /1 -

Emil
+§ i467 3500

nlc(ogíoUFre§aíanclá hu

Grcupa ma Ga reiiiiEiiiólióE

*iut*sító

fle'"el.h Á // 9,ouFre9d.á..,3 --

,li1 aldal -
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