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Mellékletek f ďb biztosítási kötvénv

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuáľosi onkormányzat az alábbi döntések szerint ľendelkezik
vagyon- és felelősség biaosítassal (a biztosítási kötvények az e|őterjesztés mellékleteit képezik):

l. Általános vagyonbiztositási szerződés (GENERALI Biztosító _ kezdete: 2006janutr OI.,határozat|an
időtaľtamú), melyről a7l5lf005.(|2.f0') számű Költségvetési és Pénztigyi Bizottság határozat döntött.

2.Házorzó többlakásos épületbiztosítás (GENERALI Biztosító - kezđete:2007. októbeľ 0I.,határozat|an
időtartamli), melyről a999lf007. (Ix.25.) számű GKKB határozat döntött.

II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testtilet a33712013. (IX.18.) száműhatározatźtban úgy döntött, hogy azOnkormányzatf
éves időszakľa vagyon-, és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármv casco biztosítási szolgźł|tatásra
közbeszerzési eljáľást indít. A szolgáltatás becsült értékét évente bruttó 30.000.000 forintban, 2 éwe
összesen bruttó 60. 000' 0 0 0 forintban ti|apitotta meg.

Az onkormányzatta| 2011. január l-jétől szerződéses jogviszonyban źilrő COVERITAS Biĺosítási
Alkusz és Tanácsadó Kft' felméľte az önkormányzati vagyonelemek értékét és a biĺosítotti
vagyonéľtékhez képest alulbiĺosítási szintet źi|apitoÍt meg, illetve javaslatokat tett a biztosított fedezetek
(káresetek körének) bóvülésére. Mindezekre tekintettel hatźrozta meg a Képviselő-testĺ.ilet az e|őzóekben
hivatkozott biztosítási szolgá|tatésok éves becstilt éľtékét.

III. Tényállási adatok

A GENERALI Biztosítóval érvényben |évő, jelenlegi biztosítási szerződéseket a szerződő felek a

biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhĺják. Amennýben ezze| egyik fel sem
é|, űgy a szerződés automatikusan meghosszabbodik egy évvel.

A közbeszerzési e|járźs indításához szükséges đokumentáció tisszeállítása folyamatban van' a becsüIt
érték a|apjźn a kozbeszerzésekről sző|ő f0I1. évi CVilI. törvény szeľinti Második része szerinti uniós
értékJnatátrt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolýatni.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A biztosítási szerződések szerinti - félévente _ fizetendő dijak2014. március 1-ig rendezettek.
Figyelemmel a kozbeszerzési e|járás lebonyolitźsára és annak üteméľe _ többek között az kányađő
aján|attéte|i hatĺáĺidő nyílt eljárásban 45 nap, a felhívásnak azBurőpai Unió hivatalos lapjában is meg kell
jelenni, a szerződéskötési moratórium 10 nap _ ezért szükséges aközbeszerzési eljáľással párhuzamosan
a jelenlegi bizosítási szeľződésekbenrogzített 30 napos felmondási idő módosítása oly módon, hogy az
tlj szerződések megkötéséig a bixosítrások folyamatossága fennźů|jon, az onkormányzat binositotti
érdekei érvényesíthetők legyenek.

Fentiek a|apján a Bizottság dĺjntése a 10 napos felmondási haÍáridőre vonatkozó szerződésmődosítás
kezdem énv ezését tarta|mazza.
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v. A diintés célja' pénziigyi hatása

A dĺjntésnek pénzugyi hatása nincs'

vI. Jogszabályi kiirnyezet

A Bizottság dontése a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő
25lf0I3. N.f7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.3. pontján alapul.

Fentieka|apjźlnkéremahatározati javaslate|f ogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hogy

1. kezdeményezi az tnkormányzat és a GENERALI biztosító között jelenleg érvényben lévő biztosítási
szerződések felmondási hatźltidőre vonatkozó pontjának módosítását oly módon, hogy a felek a
szerződéseket a jelenlegi 30 napos helyett a biztosítás évfordulójára l0 napos fe|mondási határidővel
felmondhatják.

Felelős: Polgáľmester
Határido: f0I3. oktőber 2|,

2. a határozat I. pontja a|apjźn a Polgármesteren keľesztül felkéri a biztosítási alkuszt a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: f0I3. o|<tőber fI.

A döntés végľehajtását végző szęrvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda, COVERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft'
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
mődjära: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. október l6.

Szíics Tamás
ugyosztá|yvezetó

rÉszÍrprľs: VAGYoNGAZD^LK)DÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszrÁly
lÉrp sÍľvĺÉľyÜ ZEMFLTET És I IRoDA
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GENERATI
Biztosító

Biztosításĺ ktitvény
módosítása
Egyeďi szelzőđések

Szeľződő:

Budapest Józsefuárosi
onkormányzat

Budapest
Baľoss utca 63-67
1082

A biztosítás kezdete :

A módosítás érvényessége :

Kótvénysám:
ÜgyÍélsám:
A biztosÍtás
COVERITAS

Budapest 2
1132
Váci
Tel.:
Az
Teréz
1 066

Teréz
Tel.: (

2006. január.01.

201

L
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A biztosítás következó

A biztosítás határozat|an

A biztosítási szerződést a határidővel
feImondhatják. sítási
szeződés
évÍordu|óva|

Vonatkozó

Ánalános
A

A
szerint
egészére

Biztosított

Tűzkár

Fővrárosi Bíróság Cégbírósága Cg'0l-l0-041305 . Adószám: 10308024-4.44. Banlczámlaszám: Raiffeisen Bank 1200l008-00ro0594-0or00008
A tłíreaság az ISVĺ\P (olasz pémügyi feliĘelet) által vezetett o]asż Biztosítói Csoportok Nyilvrfutartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporth oz tartozik.

A biztosĺtás m€ntes e ále a|ćt' $.J.gám: 66 o



GENERATI
Biztosító

oldďszám : 2

Biztosított Íedezetek :

Vezetékesvíz-kár
Viharkár
Betoréses lopás
Rab|ás
Üvegbiztosítás
Fö|drengés
Arvíz
Tevékenységi Íele|ősség
Munká|tatói Íe|e|ősség

Eves díj :

Fizetendő díi
Félévente:

9.264.985 Ft

4.632.493 Ft

t
ffi

Fizetési mód : Átutalás díjértesítőve|

Fővrírosi BÍróság Cégbír,ősága Cg.0r-10-04r305 . Adószám: r0308024-4-44. Banlczám]aszám: Raiffeisen Bank 1200l008.00l00594-00I00008
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CTENERATI
Biztosító

olđďszĺím : 3

Kockázatvise|ési szám/megnevezés :ĺ Önkormányza|
1 sz' me||éldet szerinticímek

Kockázatviselési he|y :

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Biztosított Íedezetek :

TŰzkál biztosítás

Vonatkozó biztosítási Íe|tételek :
Túzbiztosítás Kti|önos Feltéte|ei (TBKF)

Önrész mértéke :50.000 Ft

Érvényes záradékok :

ES0019 ES1021 ES1022

Epü|etek, építmények

Műszaki és kereskede|mi

000 Ft

Biäosítási összeg

5.420.600 Ft

0.357. 500 Fr

L
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Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.Ol.l0-04l305 . Adószám; r0308024-4-44 . Banlszám]aszám: Raiffeisen Bank l2001008-00l00594-00100008
A ĺínaság z ISVÁP (olasz pénzĺigyi feliĘelet) álta] vezetett olasz Biztosítói Csopoĺok Nyilvántaľtísában 26-os számon szereplő Generďi Csoporthoz tartozik.



GEI.{ERALI
Biztosító

oldďszĺím : 4

Eptiletek, építmények

Műszaki és kereskede|mi Üzemi berendezés

Mrjszaki és kereskede|mi tizemi berendezések
e|őgo ndoskodási biztos ítása

E|záĺv a tartott készpénz és értékpapírok

Kü lo n |eges me| |ékko ltségek első kockáz atra - záradék szeri nt

Vihaľkáľ

Vonatkozó biztosítási Íe|téte|ek :
Vihakárbiztos ítás Kri |önös Fe|tételei

Önrész mértéke :50.000 Ft

Épületek, építrnények

Műszaki és kereskede|mi

Biztosítási iisszeg

295.420.600 Ft

70,357.500 Fĺ

L
H

000 Fr

Fővárosi Bíróság Cégbíľósága Cg'0I-10-04r305 . Adószán: |0308024-4-4ą . BanlczáľIlmzám: Raiffeisen Bank 1200r008-00l0o594-o0r0o008
A Lírsaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) ätal vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásábm 26-os számon szereplő Generďi Csoporthoz tartozik.



GEI{ERALI
Biztosító

oldďszĺám : 5

Műszaki és kereskedelmi üzemi berendezés

E|őgondoskodás berendezésekre

E|záwatartott készpénz és értékpapírok

Rablás

Vonatkozó biztosítási Íeltételek :
Kiegészítő Feltéte|ek Rab|ás és Ktj|dottrablás Biztosításra

E|záĺvatartott készpénz és értékpapírok

Üvegbiztosítás

Vonatkozó biztosítási Íe|téte|ek :
Üvegbiztosítás Kü |onös
ES 7500.Üvegkárok

Üveg éptilet áta|ány 6nm

Önrész

E

Főváľosi Bíľósríg Cégbírósága Cg.Ol-l0-04t305 . Adószám: 10308024-4-44 . Ban]szám]aszám: Raiffeisen Balk l2o0l008-00r00594-oo]0ooo8
A tláreaság az ISVAP (olasz péuiigyi felügyelet) által vezetett olmz Biztosítoi Csopoľtok Nllvántartásában 2ó-os számon szeľepl6 Generali Csoporthoztatozik.
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CTEI.{ERAH
iztositő

oldďszám : 6

A biztosítási kötvény a|apjául szolgá|ó ajánlatban Íeltüntetett
összeg alapján.

ilwíz

Vonatkozó biztosítási Íeltéte|ek :
Viharbĺztosítás Kü|önös Fe|tételei(VBKF) + ES 7091

onrész mértéke :5.000'000 Ft

Érvényes záradékok :

ES7091

Szeződésenkénti kártérÍtési összeg
A biztosítási kötvény a|apjáu| szolgá|ó
összeg a|apján.

Tevékenységi Íe|e|őssóg

Vonatkozo biztosítási
Kiegészító
A rész - Kiegészítő
A|ta|ános Fe|e.!ő.sx

Fővárosi Bíróság Cégbíĺósága Cg'o1-l0-04l305 . Adószám: |03o8o24-+M. B,an]számlaszám: Raiffeisen Bank l20o1008-00l00594.00loo008
A táreoág z ISVÁP (oloz pénzügyí felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csopoĺok Nyilvántarĺísábm 26-os számon szereplő Generďi Csoporthoz tartozik.
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CrEI.{ERALI
Biztosító

oldďszĺím : 7

Biztosított tevékenység

Önkormányzat
KárkiÍizetési |imit évente
KárkiÍizetési limit káronként

Önrész mértéke :'|Oo/o, de minimum 1o.ooo Ft
Útľlioar és sorfák okozta károk

KárkiÍizetésĺ |imit évente
KárkiÍizetési limit káronként

Önrész mértéke :50'000 Ft

M unkáltatói Íelelősség

Vonatkozó biztosítási fe|téte|ek :

Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)

Ę rész - Kiegészítő Fe|tétel Munká|tatói Fe|e|ősségbiztosításra
A|ta|ános Fe|e|ősségbiztosítási Feltéte|ek (AFF)

Biztosított tevékenység

Önkormányzat
KárkiÍizetési |imit évente 30. 000. 000 Ft

10.000.000 FtKárkiÍizetési limit
Önrész mértéke: 10%. de

L
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Fővárosi Bíľóság Cégbírósága Cg.OI-l0-04l305 . Adószám; l0308024-4-M . Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 1200r008-00r00594-00100008
A tírsaság u ISVAP (olmz pénzügyi felügyelet) :íltal vezetefr. o|aszBiztosítói Csopoľtok Nyilvántartásábm 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.



CTEI.WBAH
Biztosító

oldďszĺím : 8

L
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Függelék a biztosítási kötvényhez

Eltéró Íeltételek

A kofuény azEA-,|-16781/2009 sz. aján|atta|, az abban rogzített
záradékokka|, megá||apodásokkalegyütt érvényes. !:
Záradékok:
B izto nságtech n ikai záĺadékok, továbbá a Íüstkárok, biztos ítás
elszámo|ása, e|őgondoskodásra vonatkozó záradék változat|an.
Rosszindu|atú rongá|ás
E|térően a Betoréses lopás biztosítás kü|onös Íe|tételei (BLBKF) |

pontjátó|:
1. Fe|ek rosszĺndulatú rongá|ás alatt a biztosított vagyontárgyak
előre megÍonto |t szándékú, kozvet|en károsítását éJ meoseńm i

értĺk.
2. A biztosításiÍedezet nem terjed ki a következőkĺe:
- betöréses lopás- vagy rab|áskárokra (öná||ó
- kozvet|entil a Biztosított vezető beosztásrj
okozott károkra;
a Biztosított alkalmazottaivagy a
idegen szemé|yek á|ta|
. esztétikaije||egű károkra és
grafÍÍti).

onrész: 100 000,-Ft
Kártérítési|imit: 1 000 000.-
Különleges
A
iratok
a|ábbi

Budapestĺ

' Fővárc:iłílóság Cégbíľósága Cg'0r-I0-04r305 . Adószám: ]0308024-4-44 . Ban]szrím]aszám: Raiffeisen Bank 12001008.00100594-00100008
Á. tĺíreaság u ISVAP (olasz péuügyi felĺĘelet) által vezetett o]asz Biaosítói Gopoŕok Nyilvántaľtásában 2ó-os s zánol szetep|ő Genera]i Csoporth oz t1rtozik-
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GEI.IERAH
Biztosító

Dátum: 2012.10.'|9,

Ügýé|szám: 43890015

Közvetító neve:

I

1

Htzőrző tobblakásos ép Ü | etbiztosítás

Módosított bifosítási kotvény

Kótvényszáľn : 95841 2ĺ 51 05837000

Szezódó:

Józsefuárosĺ onkormányzat

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Lt

-r

ot

rS

.-l

A biáosítási szeaódést aszerződőtelek a biztosítás évfordulójára 30 napos

Kockázatviselési he|y száma:

Vonatkozó

,LiE

Fővárosi Bíróság Cégbíľóaága Cg.0l-l0.04r305 . Adószám: 10308024-4-44 . Banlgzánlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

A ĺáremág az ISVIłP (olmz péuĺigyi feliigyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántaľĺí*íban 26.os számon szereplő Generali Goporthoztartozí]ĺ



Gen9Íali.PÍovidenaia zrt.
212

bifosítás (ĺ0 M FVkár és max. 100 M Ft/év a fe|elősségbiäosÍtás
vonatkozásában).
A Hazőrző Több|akásos Lakóépu |etek Biztosítási Feltéte|ei n ek C.
fejezetétó| eltéróen nem terjed ki a kockézą1y;5e|és a betöréses

Záradékokrészletezése

vanda|izmus és rab|áśkárok kockazatatiľa.
Üúegtorés károkat a biztosító egy bifosításiévben |egfe|jebb 500'000
Ft osszeohatário Íizeti.
Biáosítoř: Józsěfuárosi Önkormánvzat és a vele szerződéses ioq-Biáosítoř: Józsěfuárosi Önkormánvzat és a vele szerződéses ioo-
viszonyben |évó, a szerzódés mel|ék|etében fe|sorolt épÜletek. 

*

Iakásaĺnak bér|ói.
Önrészesedés nincs.

ľ{tt-
U
|lics László
v ezérigazgató-h e|yettes

L
E

.^ I nĺ -..^ 
tI (ł\ \

\.ľ \
Erdős Mihálv
e|nök-vezérigazgató

Genera|i-Providencia Biáosító Zrt.


